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Extracte/Extracto/Abstract/ 

 

El projecte és una proposta d’exploració i reflexió personal sobre la respiració en la 

interpretació musical amb el clarinet i els aspectes corporals i pedagògics relacionats 

que fan possible l’estat psicofísic necessari per a una interpretació fluïda, creativa i amb 

veu pròpia. Per al seu desenvolupament, s’ha aprofundit en el coneixement de 

l’anatomia i fisiologia de la respiració, així com en la consciència corporal per aplicar-

ho a la interpretació amb el clarinet i desenvolupar unes eines per a la seva didàctica. El 

mètode de treball consta de tres fases: la documentació, les entrevistes i les sessions 

didàctiques. Tot plegat ha significat un profund aprenentatge a nivell personal.  

 

El proyecto es una propuesta de exploración y reflexión personal sobre la respiración en 

la interpretación musical con el clarinete y los aspectos corporales y pedagógicos 

relacionados que hacen posible el estado psicofísico necesario para una interpretación 

fluida, creativa y con voz propia. Para su desarrollo, se ha profundizado en el 

conocimiento de la anatomía y fisiología de la respiración, así como en la conciencia 

corporal para aplicarlo a la interpretación con el clarinete y desarrollar unas 

herramientas para su didáctica. El método de trabajo consta de tres fases: la 

documentación, las entrevistas y las sesiones didácticas. Todo ello ha significado un 

profundo aprendizaje a nivel personal. 

 

This project is a proposal of a research in a personal approach about the breathing in 

musical performance with the clarinet and corporal and pedagogic related aspects. They 

allow the necessary psychophysics state in order to get a fluent, creative and personal 

performance. For its development, the understanding of the anatomy and physiology of 

breathing, as well as body awareness have been deepened, applying it to the clarinet 

interpretation and developing tools for teaching. The used methodology consists of 

three phases: documentation, interviews and teaching sessions. All this process has 

supposed a deep personal learning. 
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Toda genuina creación es posible únicamente 

 en un estado de auténtico desprendimiento de sí mismo1. 

 

Eugen Herrigel 

 

Caminante, no hay camino,  

se hace camino al andar2. 

 
Antonio Machado 

  

                                                 

1 Eugen Herrigel, Zen en el arte del tiro con arco. Madrid: Kier, 2008, p. 92. 
2 Antonio Machado, Antología poética,CXXXVI, Proverbios y cantares. Barcelona: Círculo de Lectores, 
1977, p.77. 
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Introducció 

El projecte surt a la llum després de més de dos anys de cerca, reflexions, dubtes, 

experiències, lectures... en els quals he tingut l’acompanyament i suport de Margarida 

Barbal, la directora del projecte. Des d’un inici, vaig tenir clar que el treball tractaria 

sobre el cos i la interpretació, però trobava que era un tema molt ampli. Poc a poc, a 

mesura que anava llegint i compartint la meva visió amb alguns professors de l’Esmuc, 

gràcies a la Margarida vaig anar concretant el tema en relació a paraules que 

considerava claus com “naturalitat”, “fluïdesa” i “espontanïetat”. Finalment, l’estiu 

passat vaig centrar el tema al voltant de la respiració en la interpretació musical amb el 

clarinet, perquè em vaig adonar que no en sabia pràcticament res d’un tema que 

paradoxalment representa el meu mitjà d’expressió com a clarinetista, i que si feia una 

exploració relacionada amb la interpretació em proporcionaria eines per a la meva tasca 

docent.  

 

Dels meus anys d’aprenentatge amb el clarinet, tinc un bon record del treball de 

respiració que els professors realitzaven a les classes, però també sóc conscient que la 

meva comprensió i experiència sobre la respiració en relació al clarinet no sempre ha 

estat clara i positiva. Per això, vaig sentir una necessitat profunda de conèixer més a 

fons la respiració d’una manera global, per poder crear eines didàctiques dirigides a les 

classes que imparteixo regularment de clarinet i per a desenvolupar una interpretació 

que permeti la màxima expressió de mi mateixa. 

 

A partir d’aquí, vaig anar construint els meus coneixements sobre el tema, amb la 

lectura de bibliografia i també vaig decidir ampliar la meva experiència de treball 

corporal. Fins llavors, havia realitzat sessions de consciència corporal a l’Esmuc amb 

les professores Margarida Barbal (Formació Corporal I), Vika Kleiman (Formació 

Corporal III: Dansa) Ester Momblant (Formació Corporal II) i Mireia Mora (algunes 

sessions de Tècnica Alexander) i, fora de l’Esmuc un curs matinal de Trager amb l’Ona 

Cardona i sessions de Cos-Art (amb Montserrat Badal i Yiya Díaz). No obstant això, era 

conscient que la meva consciència corporal encara no era suficientment sòlida per a un 

tema tant subtil, profund i sensorial com el que demanava la respiració.  
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Per tant, per a la creació del projecte durant aquest curs he assistit a sessions de 

consciència corporal de Vika Kleiman (Formació Corporal II) i de Margarida Barbal 

(Eines didàctiques per a la formació corporal) i he realitzat classes amb Montserrat 

Badal, Ona Cardona, Yiya Díaz i Mireia Mora. També necessitava tenir una bona base 

sobre respiració i per això, gràcies a la recomanació de Margarida Barbal l’estiu passat 

vaig assistir a un Curs de Cinètica Respiratòria (Anatomia per al moviment), amb Núria 

Vives. 

 

Totes aquestes vivències m’han regalat una rica exploració psicofísica en relació a la 

interpretació i a la pedagogia; i més enllà d’això, m’han guiat en un despertar de la 

meva consciència. Puc afirmar que des de llavors m’he transformat, sento que he 

crescut i he descobert un tresor amagat: la capacitat de percebre. L’experiència del 

treball corporal també m’ha proporcionat moltes eines per a fer una aproximació inicial 

al, senzill i alhora complex, tema de la respiració. 

 

El primer apartat del projecte tracta de la metodologia, on s’explica el procés 

d’elaboració, que com ja he comentat es crea a partir de diferents fonts. Per al 

desenvolupament del projecte s’han dut a terme, de manera paral·lela, tres fases: la de 

documentació, les entrevistes i les sessions didàctiques. Tot això respon a una necessitat 

profunda de reunir diferents disciplines que he estudiat i que m’agraden: la musicologia, 

la pedagogia i la interpretació. Respecte a això, no s’ha tractat en el projecte escrit una 

exploració de la respiració en relació a la interpretació perquè supera les dimensions del 

treball, però sí que se’n farà una breu mostra a la defensa. 

 

En el projecte es pretén fer una aproximació a la respiració des de diferents 

perspectives, per tal de proporcionar-ne una comprensió més global. Així doncs, s’ha 

tractat la respiració en relació a l’anatomia i fisiologia, al cant i els instruments de vent i 

concretament al clarinet, al cos, a la interpretació musical i a la seva didàctica. La 

respiració funciona com a eix integrador de tots aquests aspectes, perquè en realitat 

formen una simbiosi en la meva pràctica interpretativa i pedagògica com a clarinetista. 

 

El contingut de les dinou entrevistes s’ha distribuït temàticament per tal de proporcionar 

una entitat més global al projecte i facilitar-ne una idea més transversal. Les opinions 
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dels informants s’han inclòs en el tercer, quart, cinquè i sisè apartat, que versen sobre 

l’aplicació de la respiració en el cant i els instruments de vent, en el clarinet, en relació a 

l’activitat corporal i la interpretació.  

 

En el segon apartat s’ha fet una breu descripció de l’anatomia i fisiologia de la 

respiració, perquè defineix el tema del projecte i proporciona els fonaments per a la 

comprensió de la respiració tant en relació a la interpretació com amb la didàctica.  

 

En el tercer apartat es tracta la respiració aplicada al cant i als instruments de vent, 

perquè comparteixen un mateix tipus de respiració, tot i que hi ha diferències de matisos 

en relació a la tècnica instrumental. S’inclou un punt sobre el concepte de columna 

d’aire,  perquè el seu ús està força estès en la pedagogia d’aquests àmbits instrumentals. 

No s’ha tractat la respiració circular perquè és una tècnica específica dels instruments de 

vent i el projecte ofereix una visió general de la respiració. 

 

En el quart apartat hi ha les particularitats de la respiració aplicada al clarinet: com la 

veuen els informants i quines problemàtiques es donen. 

 

Com que la respiració és un reflex de l’estat psicofísic de la persona i alhora està 

condicionada per l’organització corporal, es considera indispensable incloure un apartat 

corporal en cinquè lloc. Conté una reflexió general sobre la consciència corporal com a 

eina per al músic, l’opinió dels informants i la meva experiència amb quatre 

metodologies de treball corporal (Anatomia per al moviment, Cos-Art, Tècnica 

Alexander i Trager), que m’han permès aprofundir en una visió psicofísica més 

profunda i això també ha influït en l’elaboració del projecte. 

 

L’apartat sis aporta una reflexió general sobre la respiració en la interpretació, en la qual 

es tracta el gest respiratori, el gest musical i la respiració i l’emoció. Com a clarinetista, 

considero que és important fer una reflexió al voltant de la respiració quan es fa una 

activitat interpretativa perquè és aquesta la que fa possible el discurs musical. 

 

En el següent apartat, el setè, s’inclou una proposta sobre la didàctica de la respiració: el 

seu enfocament pedagògic i les eines didàctiques. Es descriu la meva manera d’entendre 
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el treball de la respiració dins l’aula de clarinet, tot i que pot ser aplicada a un altre 

context pedagògic. 

 

Finalment, l’apartat vuit fa referència a l’aplicació de la respiració en les nou sessions 

de clarinet que s’han realitzat a tres alumnes per al projecte. S’aporta la informació 

necessària per a comprendre com s’ha plantejat i desenvolupat aquesta pràctica: una 

reflexió prèvia, el disseny de la pràctica i la seva posterior reflexió, tant per part meva 

com de l’alumne. No s’ha inclòs les partitures utilitzades perquè la seva elecció ve 

determinada pel procés d’aprenentatge de cada alumne i, per aquesta raó, no és un 

material indispensable en un treball general de respiració a les classes de clarinet. 

S’entén que per treballar la respiració a la classe d’instrument cal fer una adequació a 

l’alumne. 

 

En els annexos s’hi inclou el material de les entrevistes (fitxa de l’entrevistat i guió de 

l’entrevista), la transcripció de les tres entrevistes que no tenen enregistrament, una 

proposta didàctica per a les primeres sessions en l’aprenentatge del clarinet per tal de 

conèixer una mica més la meva manera d’enfocar la pedagogia, el permís de filmació de 

les sessions didàctiques, la descripció detallada de cada una de les sessions de clarinet 

realitzades i els documents que mostren quin contingut de respiració hi ha en les lleis 

d’ensenyament dels currículums de nivell o grau elemental i grau professional de 

música de les comunitats autònomes espanyoles i en diverses programacions de clarinet 

espanyoles. Aquests dos documents s’han inclòs perquè es considera que són 

interessants des d’un punt de vista didàctic, però no se n’ha fet una anàlisi en el cos del 

treball perquè aquesta va més enllà del propòsit del projecte.  

 

A part del cos del treball, s’adjunten quatre DVD amb les gravacions de les dinou 

entrevistes i les nou sessions didàctiques. 

 

Per tant, el projecte és una proposta d’exploració i reflexió personal que sorgeix d’una 

necessitat profunda per comprendre i que respon a la meva manera singular de ser. 

M’ha permès descobrir que la respiració no és unidimensional, sinó que es manifesta de 

múltiples maneres i en graus diversos i per a comprendre-la és necessària una actitud 
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receptiva, desperta i present. D’altra banda, considero que la realització d’entrevistes i 

les sessions didàctiques també poden aportar un punt de vista innovador i pràctic. 

 

Com a clarinetista ha suposat un veritable repte realitzar una aproximació a la respiració 

i ha demanat una entrega total per part meva, la qual cosa m’ha portat a transformar-me 

i créixer no només com a clarinetista, en relació a l’àmbit de la pedagogia i la 

interpretació, sinó com a persona. Sento que el final de la meva etapa de formació de 

grau de pedagogia de clarinet és com una senzilla contemplació, a través d’un fet vital 

tant simple i alhora complex com és la respiració, i que el seu alè m’ha il·luminat el 

recorregut d’aprenentatge que he realitzat fins ara. 
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1. Metodologia 

El present treball s’ha anat construint a partir de les següents aportacions i experiències: 

 Documentació 

 Classes de consciència corporal 

 Classes de clarinet 

 Entrevistes 

 Aportacions de professors 

 Experiència personal 

 

S’han utilitzat tant fonts de primera mà (entrevistes, experiència personal com a docent, 

estudiant i interpret, classes de clarinet, classes de consciència corporal i les sessions 

didàctiques) com de segona mà (documentació relacionada amb llibres, articles i 

pàgines web). 

 

En una primera fase, sobre una estructura bàsica del treball, s’ha anat elaborant una 

documentació a partir de llibres, revistes, bibliografia específica de clarinet i 

d’informació obtinguda a partir d’experiències personals, de cursos o classes. En una 

segona fase, s’ha anat teixint de nou l’estructura i el contingut del treball, i també s’han 

realitzat les entrevistes i després les sessions didàctiques.  

 

Posteriorment, s’ha elaborat el treball fruit de la interrelació i la reflexió sobre les 

qüestions i continguts que han anat sorgint, sense una seqüenciació cronològica, ja que 

l’enfocament i reflexió sobre una qüestió m’ha portat a comprendre i ampliar- ne una 

altra d’una manera natural, sense separar-les. Alhora, la redacció del treball s’ha 

realitzat en paral·lel i s’han interrelacionat diferents apartats del projecte.  

 

No obstant això, la temporització del projecte sí que ha determinat un ordre en la 

realització de les entrevistes i les classes. Les entrevistes s’han realitzat abans de dur a 

terme les classes per tal de poder reflexionar sobre les aportacions dels informants a 

l’hora d’elaborar el disseny de les classes de clarinet. Les classes també s’han previst 

amb una certa antelació, per poder disposar d’un espai temporal suficient per a la 

reflexió posterior.   
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Documentació 
S’ha consultat força bibliografia sobre el tema de la respiració, per tal de poder elaborar 

un treball sòlid i que ofereixi un enfocament holístic sobre la qüestió. Per això, les 

referències bibliogràfiques engloben llibres, articles, programacions i currículums de 

clarinet, llibres específics sobre clarinet, pàgines web i també s’han consultat capítols de 

llibres per a l’elaboració d’entrevistes. 

 

Classes de consciència corporal 
Per tal d’experimentar des de diferents perspectives el tema de la respiració, he realitzat 

algunes sessions de consciència corporal amb Montserrat Badal (de Cos-Art aplicat a la 

interpretació) Margarida Barbal (a l’Esmuc, formació corporal més aviat reflexiva i amb 

un component pedagògic), Ona Cardona (Mètode Trager), Yiya Díaz (Cos-Art, reflexió 

pedagògica i interpretació amb el clarinet), Vika Kleiman (a l’Esmuc, formació corporal 

molt sensorial), Mireia Mora (Tècnica Alexander aplicada a la interpretació del clarinet) 

i amb Núria Vives (un curs de respiració d’Anatomia per al moviment). 

 

En general, l’aportació de les classes ha representat un gran enriquiment personal i 

m’han servit per enfocar la pedagogia i l’exploració personal amb una mirada més 

amable i subtil , per ser més conscient de la meva respiració i explorar-me, per tenir més 

recursos a l’hora de donar classes i també per donar prioritat al benestar i gaudi a l’hora 

de dur a terme una activitat artística, ja sigui en la docència o en la interpretació. 

 

Classes de clarinet 
S’han dissenyat nou sessions per a tres alumnes de clarinet (tres sessions per a cada 

alumne) que s’han dut a terme durant el mes de març i la primera setmana d’abril. 

Donat el nombre reduït de sessions, m’he plantejat una intervenció molt centrada en la 

respiració i alhora sóc conscient dels límits que té el treball pel fet de ser un projecte, ja 

que l’avaluació pedagògica és un procés que necessita més temps per poder veure un 

resultat en relació al disseny elaborat. Com a pedagoga, considero que la didàctica de la 

respiració és indispensable en les classes d’un instrument de vent, encara que sigui de 

manera indirecta. El plantejament de les activitats és en primera persona, perquè 

considero que d’aquesta manera la implicació de l’alumne en l’elaboració dels exercicis 
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és més natural i se sent partícip directament de les activitats, ja que s’enfoquen des de la 

perspectiva de l’alumne. 

 

Entrevistes 
S’han realitzat un total de dinou entrevistes a 10 professors de clarinet (del nivell 

elemental i del grau mitjà i superior), 2 clarinetistes, 4 professors de consciència 

corporal, 2 titulats per l’Esmuc de pedagogia del clarinet i 1 titulada d’interpretació de 

clarinet per l’Esmuc, que també és professora de clarinet i de consciència corporal. 

 

L’objectiu de les entrevistes és complementar, des de l’experiència de professionals 

reconeguts, la informació extreta de la bibliografia. Es considera que la pràctica 

pedagògica i interpretativa és indispensable per a la comprensió de la respiració en 

relació a l’activitat artística. He entrevistat dos titulats de pedagogia del clarinet i una 

titulada d’interpretació de clarinet perquè considero interessant la seva visió 

pedagògica, una gran part de la qual s’ha forjat durant la seva formació a l’Esmuc. 

 

La relació d’entrevistats és la següent: 

 Professors de clarinet: Rosa Maria Caparrós, Xavier Castillo, Lorenzo Coppola, 

Xavier Figuerola, Clara Font, Josep Fuster, Joan Enric Lluna, Francesc Navarro, 

Queralt Roca, Francesc Vidal. 

 Clarinetistes: Albert Gumí, Oriol Romaní. 

 Professors de consciència corporal: Raimon Àvila, Yiya Díaz, Vika Kleiman, 

Mireia Mora 

 Titulats de Pedagogia del clarinet: Daniel Arias, Mario Vallés 

 Titulada d’Interpretació i professora de clarinet i de consciència corporal: Ona 

Cardona 

 

Tot i aquesta distribució, quan s’han tractat les opinions dels informants no sempre 

s’han organitzat així, sinó de la manera més adient en cada capítol. 

 

El format d’entrevista és estructurat, però flexible per a cada informant, i això ha 

permès  adequar el guió a les circumstàcies de cada entrevista. S’han elaborat dos 

models d’entrevistes: un per al professor de clarinet i intèrprets de clarinet i un per a 
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professors de consciència corporal. En general, s’ha proposat a l’informant d’enregistrar 

l’entrevista, però en tres casos no s’ha obtingut el permís i no s’ha fet. Aquests tres 

entrevistes s’han transcrit i recollit en els annexos. 

 

El contingut de les entrevistes s’ha distribuït de dues maneres: 

 De manera temàtica. A cada apartat del treball on el tema està relacionat amb 

una pregunta de l’entrevista s’hi ha inclòs un resum de les aportacions dels 

informants. 

 A l’annex. S’hi inclou la fitxa de l’entrevistat, el guió de les preguntes, els 

enregistraments (en format DVD) i la transcripció de les entrevistes no 

enregistrades (de Rosa Mª Caparrós, Yiya Díaz i Clara Font) amb les seves fotos 

corresponents (la de Yiya Díaz ha estat cedida per la mateixa informant). 

 

La fitxa de l’entrevistat fa referència a les preguntes en relació al perfil de l’informant. 

No s’ha transcrit el contingut de les fitxes, exceptuant els tres casos d’entrevistes no 

registrades, perquè la finalitat de la fitxa ha estat informativa per tal que jo pogués 

disposar del perfil de l’informant per situar el context de les seves respostes. 

 

Pel que fa a la transcripció de les entrevistes, s’ha intentat reflectir la personalitat de 

cada informant, tot respectant la seva manera d’expressar-se verbal i gestualment (s’han 

transcrit alguns gestos entre claudàtors). Per aquesta raó, les opinions de V. Kleiman 

s’ha transcrit en castellà, per tal de mantenir l’idioma original. S’han corregit les faltes 

ortogràfiques i també les incoherències de sintaxi. En els casos en què hi ha informació 

no rellevant, com ara anècdotes o experiències personals, s’ha omès i s’ha especificat 

aquesta omissió amb […]. Hi ha algunes falques que s’han omès tot especificant-ho 

amb […].Es considera que si es vol consultar l’entrevista completa es disposa de 

l’enregistrament. Quan s’han afegit paraules, per a la coherència sintàctica, s’ha indicat 

mitjançant text en cursiva i entre claudàtors. 

 

Per tal de ser respectar l’opinió de cada informant, s’ha demanat a tots els informants la 

validació de la seva entrevista, en format vídeo o transcripció (en el cas de les 

entrevistes no enregistrades).  
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Aportacions dels professors 
He demanat la col·laboració de professors per a la realització de dos apartats del treball: 

el de les entrevistes i el de la interpretació (que se’n farà una breu mostra a la defensa). 

Pel que fa a les entrevistes, Luis García m’ha assessorat per al disseny de les entrevistes 

i Gianni Ginesi m’ha orientat en la seva elaboració i transcripció. M’han ajudat a 

preparar el repertori Lorenzo Coppola i Joan Enric Lluna; per al treball corporal en 

relació a la interpretació també he rebut els consells de Montserrat Badal, Lorenzo 

Coppola i Yiya Díaz. 

 
Experiència personal 
En el treball hi ha una gran aportació des de la meva experiència personal docent, com a 

estudiant i intèrpret. He utilitzat diaris de classe, de cursos i notacions de diferents 

etapes del meu aprenentatge i he fet un viatge introspectiu per a reflectir com ha estat el 

meu recorregut fins ara, per tal d’entendre fins on he arribat i com ha estat el meu 

procés. Considero imprescindible una exploració personal per a comprendre el meu 

tarannà a l’hora de fer docència i tocar el clarinet. 
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2. Anatomia i fisiologia de la respiració 

El contingut d’aquest apartat s’ha elaborat prenent com a base el llibre El gesto 

respiratorio de B. Calais-Germain, referenciat a la bibliografia, i els apunts recollits per 

mi del Curs de Cinètica Respiratòria (Anatomia del Moviment) de Núria Vives. 

La respiració és una funció vital autoreguladora que es manifesta com un dels ritmes 

orgànics que tenim al cos i es produeix a les vísceres. També implica als músculs, gran 

part del sistema ossi i les articulacions, amb els quals forma un conjunt indissociable. 

La finalitat orgànica de la respiració és l’hematosi, un bescanvi de gasos entre l'aire dels 

alvèols pulmonars i la sang venosa. Aquest intercanvi es desenvolupa mitjançant tres 

accions: la captació d’oxigen (O2) i l’eliminació de diòxid de carboni (CO2 ) a través de 

l’aparell respiratori, que s’anomena respiració externa o ventilació, el transport i la 

cessió dels gasos a les cèl·lules i la utilització de l’oxigen en la respiració interna3.  

En la funció respiratòria, l’aire entra des de l’exterior per les vies aèries (des de la boca 

o el nas fins als alvèols) i transporta oxígen als pulmons, concretament als alvèols 

pulmonars, que són les terminacions en forma de sac dels bronquiols, que es troben dins 

dels pulmons (respiració externa). Alhora, als alvèols també hi arriba diòxid de carboni, 

producte de la combustió cel·lular a través de la sang venosa (respiració interna).  

El ritme respiratori és controlat pel centre respiratori, situat al bulb raquidi. En cada 

moviment són inspirats de 300 a 800 cm3 d’aire, i la freqüència respiratòria en situació 

de repòs és aproximadament de 12 a 17 cops per minut en l’adult i de 25 a 35 en 

l’infant. En esforços intensos, aquesta pot arribar a 40 o més moviments per minut. 

 

2.1. Les fases de la respiració 

El cicle de la respiració es desenvolupa durant quatre moments diferents que es van 

combinant i formen una simbiosi: la inspiració (entrada d’aire), la pausa, l’apnea i 

l’expiració (sortida de l’aire).  

                                                 

3 Informació extreta de l’entrada respiració, dins de  http://www.enciclopedia.cat (Recuperat 1-5-2013). 

http://www.enciclopedia.cat/
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Tot es desenvolupa d’una manera fluida, automàtica i és variable, perquè s’adapta a les 

necessitats que té l’organisme en el moment que es produeix la respiració i a l’acció que 

està realitzant la persona.  

La respiració és diferent en cada persona perquè presenta una naturalesa pròpia en 

relació a la grandària, la seva estructura fisiològica, l’entrenament o les patologies. El 

volum, la velocitat, el fet que sigui més o menys sonora, el caràcter actiu-passiu i la 

qualitat de l’aire que entra són variables en cada inspiració i expiració; i també es poden 

produir diferents moviments que acompanyin l’entrada o la sortida de l’aire. 

La inspiració  

És el temps d’arribada de l’aire des de l’exterior als pulmons, la qual cosa comporta una 

expansió a nivell físic d’alguna o diverses parts del tronc. Aquesta entrada d’aire ve 

provocada per una acció antagònica entre els músculs inspiradors i els pulmons. Els 

músculs inspiradors estiren per fora el teixit elàstic dels pulmons, per tal que 

s’expandeixin i hi entri l’aire, tot vencent la resistència que ofereixen els pulmons. A 

través de la doble capa anomenada pleura (enganxada a les costelles), els pulmons es 

mouen solidàriament amb les costelles, per tant, els músculs inspiradors alhora que 

estiren els pulmons, mobilitzen les costelles i la pleura i creen espai dins els pulmons.  

L’expiració  

És el temps durant el qual surt l’aire des dels pulmons cap a l’exterior del cos i la zona 

del tronc que s’havia expandit es redueix amb la sortida de l’aire. En una respiració en 

repòs o poca activitat fisiològica, l’expiració es produeix gràcies a una relaxació dels 

músculs inspiradors i al retorn elàstic del teixit del pulmó, que provoca un tancament de 

les costelles. L’expiració més suau i més passiva consisteix en el sospir. En alguns 

casos l’expiració és activa com ja veurem en el capítol dels cantant i els instrumentistes 

de vent. 

La pausa 

Es produeix al final de la inspiració i de l’expiració, tot i que no sempre. Les pauses de 

la respiració de volum corrent són curtes. Al final de la pausa post inspiratòria hi ha 

tensió. Relacionem la pausa post expiratória amb un estat de relaxament físic i mental, 

però de manera sistemàtica no es dóna d’aquesta manera en el volum corrent, sinó que 

tendeix més a la tensió propera a l’estrés. La pausa és orgànica i representa un temps de 
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canvi entre l’entrada i la sortida de l’aire. La pausa només és una parada parada mínima 

del flux de l’aire pel temps fisiològic necessari de canvi d’ordre en el cervell. 

L’apnea 

L’apnea és una pausa voluntària del flux de l’aire i es pot manifestar en qualsevol 

moment de la respiració i pot ser de dimensions diverses. A nivell físic, l’apnea mostra 

una suspensió del moviment de la part del tronc que ha participat en la inspiració, però 

també permet realitzar moviments independents de la respiració. La durada de l’apnea 

també és variable, però té uns certs límits, segons les necessitats fisiològiques del cos i, 

per això, després d’uns minuts automàticament es torna a posar en funcionament la 

respiració. Sovint l’apnea es produeix com a conseqüència d’un estat emocional. 

Depenent del moment del cicle respiratori en què es produeix pot ser més o menys 

activa. 

 

2.2. Els volums respiratoris 

Ens referim a la quantitat d’aire que entra i surt del pulmó. El volum d’aire és variable 

segons les necessitats que tingui la persona en relació a l’activitat que estigui realitzant. 

El volum més regular és durant el son. Segons Calais-Germain (2006: 25) “la mecànica 

de la respiració és molt diferent entre cadascun d’ells [volums respiratoris], i per tant, 

en cada un d’aquests volums succeeixen efectes diferents.” El fet que hi hagi diferents 

volums no significa que sempre funcionin independents ja que en algunes ocasions es 

combinen en una mateixa respiració. Els volums respiratoris es donen durant el cicle 

respiratori, comprès per la inspiració, l’expiració, la pausa i l’apnea. Els volums 

respiratoris es poden representar de dues maneres: segons el canvi de volum de l’alvèol 

pulmonar o bé amb la indicació de l’espirògraf.  

Volum corrent (V.C.) 

És la respiració que es produeix en un estat de repòs o de poca activitat física (per 

exemple, quan estem asseguts conversant, esperant l’autobús o llegint un llibre) i per 

tant és la que fem d’una manera més freqüent. És una respiració de poca capacitat 

d’amplitud d’aire, amb una entrada i sortida aproximada de mig litre d’aire, depenent de 

la grandària de la persona la persona; és a dir, en el cas d’un nen hi ha menys capacitat. 

Quan hi ha una activitat molt moderada, com ara una marxa a ritme relaxat, es mobilitza 
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una mica més d’aire. Cal prioritzar el temps d’espiració de volum corrent per tal que es 

relaxin els músculs inspiradors. Aquest Volum Corrent acostuma a donar-se en una 

respiració automàtica. 

Volum de reserva inspiratòria (V.R.I.) 

En aquest volum, la inspiració és més àmplia i pot comprendre des de més de mig litre 

d’aire fins a dos o 3,5 litres. Els músculs inspiratoris han de fer més força per 

contraure’s i poder obrir el pulmó.  

Volum de reserva expiratòria (V.R.E.) 

Quan es vol ampliar l’expiració, en el Calais-Germain anomena “una expiració 

forçada”, i aquesta és més gran que la inspiració es dóna el Volum de Reserva 

Expiratori. La quantitat d’aire de sortida oscil·la entre 1 i 2 litres segons la persona. Una 

expiració màxima es produeix, per exemple, en l’acció de mocar-nos o tossir. 

Els músculs expiradors fan una de les següents funcions: 

 treure l’aire molt ràpid (ex. bufar, tossir, riure) 

 treure més aire 

 treure l’aire amb molta força (ex. en un crit) 

Volum Residual (V.R.) 

És el petit volum d’aire que sempre es troba en els pulmons per tal d’impedir que els 

alvèols pulmonars s’aixafin i s’enganxin  sobre si mateixos durant l’expiració i permetre 

un altre cop la inspiració. Té una quantitat d’aire d’un a un litre i mig. 

En qualsevol d’aquets volums, la velocitat del flux d’aire es pot modificar de diferents 

maneres, sempre dintre dels límits de les necessitats d’oxigen del cos. El canvi de 

velocitat es pot manifestar amb tres opcions diferents: un augment o disminució de la 

freqüència de les respiracions, un canvi en un dels moments de la respiració, o accelerar 

o retardar la velocitat en un mateix moment del cicle respiratori. Aquest canvi de 

velocitat pot ser degut a vàries raons: a causa de patologies, per adaptar la respiració a 

l’esforç o per la influència de les emocions. 
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2.3. Anatomia de la respiració 

Les estructures implicades en la respiració són l’esquelet, les vísceres i els músculs 

inspiradors i expiradors. A continuació es detallarà cada estructura per separat. 

2.3.1. L’esquelet de la respiració 

L’estructura de l’esquelet està formada per ossos i cartílags, units per articulacions, que 

construeixen tot un engranatge que fa que l’esquelet ofereixi un suport per a les 

estructures i els músculs dels moviments respiratoris i alhora permet donar una forma 

precisa als moviments respiratoris. Per tant, l’esquelet aporta un just equilibri de 

“tonicitat” necessari per a la respiració, entre la rigidesa per a desenvolupar els 

moviments amb estabilitat i la flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de la 

respiració. 

L’esquelet de la respiració està compost per les següents parts: la caixa toràcica, les 

costelles, la columna vertebral, la pelvis, la cintura escapular i el crani 

Aquestes parts estan unides per diferents ossos i articulacions: cartílags costals, l’estern 

i les articulacions costo vertebrals. Només es descriuran les parts que s’han tractat més 

al llarg del present treball. 

La caixa toràcica 

La caixa toràcica és una regió òssia que està composta per més de vuitanta articulacions, 

de les quals quaranta són mòbils i això fa que sigui molt flexible. A més, aquesta 

plasticitat augmenta gràcies a la propietat deformable i elàstica, a la part curvilínia de 

les costelles i a la flexibilitat dels cartílags costals, que uneixen les costelles a l’estern. 

Si observem amb detall la caixa toràcica veurem que a la part posterior té 12 vèrtebres 

dorsals o toràciques, els seus discos invertebrals i les costelles; a la part anterior i al mig 

hi ha l’estern, que està connectat a les costelles per mitjà dels cartílags costals, que estan 

constituïts per un teixit cartilaginós hialí, més flexible i elàstic que l’os. Aquests 

cartílags tenen una grandària proporcional al de la costella, és a dir, el de la primera 

costella no sobrepassa 1cm de llarg i els cartílags següents cada vegada són més llargs. 

Això permet donar amplitud als moviments respiratoris. 

La caixa toràcica comprèn diferents estructures: la columna vertebral, on hi ha la 

columna dorsal i la cintura escapular. En aquesta hi ha l’estern, que és un os pla 
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col·locat en posició vertical a la zona del pit i té tres parts: el manubri o part superior, 

que està connectat als dos primers arcs costals, el cos que és la part més llarga i es 

correspon amb els arcs costals de la 3ª a la 7ª i la punta de la part inferior anomenada 

apèndix xifoide. En el seu contorn hi ha unes marques que serveixen per a unir-se amb 

el cartílag costal. L’estern pot mobilitzar-se més o menys vertical o obliquament. Per a 

la B. Calais-Germain “és un testimoni de les accions del diafragma sobre la caixa 

toràcica i de les accions dels músculs inspiradors costals” (Clais-Germain, 2006: 43).   

La caixa toràcica protegeix vísceres molt vitals (el pulmó i el cor) i conté el tòrax i part 

de l’abdomen. Es troba situada just a sobre de la part inferior del diafragma. La seva 

forma depèn de com ens hem construït psicològicament (a nivell relacional) i biològic. 

Segons Núria Vives, cal respectar la forma que presenta d’entrada, tot i que es pot 

canviar, perquè a aquesta cuirassa la vida t’ha portat a que sigui així.  

És important construir una caixa toràcica tònica, mòbil i flexible. El fet que no sigui 

rígida s’ha de preservar, perquè està relacionada amb la respiració i a nivell emocional. 

La flexibilitat i mobilitat de la caixa toràcica ve donada per les quaranta vuit 

articulacions costo vertebrals, la forma helicoïdal de les costelles i l’articulació 

cartilaginosa de les costelles amb l’estern. El grau de deformabilitat que mostren les 

costelles és variable: de les costelles 1-7 hi ha més rigidesa, de la 7 a la 10 una mica més 

de flexibilitat i la costella 11 i 12 són les que ofereixen més mobilitat. La flexibilitat de 

la caixa toràcica ve donada pels cartílags costals, les costelles i l’articulació mòbil de les 

costelles amb les vèrtebres. També és important que la musculatura que està en contacte 

amb la caixa toràcica sigui flexible per tal d’afavorir la seva mobilitat en el pla frontal, 

sagital i transversal. 

La flexibilitat de la caixa toràcica és important per als moviments respiratoris, en 

amplitud i en qualitat. Amb l’edat hi ha una tendència a perdre’s i a tornar-se rígida la 

caixa toràcica. Per tal de mantenir la seva flexibilitat cal fer exercicis o gestos per a 

mobilitzar-la. 

Les costelles 

Les costelles són ossos plans i flexibles que tenen una forma curvilínia que es replega 

amb forma d’espiral en si mateixa al voltant del tòrax, gràcies a dos arcs costals. Les 

costelles de la primera a la desena són progressivament més llargues i l’onzena i 
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dotzena es van escurçant. Tenen una certa propietat elàstica i gràcies a la seva forma són 

més flexibles que cap altre os de l’esquelet i això permet modificar la seva curvatura, la 

qual cosa suposa també un canvi de la forma del tòrax. 

Les costelles neixen a la part posterior de la caixa toràcica i s’articulen a ella per davant 

mitjançant un cartílag costal que va a l’estern, i per darrera la costella s’articula amb el 

disc i els cossos de dues vèrtebres i l’apòfisi transversa de la vèrtebra de baix. Cada 

costella s’uneix mitjançant dues articulacions a les vèrtebres, que permeten un 

moviment sobre el seu eix longitudinal, d’elevació i de descens. Una sèrie de lligaments 

mantenen cada una d’aquestes articulacions i tenen nombroses terminacions nervioses 

sensitives que permeten un reconeixement del moviment articular.  

El conjunt de les dotze costelles es divideixen en tres zones, que es corresponen amb les 

de la caixa toràcica (ordenades de menys a més mobilitat): 

 La que comprèn les costelles 1-7 i va al estern. La primera costella té una forma 

helicoïdal i la resta, una forma força horitzontal. Una persona esportista té la 

primera costella molt horitzontal, ja que la seva esquena és vertical i no amb 

gepa. La primera costella té una forma aplanada de dalt a baix, a diferència de la 

resta de costelles que són aplanades de l’interior cap a l’exterior. 

 La que comprèn les costelles de la 7 a la 10, les quals tenen un cartílag costal 

comú (unides a l’os per adherència, sense líquid sinovial) que permet que siguin 

més deformables que les anteriors, per tant els arcs són també més grans i 

flexibles. De les costelles 8 a la 10 els cartílags s’uneixen al cartílag de la 

costella 7. La costella 10 comença molt avall, acaba a dalt. 

 La que comprèn les costelles 11 i 12, anomenades costelles “flotants” perquè 

tenen els dos arcs costals incomplets, ja que no estan units per davant als 

cartílags costals. Això fa que hi hagi més mobilitat a nivell vertebral. 

 

En la inspiració les costelles se separen i en l’expiració s’ajunten. El moviment de les 

costelles en la inspiració té dues fases: com una manxa (horitzontal) i cap amunt. Les 

costelles més llargues tindran un moviment més aviat lateral. 
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És important flexibilitzar les costelles, mitjanaçant el moviment, per tal de mantenir la 

seva elasticitat i  perquè es pugui produir un treball dels músculs inspiradors i del 

pulmó.  

La columna vertebral 

La columna vertebral és una estructura òssia formada per les vèrtebres cervicals, les 

dorsals, les lumbars, el sacre i el còccix.La columna vertebral s’anomena així perquè té 

forma de pilar o columna. Ocupa tota la part del tronc i, per això, serveix com a punt de 

suport per al coll i el cap, per als músculs inspiradors, per a la caixa toràcica (està unida 

a la columna per unes quaranta articulacions i diversos músculs), per a la regió lumbar 

(que es correspon amb les vísceres abdominals, relacionades amb el diafragma i els 

músculs abdominals) fins el sacre (part posterior de la pelvis, on s’inserten els músculs 

del sòl pèlvic). Per a la respiració és important mantenir la força i l’eficàcia dels 

músculs que erigeixen la columna i que n’asseguren el seu suport. També és necessari 

exercitar la mobilitat de la columna, sobretot a la regió dorsal, perquè és la zona menys 

mòbil de la columna que es correspon a la caixa toràcica i està articulada amb les 

costelles i l’estern. 

 

Durant la inspiració, l’estern puja i porta el tòrax a una posició inspiratòria. Durant 

l’expiració, la flexió vertebral fa descendir l’estern i porta el tòrax a posició expiratòria.  

 

La columna té una flexibilitat cap a munt i avall i també cap a la dreta i l’esquerra. Per 

tant es pot inclinar lateralment. Les torsions vertebrals en la regió dorsal porten les 

costelles i els pulmons a deformar-se asimètricament. 

La pelvis 

La pelvis està implicada en la respiració, ja que és la part baixa de la zona abdominal. 

És un conjunt ossi situat a la base del tronc, que presenta a la vegada la forma d’un 

continent per a les vísceres, i d’un anell sòlid que uneix el tronc als membres inferiors. 

Comprèn quatre ossos: els dos ossos ilíacs, el sacre i el coxis. 

La cintura escapular 

És el conjunt d’ossos i articulacions que uneixen el tronc als membres superiors. 

Aquesta estructura està implicada en la respiració perquè alguns músculs inspiracdors 
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s’inserten a ella i la posició i els moviments de la cintura escapular influeixen en el 

tòrax. Està formada per l’estern, les dues clavícules i els dos omoplats. 

 

2.3.2. Les vísceres de la respiració 

La respiració influeix considerablement en el conjunt de les funcions corporals. L’acte 

respiratori mobilitza alhora el tòrax i l’abdomen, que són dues zones que contenen 

vísceres.  

El tòrax és l’espai de la caixa toràcica on es troben els pulmons i el cor, tancats dins la 

caixa òssia formada per les costelles, i està situat més amunt del diafragma. És 

deformable i compresible.  

L’abdomen és l’espai tancat que es troba entre el diafragma i el periné i té una part a 

dins de la caixa toràcica i l’altra en la pelvis. És tou i té la qualitat que és deformable i 

compresible, la qual cosa vol dir que es pot desplaçar però no comprimir. A l’abdomen 

hi ha un 90% d’aigua. En la inspiració, el seu moviment és cap endavant perquè rep una 

pressió des de dalt. La paret interior està folrada per una membrana serosa anomenada 

peritoneu (peritoneu parietal), de manera que l’abdomen constitueix una autèntica 

cavitat (cavitat abdominal), separada de la cavitat toràcica pel múscul diafragma. 

L’abdomen conté les següents vísceres: el fetge, la melsa, l’estómac, el budell prim i el 

gros llevat del recte, l’apèndix, la vesícula biliar, els ovaris, la matriu, el ronyó, les 

càpsules suprarenals, l’aorta abdominal, la vena cava inferior i el pàncrees. 

De les vísceres, només es descriuran els pulmons i les vies aèries. 

Els pulmons 

Els dos pulmons són els òrgans de la respiració i estan situats als dos costats de la part 

superior de la caixa toràcica i tenen un teixit elàstic. L’espai que hi ha entre ells 

s’anomena mediastí. Els pulmons estan recoberts per la pleura, que és com una bossa de 

doble forro. El cor fa que els pulmons no tinguin ni la mateixa mida ni la mateixa 

forma, perquè el pulmó esquerra és més petit. Cada pulmó està compost per uns petits 

sacs anomenats alveols pulmonars. En els pulmons es produeix l’hematosi.  
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Les vies aèries 

Són els espais i els conductes que serveixen per al pas de l’aire des dels pulmons o fins 

als pulmons. Una part de les vies aèries està formada pels bronquis que penetren en el 

pulmó. 

 

2.3.3. Els músculs de la respiració 

En el cicle respiratori hi tenen un paper destacat els músculs. Es descriuran en relació a 

la seva funció durant la respiració: els músculs de la inspiració, que eleven les costelles i 

els músculs de l’expiració, que disminueixen el volum dels pulmons, ja sigui amb un 

descens de les costelles, una pujada de la base dels pulmons o bé d’ambdues coses 

alhora. En ambdós grups hi ha uns músculs principals i uns d’accessoris. Els músculs 

accessoris de la respiració només s’utilitzaran per a moviments respiratoris amplis o 

forçats. Es descriuran els principals i se citaran els accessoris. També hi ha músculs que 

poden ser inspiradors o expiradors i s’ha fet constància d’aquesta ambivalència. 

L’actuació dels músculs durant la fase de l’expiració només es dóna en una expiració 

activa, ja sigui en el V.R.E., o per tal d’ampliar la potència o accelerar la velocitat de 

l’expiració. 

El múscul principal de la inspiració 

o El diafragma. 

El diafragma és el principal múscul de la inspiració i l’únic múscul inspirador 

que està situat a l’interior de la caixa toràcica, a l’altura del pit i a sota dels 

pulmons. La part superior es troba, per davant, una mica per damunt de la punta 

de l’estern i, per darrera, a l’altura de la setena vèrtebra dorsal. Mentre que la 

part inferior de darrera arriba al nivell de la cintura. El diafragma és com una 

làmina que separa la cavitat toràcica de l’abdominal i tanca l’obertura inferior de 

la caixa toràcica. Té una forma de doble cúpula que s’adapta a la base convexa 

dels pulmons, amb la qual està en contacte. Està adherit a la pleura (envoltori 

dels pulmons) i al pericardi (envoltori del cor), la qual cosa crea un lligam 

indissoluble en relació al moviment, entre el diafragma i aquests envoltoris. 

També contacta amb les vísceres més altes de l’abdomen i a través del seu 

moviment també hi pot influir directament. Té tres forats: un per on passa 
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l’esòfag (per darrera), un altre per a la vena cava (per davant) i el tercer per a 

l’artèria horta. La part de dalt del diafragma s’anomena centre frènic, perquè hi 

ha el nervi frènic, no té fibres musculars i, per tant, és l’única part que no es pot 

contraure. Durant la inspiració es contreu produint-se el seu descens i durant 

l’expiració es relaxa ascendint. Segons B. Calais- Germain, la contracció del 

diafragma no és fàcil de percebre per la seva situació enmig de les vísceres i el 

fet que és poc inervat i, per això, també sovint quan practiquem una respiració 

diafragmàtica és difícil notar-la (Calais-Germain, 2011: 86). 

Els músculs accessoris de la inspiració 

En la inspiració, hi ha un conjunt de músculs que poden activar-se de manera 

independent o combinada i acompanyar l’acció del diafragma. Alguns d’aquests 

músculs es tractaran més detalladament en l’apartat de la tipologia de respiracions. 

Els músculs accessoris de la inspiració són: 

 Músculs costals. Són aquells que actuen des de l’exterior de la caixa 

toràcica, a diferència del diafragma. 

 Actuen des de la cintura escapular i els braços:  

Pectoral menor, pectoral major, serrat major. 

 Actuen des de la columna dorsal:  

Supracostal (eleva les costelles des de la columna), serrat menor 

posterior i superior, espinal  

 Actuen des del cap i el coll: 

Escalè, esternoclidomastoïdal. 

 Músculs intercostals. Actuen a l’espai que hi ha entre les costelles i eleven 

les costelles. 

Els músculs principals de l’expiració 

o Els músculs abdominals. Són els músculs que envolten l’abdomen i n’hi ha 

quatre a cada costat. Estan situats a la cavitat abdominal i es troben en contacte 

amb les vísceres, la columna, la pelvis i les costelles. Aquests músculs 

produeixen una contracció de la base del tòrax i empenyen cap amunt el 

diafragma. 
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Els músculs abdominals protegeixen les vísceres abdominals i la seva contracció 

posa la paret abdominal tensa, comprimeix el contingut abdominal i l’acció 

combinada d’aquests músculs pot arribar a produir un gran augment de la 

pressió intraabdominal. Per això, és important que el músic de vent, (el qual a 

diferència del cantant té la ressistència de l’instrument a l’hora de realitzar 

l’expiració), compensi la pressió abdominal en l’expiració amb l’acció d’altres 

músculs, tingui un sòl pèlvic tònic i també utilitzi un material (instrument, bec, 

canyes…) amb una resistència adequada a la naturalesa humana de cadascú.  

 Grup anterior format pel múscul recte de l’abdomen.  

 Recte major de l’abdomen. Representa el múscul principal de la 

paret anterior de l’abdomen. Aquest múscul s’inserta, per dalt, en 

l’estern i en els cartílags costals (5, 6 i 7) i per baix en el pubis. 

La seva acció contribueix, juntament amb els músculs de la paret 

lateral, a mantenir la posició de les vísceres abdominals i la seva 

contracció augmenta la pressió intraabdominal i un descens del 

tòrax. El seu moviment pot provocar un descens de l’estern, un 

ascens del pubis o reduir el diàmetre de l’abdomen. 

 Grup lateral en el qual s’hi troben els músculs oblic extern o major, oblic 

intern o menor i el transvers de l’abdomen.  

 Múscul oblic extern o major de l’abdomen. És el major i el més 

superficial dels músculs de la paret lateral de l’abdomen. Aquest 

múscul s’insereix, per dalt, en l’exterior de la caixa toràcia baixa, 

i inferiorment, en la cresta ilíaca. Actua, amb la resta de músculs 

de la paret lateral de l’abdomen, subjectant les vísceres. El seu 

moviment pot provocar un descens de les costelles, reduir el 

diàmetre de l’abdomen en la part de la cintura o la part baixa de 

l’abdomen.  

 Múscul oblic intern o menor de l’abdomen. Està situat per darrere 

de l’anterior. S’inserta, per dalt, en la part inferior de la caixa 

toràcica, i, per baix, a la cresta ilíaca fins el pubis. La seva acció 

té la funció de subjectar les vísceres abdominals. El seu 

moviment implica un descens de les costelles o o una disminució 
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del diàmetre de l’abdomen en la part de la cintura o la part baixa 

de l’abdomen. 

 Músculs transvers de l’abdomen. És el més profund dels músculs 

de la paret lateral de l’abdomen, situat per darrere de l’oblic 

intern i s’inserta, per dalt, en la cara profunda de la caixa toràcica 

baixa, per darrera en les vèrebres lumbars i per sota sobre la 

cresta ilíaca. La seva acció sovint està lligada a la del diafragma. 

Les seves fibres rodegen els costats de l’abdomen com un cinturó 

i per això quan es contrau redueix el diàmetre de l’abdomen, fet 

que provoca una forta pressió sobre la part inferior de l’abdomen. 

Per tal de compensar aquesta pressió és necessari coordinar 

l’acció d’aquest múscul amb la dels altres abdominals.  

Els músculs accessoris de l’expiració 

Aquest grup està format pels següents músculs: 

 Actuen a les costelles: 

 Múscul quadrat lumbar (múscul posterior dels músculs abdominals),  

 Múscul transvers del tòrax o triangular de l’estern. 

 Serrat posterior i inferior  

 Músculs intercostals (actuen a l’espai que hi ha entre les costelles i 

porten les costelles cap a un moviment descendent) 

 Supracostals (provoquen un gir de la costella sobre ella mateixa que 

comporta un moviment descendent). 

 Actuen com a base de la cavitat abdominal: 

 Músculs del sòl pelvià  

 

2.4. Tipologia de respiracions 

A nivell físic, segons la zona del tronc on es manifesta, es produeix un tipus de 

respiració o una altra: 

 Respiració molt alta (“respirar en el coll”): mobilitza les clavícules, les costelles 

altes i ventila la part superior dels pulmons 

 En les costelles, amb diverses variants més anteriors, laterals o posteriors.  
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 En la regió abdominal (expandir la panxa), porta l’aire a la base dels pulmons 

 En la regió de la cintura 

 En la regió de la pelvis i del perineu 

Tot i que l’aire se situa en els pulmons, és possible imaginar la idea que l’aire viatja per 

diferents zones del tronc i de la resta del cos. Per això sovint es diuen expressions com 

“respirar en el ventre o en la panxa”, “respirar en la zona de les lumbars”. 

Calais-Germain (2011: 23) comenta que és “important no confondre les zones del tronc 

on es produeix el gest a causa de la respiració o per afavorir certes respiracions, amb les 

zones per on passa el flux d’aire respiratori, que són sempre els pulmons”. Considero 

que això és important que un pedagog ho tingui present a l’hora d’ensenyar a tocar un 

instrument de vent o el cant, perquè pugui donar unes pautes clares a l’alumne en 

relació a la respiració per tal de tenir-ne una bona comprensió. 

Segons Calais-Germain (2011: 24) els diferents gestos que es poden manifestar durant 

la respiració deriven de dos gestos: el que fan les costelles, que s’obren en la inspiració i 

es tanquen en l’expiració, i el de la regió abdominal, que s’esbomba en la inspiració i 

entra en l’expiració. Calais-Germain comenta que “aquests dos tipus de respiració 

corresponen a dues maneres, fonamentalment diferents, de mobilitzar els pulmons” i 

afegeix una idea molt important: les respiracions no són bones ni dolentes sinó que “són 

apropiades simplement per a circumstàncies diferents, per a finalitats diferents.” I 

afegeix que és “important practicar respiracions molt variades”. 

En relació al artistes, sobretot als instrumentistes de vent i cant, crec que és fonamental 

ser conscient de la respiració que es fa en cada moment de la interpretació i de quins 

moviments i gestos va acompanyada. D’aquesta manera podrem utilitzar la respiració 

com a eina per aconseguir els nostres propòsits interpretatius i també ens ajudarà a 

desenvolupar el so que repongui a les nostres necessitats expressives. 

Tot i que, pràcticament en totes les aproximacions a la respiració, existeixen 

classificacions i es parla de tipus de respiracions, a la pràctica trobem que sovint les 

persones no respirem seguint aquests models tipificats, sinó que el conjunt de 

possibilitats que es descriuen en les tipologies es combinen en percentatges variats que 

donen com a resultat formes mixtes amb una variació molt rica, subtil i matitzada. Tot i 

amb això, i per afavorir la comprensió anatòmica i fisiològica, descriurem alguns dels 
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tipus de respiració més rellevants, i pensant ja en l’activitat de tocar un instrument de 

vent, per tant, deixarem de banda alguns tipus de respiració que afecten les zones més 

altes del tòrax, la cintura escapular i el coll.  

 

2.4.1. La respiració diafragmàtica 

La respiració diafragmàtica es produeix quan hi ha una contracció del diafragma durant 

la inspiració. El moviment del diafragma consisteix en una contracció (de fins a màxim 

4 cm des del centre frènic) i també en un desplaçament cap avall. La respiració 

diafragmàtica és la que s’utilitza habitualment per al volum de repòs, en la respiració 

corrent. Es produeix mitjançant dos mecanismes, anomenats “fase 1” i “fase 2”. 

 

 Fase 1.  El centre frènic és mòbil. La contracció del diafragma porta el centre frènic 

cap a la pelvis i el diafragma fa un moviment descendent. Això es transmet a través 

de la pleura a la base del pulmó, la qual cosa fa que s’allargui cap avall. Això 

provoca una pressió negativa en els pulmons, una “depressió” i d’aquí es crea una 

demanda d’aire i es produeix la inspiració. El moviment de descens deforma la zona 

abdominal. Per això sovint s’anomena “respiració pel ventre”. Aquest descens del 

diafragma es troba amb la resistència elàstica del pulmó i la resistència eventual de 

l’abdomen, que no sempre es deixa deformar. 

Aquest descens del diafragma pot provocar diversos canvis físics en el tronc: 

o Esbombament de la part superior de l’abdomen (sobre el pubis). Es 

mantenen contrets els abdominals alts. 

o Esbombament de la part superior de l’abdomen (la zona de l’epigastri). Es 

mantenen contrets els abdominals baixos. 

o Esbombament de la part de la cintura. Es mantenen contrets els abdominals 

alts i baixos. 

o Esbombament de la part abdominal dreta o esquerra. Es manté la contracció 

del costat contrari a l’esbombat. 

o Deformació cap a la part posterior (l’esquena): “diafragmàtica posterior”. 

Es mantenen contrets els abdominals anteriors. 
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o Diafragmàtica perineal. Es contrau la zona de davant, de darrera i dels 

costats.  

Aquests tipus de respiració diafragmàtica de primer mecanisme són les més 

eficaces per una ventilació màxima en relació a un esforç muscular mínim, 

mobilitzen les vísceres abdominals i deixen relaxada la part alta del tronc, de la 

regió de les costelles i de les espatlles. Tenen com a inconvenient que ventilen 

sobretot la base dels pulmons, es mobilitza poc la caixa toràcica durant la 

inspiració i el fet que s’empeny la massa abdominal cap a la pelvis pot contribuir 

a un descens general d’aquesta massa visceral. 

 

 Fase 2. El centre frènic s’immobilitza i és el contorn el que és mòbil. La contracció 

del diafragma tracciona la part baixa de les costelles cap amunt i llavors el 

diafragma és l’elevador de les costelles. Això fa que les costelles se separin 

lateralment, degut al moviment de “nansa de cubell”. La massa abdominal es 

deforma cap als costats. 

 

Els moviments poden ser diversos: inspirar obrint les costelles baixes per davant, per 

darrera o de forma asimètrica (només a la dreta o a l’esquerra). Mobilitzen la part alta 

de l’abdomen. Es troben a mig camí entre les inspiracions costals i les abdominals. 

 Fases 1 i 2.  Generalment hi una combinació dels mecanismes anteriors. La 

respiració diafragmàtica més corrent (ex, nadó) provoca un lleuger esbombament de 

l’abdomen i una lleugera separació de les costelles. 

 

2.4.2. Respiració costal 

La respiració costal es produeix amb la participació del serrat major, un múscul 

inspirador costal. Es tracta d’un múscul molt ampli situat a la part lateral de la caixa 

toràcica. Provoca un moviment de les costelles cap enrera i cap enfora, com si volgués 

obrir-les; com que això no és possible, pugen les costelles amb un moviment molt 

ampli, lateral com si fos la “nansa d’un cubell”. Calais-Germain (2011: 90) comenta que 

“és un dels músculs més potents. L’utilitzem quan volem dosificar l’acció de bufar 

expiratòria, en les tècniques de cant i de buf expiratori.” 
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2.4.3. Participació dels músculs posteriors  

Els músculs inspiradors posteriors s’anomenen músculs espinals i estan situats al llarg 

de tot l’eix central posterior de la columna vertebral. La seva acció es manifesta amb 

una extensió del tronc, que sovint provoca una elevació, per davant, de la caixa toràcica 

durant la inspiració. Aquests músculs es consideren partícips indirectes en la inspiració i 

en la seva acció obren el tòrax, per davant, durant la inspiració, la qual cosa provoca un 

tancament del tòrax per darrera i una reducció de l’espai de la regió dorsal. 

 

2.4.4. Participació del múscul inspiradors pectorals  

Ens referim específicament a l’acció d’un dels músculs inspiradors pectorals: el pectoral 

major. En tenim dos, situats a sobre del múscul inspirador pectoral menor, i provenen  

de la part alta del braç i acaben sobre la clavícula, les vuit primeres costelles i l’estern. 

El pectoral major provoca un moviment de les costelles que eleva l’estern, obrint l’angle 

que hi ha sota les costelles (Angle de Charpy). Aquest tipus d’acció proporciona una 

inspiració més aviat baixa i àmplia, perquè mobilitza les costelles situades més avall. 
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3. La respiració aplicada al cant i als instruments de 

vent 

3.1. Tipus de respiració 

3.1.1. Generalitats 

Per als cantants i els instrumentistes de vent és fonamental un treball específic de la 

respiració, ja que representa la base a partir de la qual es produeix el so.  

 

Si en una respiració en repòs l’expiració és una fase passiva, en el cas dels cantants i els 

músics de vent aquesta passa a ser activa, per tal que el so tingui consistència i es pugui 

a arribar a crear un discurs musical.  

 

Els cantants i els instrumentistes de vent realitzen una respiració diafragmàtica, que 

consisteix en una inspiració molt activa (assolint el Volum de Reserva Inspiratòria) amb 

una important acció del diafragma i de la resta dels músculs inspiratoris (depenent de la 

tècnica respiratòria específica de l’intèrpret se n’utilitzaran uns o altres). En la 

inspiració es produeix el mecanisme de Fase 1, en el qual es contrau el diafragma i fa un 

moviment descendent, la qual cosa provoca un allargament dels pulmons des de la base 

i el moviment de descens, desplaça les vísceres de abdomen que són empeses en sentit 

descendent i anterior. Aquest descens del diafragma es troba amb la resistència elàstica 

del pulmó i la resistència, amb variacions individuals, de l’abdomen  a deformar-se, i 

això fa que s’iniciï l’expiració. 

 

Durant la fase d’expiració hi ha un moviment antagònic entre els músculs abdominals i 

el sòl pelvià, que s’activen progressivament, i els músculs inspiratoris que continuen la 

seva acció, ara amb una funció de mantenir l’obertura de la caixa toràcica, o sigui de 

resistència a l'elàstic pulmonar i toràcica, i alhora frenadora de la contracció dels 

músculs abdominals. Per tant, l’expiració és una fase comparativament més activa que 

la inspiració, que arriba fins el Volum de Reserva Inspiratòria. Els instrumentistes de 

vent i els cantants utilitzen l’expressió columna d’aire o appogio per a aquest tipus 

d’expiració activa. 
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Com que aquesta respiració diafragmàtica de Fase 1 té com a inconvenient la poca 

mobilització de la caixa toràcica durant la inspiració i el descens del diafragma i el 

desplaçament de la zona abdominal i les vísceres cap a la pelvis pot contribuir a un 

descens general d’aquesta zona. Per això, sinó es tracta amb cura es pot arriba a 

provocar una hèrnia i és important que hi hagi un sòl pelvià amb un to muscular que 

pugui resistir aquestes pressions. Per tant, seria interessant de practicar una respiració de 

base diafragmàtica afegint-t’hi alguns percentatges de l'acció d'altra musculatura 

inspiratòria del tronc, en principi sense activar la musculatura més alta que ens faria 

pujar les espatlles o crearia contraccions a la zona muscular del coll.  

 

La diferència qualitativa entre els instrumentistes de vent i els cantants és la pressió de 

sortida de l’aire. En el cas dels cantants és menor, perquè no hi ha la resistència d’un 

instrument extern. Pel que fa als instrumentistes de vent, en general la relació entre la 

quantitat d’aire de la inspiració i la mida de l’instrument és directament proporcional. És 

a dir, com més gran és l’instrument més aire requereix. En canvi, amb la pressió d’aire 

succeeix el contrari. Un clar exemple és el de l’oboè, en el qual l’instrumentista 

necessita molt poc aire i amb una gran pressió. 

 

3.1.2. Opinió dels informants 

En aquest apartat es pretén conèixer si els quinze informants que són clarinetistes 

creuen que hi ha alguna diferència entre el tipus de respiració que s’utilitza per a tocar el 

clarinet i aquella que s’empra per al cant o altres instruments de vent. Com que hi ha un 

informant (R. Àvila) que no és clarinetista, però ha tocat la flauta travessera inclourem 

la seva opinió sobre la respiració que utilitza.  

 

La pregunta que s’ha realitzat a l’informant clarinetista és la següent: És diferent [la 

respiració que fas quan toques el clarinet] a la respiració que fas quan toques un altre 

instrument de vent?  

 

R. Àvila ens comenta, des de la seva experiència amb la flauta travessera, que “hi podria 

haver una respiració completa que comencés per baix, continués pels costats i acabés 

amb els pectorals. Ara bé, per a respiracions ràpides, jo crec que la més útil és la 

intercostal. [...] Pel vibrat [...] s’ha de fer amb un joc entre abdominals i diafragma”. 
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De tot els informants clarinetistes, nou han tingut una experiència amb un altre 

instrument de vent que no sigui el clarinet: R. Caparrós, L. Coppola, X. Figuerola, C. 

Font, A. Gumí, J. E. Lluna, Q. Roca, M. Vallés i F. Vidal. Només les informants R. Mª 

Caparrós i Q. Roca han tingut una experiència amb el cant. 

 

Com que dos dels informants (A. Gumí i L. Coppola) han considerat la diferència entre 

el clarinet “modern” i l’històric, es té en compte l’apreciació que són instruments 

diferents. Tots els informants han coincidit amb la idea que el tipus de respiració 

utilitzada pels instruments de vent és la mateixa que amb el clarinet (“modern”): la 

respiració diafragmàtica. No obstant això, consideren que es poden apreciar algunes 

diferències.  

 

A. Gumí ha tocat diversos instruments de vent i per això ha donat una opinió àmplia 

sobre el tema. Ell comenta que “hi ha una diferència més que en la manera de respirar, 

en la manera d’emetre l’aire i de col·locar la boca. [...] Dins dels mateixos clarinets [...] 

històrics, per exemple, entre el chalumeau original de principis del XVIII i el clarinet 

modern hi ha tanta diferència de quantitat d’aire, de posició de boca... que és més 

diferent o gairebé igual de diferent que entre un clarinet i un saxo. Vull dir que són dos 

instruments que funcionen molt, molt, molt diferent. Això implica que hi ha canvis, 

però més que en la manera de respirar és la manera d’emetre l’aire. Per exemple, és el 

tipus de pressió diferent, per tant has de fer a vegades una força diferent, la col·locació 

de la boca, la quantitat d’aire que dónes, la intensitat d’aquesta quantitat d’aire… [...] el 

fet de respirar no varia tant. És a dir, el que és la respiració en si… jo utilitzo el mateix 

tipus de respiració. El que passa és que llavors el que fas és adequar la manera de treure 

l’aire d’una manera o altra... depèn de l’instrument”.  

 

En aquest sentit, A. Gumí afegeix que “Evidentment quan l’instrument és més gran, i 

sobretot quan l’embocadura és més gran i has d’omplir un tub més gran d’instrument 

necessites més quantitat d’aire; per tant, de manera inconscient d’entrada agafes més 

[...], i llavors això fa que, vulguis o no, intentis aprofitar el màxim de la teva capacitat 

per transmetre”. No obstant, diu que “la quantitat d’aire de com respirem ens servirà per 

tenir més capacitat, per adequar-te a qualsevol instrument, per a fer frases més llargues 

[...] però això no crec que influenciï [...] amb la tècnica que [utilitzes quan] respires”. 
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Ell il·lustra aquesta idea amb una imatge molt aclaridora: “seria com tenir un sac de 

gemecs amb el sac més gran o més petit, que hi entra més aire o menys aire, però la 

tècnica és similar: tu omples el sac i quan el tens ple apretes per treure l’aire a pressió” 

que segons ell, depèn de com “els músculs aquests [es posa les mans a la panxa] com 

reaccionen per treure més, menys aire, emmagatzemar-ne més, etcètera”. 

 

F. Vidal comenta una particularitat del clarinet: “l’aprofitament de l’aire que tu expulses 

és major amb el clarinet i amb el saxo que amb la flauta travessera. Perquè amb la 

flauta, al ser un instrument de bisell, hi ha molt aire que no s’aprofita. En canvi, en el 

clarinet [...] intentem que no hi hagi cap paràsit, ni cap fuita”. 

 

L. Coppola observa que les diferències entre dos tipus de clarinet canvien la seva 

manera de tocar i, en conseqüència, la respiració. Ell comenta que “el tipus de respiració 

que tenia amb el clarinet modern i amb el clarinet històric [...] és una mica diferent en el 

sentit que el tipus de respiració, el tipus de pressió que em demanava el clarinet modern 

[...] demanava molta pressió de diafragma, molta pressió de mandíbula i em cansava 

molt. I el canvi quan, per primer cop jo vaig sentir un clarinet històric en viu [...] 

m’havia cridat l’atenció el fet que la respiració semblava “natural”, [...] diguéssim sense 

esforç. Amb el clarinet històric, [...] és un tipus d’emissió totalment diferent. [...] 

L’antic és un instrument més natural perquè té molta menys resistència.[...] No has de 

fer un esforç”.  

 

Respecte el cant, R. Mª Caparrós considera que en el cant sí que és una mica diferent la 

tècnica que s’utilitza per a respirar i Q. Roca també comparteix aquesta percepció, tot i 

que assenyala que té poca experiència amb el cant. 
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3.2. El concepte de columna d’aire 

3.2.1. Generalitats 

En el camp de la pedagogia dels instruments de vent es parla d’una manera freqüent del 

concepte de columna d’aire. Considero important tractar aquesta expressió perquè és 

força utilitzada tant pels professors com en els llibres i mètodes d’instruments de vent, 

però no sempre es defineix o s’explica amb claredat. 

Segons el New Grove4 la “columna d’aire” és la massa d’aire que es genera a dins del 

tub de l’instrument de vent per a la producció del so. En canvi, la visió general que es 

troba en els mètodes d’instruments de vent i en els llibres específics d’aquest mateix 

àmbit relaciona el concepte de “columna d’aire” amb una idea gairebé tangible i literal 

d’una columna d’aire a dins del cos del músic i es considera un element bàsic en la 

producció del so. 

En el cas dels instrumentistes de vent no podem dir que hi hagi una columna d’aire 

física en el cos del músic, ja que la “columna d’aire” generadora del so és invisible, 

impalpable (Artaud, 1991: 68) i només la podem percebre sensorialment i auditivament 

(A. Garcés, 1991: 56). Segons Gil Valencia (Gil Valencia, 1991: 91), un dels autors que 

m’ha aportat més informació al respecte, “tot el que sentim quan escoltem un instrument 

de vent és una manifestació externa dels processos interns als quals es veu sotmesa la 

columna d’aire” i la defineix com “la font d’alimentació sonora dels instruments de 

vent, l‘únic i principal element del qual és l’aire”. 

Per tant, en el camp de la pedagogia instrumental la columna d’aire es relaciona amb el 

cos del músic. Segons Gil Valencia “la columna d’aire comença a la part baixa dels 

pulmons i acaba a la campana del clarinet” i comenta que té dues parts, el tram anterior 

(es localitza en el cos de l’instrumentista) i el tram posterior (que està situat a dins del 

clarinet i el defineix com a variable, perquè es pot modificar la longitud escurçant o 

allargant el tub de l’instrument). Així doncs, es considera que tot el que succeeix des del 

sòl pelvià fins al tub del clarinet en l’expiració és la gènesi del so resultant del clarinet.  

                                                 

4 Extret de l’entrada air column de http://www.oxfordmusiconline.com/ (Recuperat 1-5-2013). 

http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/search_results?q=air+column&button_search.x=0&button_search.y=0&search=quick
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En tot aquest espai es donen un conjunt de forces, ja sigui per contracció o per 

resistència, que afecten el resultat sonor: 

 Resistència del sòl pelvià a les pressions introabdominals creades pel descens del 

diafragma i la contracció dels músculs abdominals. 

 Contracció concèntrica abdominal. 

 Resistència frenadora del diafragma en una contracció estàtica. 

 Resistència diversa i en diferent grau dels músculs inspiradors contra l’elàstic 

pulmonar per tal de mantenir la caixa toràcica i les costelles obertes i, per tant, 

els pulmons estirats. 

 La tràquea, la laringe, la faringe i la zona bucal i nasal modifiquen l’ obertura del 

pas de l’aire. 

Diferents autors consideren molt important, en relació als instruments de vent, el 

concepte de la “columna d’aire” perquè és el suport del so (Garcés, 1991: 55), és el 

mitjà on es produeixen tots els recursos tècnics que s’utilitzen amb el clarinet (Gil 

Valencia, 1991: 91), perquè “regula el volum, en bona mesura la qualitat del so i en 

alguns aspectes la seva elaboració” (J. Villa-Rojo, 1995: 13), permet aconseguir 

l’equilibri sonor, tímbric i freqüencial entre els diferents registres de l’instrument, un so 

homogeni, compacte i equilibrat en tota la seva extensió (Gil Valencia, 1991: 91).  

Per tal que tot això es produeixi, diferents autors (Villa-Rojo, Garcés, Gil Valencia) 

comenten que la columna d’aire ha de tenir molta pressió. Segons Gil Valencia, aquesta 

es necessària per tal de vèncer la resistència que es produeix en la diferència de 

pressions existents en la columna d’aire de l’instrument al fer diferents sons, com a 

conseqüència de l’allargament o acurtament del tub.  

La pressió d’aire que es genera a dins del cos del músic cal que estigui recolzada per 

una banda, per l’acció expiradora dels músculs abdominals i, per l’altra, per l’acció 

frenadora del diafragma, de la resta dels músculs inspiratoris i de l’acció antagònica a la 

dels expiradors. 

  



L’alè del clarinet          49 
 

3.2.2. Opinió dels informants 

Sobre el tema de la columna d’aire, en les entrevistes que s’han realitzat als quinze 

informants de clarinet s’han realitzat les següents preguntes:  Utilitzes el concepte de la 

columna d’aire? Què significa per a tu? Com es pot experimentar d’una manera 

sensorial la columna d’aire? 

 

D. Arias, R. Mª Caparrós, X. Castillo, L. Coppola, J. Fuster, J. E. Lluna i Q. Roca diuen 

que utilitzen el concepte de columna d’aire, O. Cardona, X. Figuerola i C. Font 

comenten que no el fan sevir i la resta d’informants no ho han especificat (A. Gumí, F. 

Navarro, O. Romaní, M. Vallés i F. Vidal).  

 

En les respostes es tracta el concepte de columna d’aire a través de diferents qüestions: 

definició, la percepció del bon funcionament de la columna d’aire, l’experimentació 

sensorial de la columna d’aire, la didàctica de la columna d’aire i el gest associat a la 

columna d’aire. 

 

Definició 
Segons D. Arias, “en realitat la columna d’aire podria ser associada a la pressió 

abdominal”. Per R. Mª Caparrós “la columna d’aire és la manera com emets, expulses 

l’aire cap al clarinet i com projectes l’aire” i ho exemplifica amb una expiració en forma 

de “fff” [acompanyada amb un gest de la mà dreta, que va cap endavant]”.  

 

X. Castillo parla de l’abstracció del concepte de columna d’aire és abstracte: “és una 

cosa que no la podem veure, és més “abstracta” en aquest sentit” i afegeix que “és molt 

important que la columna d’aire sigui la prolongació... [fa un gest amb la mà que va des 

de la zona abdominal fins més enllà de la boca], [...] és a dir, agafem aire, bufem i 

aleshores això d’anar pel tub del clarinet fins que surti. És a dir, ha de ser una 

prolongació, hauríem de pensar que la columna d’aire és tot, [...] ha d’escalfar el tub, la 

fusta del clarinet també en certa manera i això crec és bàsic i imprescindible. Pensem 

com dos realitats: una nosaltres i una altra l’instrument. I hauríem d’intentar, gràcies a la 

columna d’aire, que la columna d’aire continués i fos la continuació de l’instrument i 

que surti per la campana de l’instrument Ha de ser un únic fil conductor, una única 

columna d’aire que va, que va i que funciona [fa un gest amb la mà des de la zona 
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abdominal fins més enllà del cos]. Això ens ajudarà moltíssim primer a no preocupar-

nos tant del so, perquè és molt més natural i després, quan fem qualsevol tipus de 

fraseig, ja sigui Classicisme, Romanticisme o inclús Música contemporània, és una 

continuació”. 

 

Segons L. Coppola, la columna d’aire és “una sensació de relaxació, una sensació 

d’espontaneïtat. El fet que... quan estàs totalment relaxat i respires bé... que estàs bé 

amb el teu cos, estàs tranquil. Quan estàs a punt d’adormir -te i la respiració es torna [fa 

una expiració] totalment natural. Una sensació de pau. Una sensació en què no hi ha cap 

obstacle.” 

 

J. Fuster comenta que “el suport i la columna [fa un gest amb la mà des de la zona 

abdominal fins més enllà de la cara], que són dos coses que van lligades. El que és la 

columna d’aire és... quan tu tires l’aire, per mi el controlar eixa columna, que vaja per 

on tu vulguis. Que tingui sempre un control de lo que toques”. Ho exemplifica amb una 

imatge relacionada amb l’aigua:  “si tu agafes i deixes anar aigua, ella anirà per lo més 

fàcil, però si tu li fas una regaoreta per tots els puestos ella anirà per on tu li dius. [...] 

Quan jo parlo de la columna d’aire me referisco a que tu controles eixa columna  i que 

no se te’n vaja, és molt important”.   

 

A. Gumí  diu que la columna d’aire “tal com diu el seu nom és una cosa amb forma de 

columna, és a dir una cosa amb una certa forma allargada, però definida d’aire, per tant, 

si jo bufo d’una manera tova i dispersa no és una columna, és una sortida d’aire… en 

canvi, sí creo una columna d’aire a través de la força dels meus músculs de la zona 

diafragmàtica i la conducció a la boca i els llavis cap a l’embocadura amb prou estretor 

perquè surti una columna d’aire; llavors això li donarà el so adequat a l’instrument que 

toquis”.  Ell afegeix unes aportacions interessants perquè comenta que “aquesta 

columna varia molt depenent de l’instrument, [...] perquè cada un té la seva 

idiosincràsia d’un tipus de columna d’aire necessari. Inclús dins del clarinet cada nota té 

la seva columna i força concreta d’aire. Si jo penso amb un do greu i en canvi poso la 

clau de sol agut [ho il·lustra amb un gest] i hi poso columna d’aire, no sona el sol ben 

bé sona molt desafinat i al revés si penso amb un do greu i això…Amb registres 

diferents passa molt. La qual cosa vol dir que cada registre té  el seu aire i utòpicament 
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cada nota té el seu aire. Per això, és molt important quan toques pensar amb allò que 

sona. [...] Bàsicament seria que dintre del clarinet pots bufar amb una direcció cap 

amunt o cap avall i [...] amb més o menys obertura. Llavors, l’equilibri entre aquesta 

obertura, que s’aconsegueix amb els llavis, de la direcció i de la força que li donis a 

aquest aire [es posa les mans a la zona abdominal] et donarà l’equilibri dels diferents 

registres. Llavors, amb un registre greu, per exemple, va molt bé pensar en bufar cap a 

baix amb una quantitat d’aire grossa, depèn si és fort o és fluix evidentment, i amb una 

obertura bastant ample com si pronunciessis dintre teu una nota i amb un registre agut 

pots pensar amb una entrada més petita i poder en bufar més cap amunt”. 

 

J. E. Lluna diu que “la frase ja és bastant descriptiva: és una  columna que es crea quan 

retens l’aire i adquireix compressió i va des del diafragma, que el tens que mantenir 

baix, fins a la glotis, que és la vàlvula que obre i permet doncs sortir l’aire i fer vibrar la 

canya”.  

 

Per Q. Roca, “és la continuïtat, és com una freqüència similar a una freqüència elèctrica, 

o sigui, és el fet corresponent al so que significa que està engegat, perquè li estàs 

accionant d’alguna manera i que aquesta manera és l’aire, [...] però és que això és molt 

intel·lectual per a un alumne. Columna d’aire per mi és el motiu [...] que no toquis de 

peus a terra en el sentit musical, que estigui tot amb aquest suport de vibració que saps 

que és perquè tu estàs despert com a maquinària que estàs donant això. No estàs 

endollat, o sigui, la gràcia està que estàs generant una energia que aquesta energia és 

gràcies al bon circuit i està produint-se la vibració, que nosaltres diem amb columna, 

suposo per la continuïtat de la durada”.  

 

M. Vallés comenta que “he sentit parlar de columna d’aire als professors, [...] crec que 

aquesta paraula vol englobar a totes aquelles accions que han fet i fan possible l’emissió 

de l’aire i per tant, del so. Llavors, columna d’aire pròpiament referit en el camp de 

l’instrument, del clarinet, de la música que fem amb l’instrument és el procés d’inspirar 

però sobretot el procés expiatori que fa que l’aire surti del cos cap enfora [fa un gest 

amb la mà des de la zona de l’abdomen fins el coll i cap endavant] i que aquesta 

projecció, aquesta sortida d’aire, aquesta emissió sigui contínua fins que s’acabi i, a més 
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a més,  amb aquella pressió que fa que l’aire sigui continu, que tingui més o menys aire 

però amb una pressió constant”. 

 

F. Vidal comenta que “la columna d’aire és un concepte probablement heretat o traduït 

de l’anglès, que és el air stream, que és [...] la manera que permet o sigui que la 

producció de l’aire permet fer vibrar una llengüeta o la producció del so d’un instrument 

de vent que necessita una certa complexitat. O sigui, té dos bases  que és la regularitat i 

una certa tensió. [...] Hi ha moltes variables que s’han de tenir presents però clarament 

per mi és la manera especial que tenim de bufar perquè soni l’instrument, digues-m’ho 

d’una manera senzilla. Després, diguem que és una traducció per mi literal d’un 

concepte que segurament està encunyat o està timbrat a l’estranger, perquè és un 

concepte molt abstracte”. 

 

Hi ha tres informants que afirmen que no utilitzen el concepte d’aire a les classes: O. 

Cardona, X. Figuerola i C. Font. No obstant això, sí que el coneixen i han aportat la 

seva definició del concepte. 

 

O. Cardona comenta que no fa servir aquest concepte però sí que “entenc molt bé 

perquè s’utilitza aquest concepte de columna d’aire,  perquè una columna és un suport: 

fer suport d’alguna cosa, en aquest cas pot suportar el so.  Però a mi no m’agrada 

especialment, perquè per a mi una columna és una cosa estàtica, llavors no li veig molt 

bé el lligam i m’agrada més utilitzar algunes imatges més relacionades potser amb 

l’aigua”. Ella afegeix que “més que de columna d’aire jo parlo de velocitat d’aire, 

perquè la velocitat pot estar present [...] en qualsevol tipus de volum, tant amb poc aire 

com amb molt d’aire, sempre hi pot haver aquesta velocitat, que és en realitat el que 

determina el bon so.”  

 

X. Figuerola explica que tot i que a ell quan estudiava sí que li van parlar del concepte 

de columna d’aire, “jo li dic la canonada, columna d’aire no” i “és com projectes la 

pressió de l’aire, [...] és la velocitat que li dónes a l’aire i que quan més importància li 

dónes a la columna d’aire, menys responsabilitat li dónes a l’embocadura. Per tant el so 

se’n beneficia”.    
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C. Font tampoc utilitza el concepte de columna d’aire a les classes i per ella, la columna 

d’aire “és l’aire que tenim inspirat que permetrà que soni l’instrument, perquè a través 

del diafragma surt amb pressió” i “la columna d’aire és com un arc que no para de 

fregar la corda”. 

 

Com es pot experimentar sensorialment la columna d’aire? 
D. Arias proposa que per “experimentar-ho, podria servir per exemple això que dèiem 

del tap [posar un tap a la campana del clarinet], per notar el volum d’aire que tens a 

dins [es posa les mans a la zona del diafragma]. J. E. Lluna diu que “primer la sensació 

de que la columna d’aire s’està construint es nota quan fas una inspiració gran i retens 

l’aire. Quan retens l’aire estàs sentint els músculs abdominals diguem tensos, perquè 

estan agafant el diafragma per mantenir-lo baix, i després la sensació de que l’aire està a 

punt de sortir de la gola. Però sobretot, els músculs abdominals els que retenen l’aire i 

construeixen la compressió interior”. X. Figuerola creu que “jo ho puc arribar a 

percebre, l’alumne depèn de qui”. M. Vallés diu que “jo trobo que això és més fàcil de 

percebre des de fora, escoltar una altra persona potser, que potser un mateix”.  

 

Com es pot percebre que la columna d’aire funciona bé? 
D. Arias, comenta que això es veu “en canvis de nota que el so es talla”. L. Coppola  

diu: “suposo que tinc una bona columna d’aire en el sentit que no noto cap resistència 

[fa un gest amb la mà des de la panxa fins a davant de la cara], tot el que el que 

comença aquí (panxa) passa per la gola, surt per la boca, entra a  l’instrument”.  

 

Segons X. Figuerola es pot percebre que funciona la columna d’aire “pel so, pel 

desequilibri de pressions. Jo sempre penso en l’equilibri de pressions entre aquí [senyala 

l’embocadura] i aquí [es posa la mà a l’altura del diafragma]. Quan n’hi ha massa aquí 

[a l’embocadura], estem parlant de detalls ínfims però que són molt determinants a 

l’hora del so, si n’hi ha amb excés ho notes amb el so: sona més tens, sona més apretat”. 

 

Segons C. Font, gràcies a la columna d’aire “pots fer amb notes llargues aire continuat i 

mantenir el so piano, fort, agut o greu i l’aire flueix uniforme, amb la pressió necessària 

perquè no es talli el so.” J. Fuster m’ho explica amb la realització d’una nota amb el 

clarinet: “ jo ara te faré una nota i tu mateixa observa [...] què passa en aquesta nota que 
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jo te faig a tu [toca una nota llarga amb un crescendo i després  un diminuendo]. Notes 

com té vida? [...] Això és el que és el control de l’aire”.  

 

Segons F. Navarro, “la columna d’aire és bàsica, ha de ser constant i és el que farà que 

es produeixi el so, que vibri la canya. Quan la columna d’aire no és constant, quan hi ha 

fluctuacions... repercutirà en el so. Llavors, per exemple, si nosaltres volem tocar una 

nota molt aguda piano evidentment utilitzem menys aire, la velocitat de l’aire és menor, 

però necessitem molta pressió des d’aquí [es posa la mà a la zona abdominal] perquè no 

se’ns trenqui la columna d’aire. Llavors seria poc aire però amb molta pressió. Diferent 

en quant toquem fort que és molt d’aire i no pensar tant amb la pressió com quan 

toquem piano. Perquè sinó tendim a fer coses mal fetes que és tocar piano escanyant, 

apretant l’embocadura. Això ja són coses una mica més tècniques”. Segons M. Vallés 

“es pot percebre si una emissió és constant per la qualitat del so”.  

 

Didàctica 
Tant  D. Arias com R. Mª Caparrós treballen a les classes el concepte de columna d’aire 

en relació amb la idea d’un so continuat, que no es talli. D. Arias observa que a les 

classes, quan “està tocant un alumne... en canvis de nota que el so es talla” i per tal de 

solucionar-ho els diu als alumnes que “la columna d’aire era petita” i els proposa el 

següent: “llavors a aquí [senyala la zona abdominal] els hi demano més pressió i que la 

columna d’aire [situa una mà a la zona inferior abdominal i l’altra a la zona del coll, i 

amb aquesta mà fa un gest cap endavant] ha de ser més forta”.  

 

Segons R. Mª Caparrós, “Si [la columna d’aire] funciona es fa molt evident en 

l’articulació i el fraseig”. R. Mª. Caparrós explica que perquè no es talli la columna 

d’aire treballa l’emissió: “els hi dic que han de bufar seguit”. Ella comenta que això està 

relacionat amb el problema del picat: “els nanos fan bufadetes i quan posen la llengua 

paren de bufar” i per tal de resoldre-ho, proposa que primer facin una nota llarga, 

després la frase lligada amb la idea que és com una nota llarga i després que separin les 

notes amb la llengua, amb la mateixa idea de la nota llarga. Segons R. Mª. Caparrós, “la 

llengua i el picat és més simple del que ens ho fem i no s’ha de moure la boca, ni parar 

de bufar; només has de moure la llengua”.   

 



L’alè del clarinet          55 
 

Per J. Fuster, és important que “sempre que fas una nota té que tindre vida, però has de 

controlar eixa vida, perquè sinó no la controles. Així treballe: eixe control de l’aire i que 

tinga vida”. I per això jo de vegades quan treballava els deia als nens bufa aquí dalt 

sense pujar el cap , tu aquí a dalt. Evidentment que no apretin, llavors buscar també cap 

el lloc on han de bufar. O “bufa allà a baix de tot” (i senyala un lloc). Això desenvolupa 

la imaginació seva. Si ha de bufar una espelma que està a tres metres bufarà d’una 

manera que d’una altra.” 

 

Segons A. Gumí, per comprovar que funciona bé la columna d’aire hi ha diferents 

maneres com per exemple passar un llapis o un dit per davant la columna per veure si fa 

soroll: si no fa soroll vol dir que no hi ha prou pressió, entens què vull dir,  per tocar un 

tipus de clarinet i instrument, etcètera. Allò que dèiem del paper de fumar també et 

serveix per comprovar la columna d’aire. El fet que segons ell cada registre té una 

columna d’aire ho treballava de la següent manera a les classes: “els deia als nens: bufa 

aquí dalt sense pujar el cap , tu aquí a dalt. Evidentment que no apretin. Llavors buscar 

també cap el lloc on han de bufar. O bufa allà a baix de tot [i senyala un lloc]. Això 

desenvolupa la imaginació”.  

 

Q. Roca parla de “l’exercici del paper a la paret que pots intentar aguantar amb la 

pressió, [...] que és molt clàssic”. 

 

Hi ha informants que utilitzen imatges a les classes per tal que l’alumne pugui 

comprendre el concepte de la columna d’aire: la idea d’una manguera (O. Cardona i A. 

Gumí), els colors de l’aire (X. Castillo), el riu (L. Coppola) o un làser (Q. Roca).  

 

O. Cardona explica que a les classes “m’agrada més utilitzar algunes imatges més 

relacionades potser amb l’aigua. Com si quan bufem [...] tinguéssim una manguera [...] i 

que realment el que passa aquí dalt a la nostra boca és una mica l’aixeta.  Llavors, 

podem obrir i tancar però [...] la pressió de l’aigua pot sortir amb poca velocitat... amb 

molta velocitat... pot sortir concentrada...  i per tant arriba més lluny... pot sortir 

dispersa, i cau després del tub”. 
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A. Gumí, també fa servir la imatge de la manguera: “sobretot és molt important que 

com qualsevol bona manguera i com qualsevol bon jardiner, sap que la columna d’aigua 

que envia cap a les plantes no depèn només de la força de l’aigua corrent que li estem 

donant sinó del tamany de la manguera, del tamany del gruix. Llavors evidentment, la 

columna d’aire depèn de la força que li dono jo [es posa la mà a la zona abdominal], de 

la meva capacitat i de la precisió del rec, de la sortida del rec, és a dir, de la forma que 

faig amb la boca. Si jo amb la boca busco una forma molt estreta i aconsegueixo fer-la 

sense tensió excessiva, la meva columna sortirà, travessarà el que sigui. Llavors he de 

trobar el punt, cada registre té el punt d’obertura [...] i per això de vegades penses en 

vocals grosses en els greus [...] es busca aquest equilibri: la capacitat per tenir manxa, 

amb la força que fas aquí [mans a la part inferior de la zona abdominal] i el control 

d’aquesta força [a l’embocadura]”. 

 

X. Castillo diu que “a  mi m’ajuda i crec que als alumnes també el pensar en colors. [...] 

Simplement, per exemple, un color fred a l’agafar l’aire i que surti amb un color càlid. 

[...] Quan agafes aire la sensació és freda. [...] Llavors és important d’agafar doncs l’aire 

“fred” [fa un gest amb la mà des de l’alçada de la boca fins a la zona abdominal], per 

entendre’ns, i expulsar l’aire càlid [fa un gest amb la mà des de la zona abdominal fins 

al davant de la boca]”. L. Coppola li proposa a l’alumne: “fixa’t com si hi hagués un riu 

que comença aquí i passa [fa un gest amb la mà des de la zona abdominal fins més enllà 

de la cara]”. Per F. Navarro “un bon exercici per saber si funciona bé és aquest tan 

senzill del paper. Si ets capaç d’aguantar durant uns segons el paper a la paret vol dir 

que estàs fent pressió. Un altre concepte que pot ajudar és apretar, fer molta pressió a la 

panxa”. 

  

Q. Roca comenta que “jo més aviat diria que faig servir això [el concepte] com si fos 

una similitud.  Ah! mira com una columna! Tira l’aire al terra, que se’n vagi al terra. 

Això és una expressió que em serveix, també dic làser. Com un làser, però mira perquè 

sigui més moderna l’expressió”.  

 

O. Romaní explica que “una vegada em van donar un consell sobre respiració aplicada 

al clarinet que aquest em va agradar, era més per a la projecció del so. Deien, [...] 

imagina’t que la teva boca, que la teva embocadura és allà a la campana, [...] no sé si em 
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parlaven de columna d’aire o no,  i que aquest aire surt a partir de la campana i de la 

campana es projecta. Potser treballant tot això de l’energia, la presència... tot això és 

més automàtic i ja està”.  

 

Per F. Vidal, “és un concepte molt abstracte perquè tu no el veus, només si tu intentes 

acotar. Tu no veus l’aire si no el poses dins d’un globus. [...] Seria com si agaféssim un 

paper, un full com aquest i llavors intentéssim mantenir-lo amb l’aire, perquè el full 

estigui de manera regular has de bufar  en la mateixa manera i, perquè hi hagi aquest 

flux constant, necessites ajudar-te dels abdominals i del diafragma. Llavors això costa al 

principi de veure, sobretot en els alumnes més petits. És un concepte que l’has d’anar 

perfilant si potser el primer any no els hi pots dir columna d’aire perquè tampoc ho 

entendran doncs és millor que els hi diguis bufem d’una manera diferent”.  

“Llavors, sempre el treballo doncs amb aquest exemple, o que hi ha una espelma a 

l’altre banda de l’habitació i has de moure la flama sense apagar-la, o que hi ha una línia 

recta o un punt imaginari a l’altra banda de l’habitació i hi ha com gent suportant que 

l’aire no decaigui; no hi hagi un decay en la producció de l’aire. Llavors, aquest és 

important. Els nens no han de forçar per arribar a fer-ho, no els hi has de dir “mira, aquí 

has de notar [es posa la mà a la zona abdominal] que estàs apretant i mira quina força 

fas...” diguem que ve d’una manera més natural i que és un mecanisme també de 

defensa del cos i que vas aprenent i vas desaprenent”. 

 

El gest associat a la columna d’aire 
He observat que set informants (D. Arias, R. Mª Caparrós, X. Castillo, L. Coppola, X. 

Figuerola, J. Fuster i M. Vallés) mentre parlaven del concepte de columna d’aire en 

algun moment feien un gest bastant similar, en el qual una mà feia un recorregut des de 

la zona abdominal fins la boca i es dirigia més enllà d’aquesta. Crec que si bé aquest 

grup d’informants és reduït per a generalitzar la idea d’un gest de la columna d’aire 

establert en la pedagogia del clarinet, sí que és curiós veure com en diferents informants 

s’ha donat un gest similar. L’anàlisi d’aquest fet no la tractaré perquè es desvia de l’eix 

d’aquest treball. 
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4. La respiració aplicada al clarinet 

L’activitat de tocar el clarinet demana una expiració activa i també una relació 

particular del cos amb l’instrument. Per això, en algunes ocasions l’adaptació de la 

respiració a les exigències que suposa tocar el clarinet poden arribar a representar un 

obstacle, sobretot quan s’experimenten dificultats tècniques, per a la respiració i el fet 

de gaudir de l’activitat de fer música amb l’instrument. 

 

4.1. Respiració utilitzada pels informants 

En aquest apartat es pretén conèixer com és la respiració que utilitzen per tocar el 

clarinet els quinze informants que són clarinetistes. La pregunta que s’ha realitzat a 

l’entrevista és la següent: Com és la respiració que utilitzes quan toques el clarinet? 

Entre totes les aportacions, s’han tractat quatre aspectes relacionats amb la respiració: 

com és la respiració utilitzada amb el clarinet, com es realitza aquesta respiració, les 

imatges associades a la respiració i la didàctica de la respiració. 

 

Com és? 
Set dels informants (R. Mª Caparrós, O. Cardona, X. Castillo, X. Figuerola, C. Font, A. 

Gumí i M. Vallès) fan servir només la “respiració diafragmàtica” i per J. Fuster és “de 

diafragma”. A. Gumí aporta una descripció de la respiració: “és un sistema de respiració 

que es tendeix doncs a aprofitar la capacitat màxima dels pulmons bàsicament per la 

part inferior de manera que tinguis una bona resistència i sobretot perquè en aquesta 

zona [es posa les mans a la zona abdominal] disposes d’uns bons músculs que et 

permeten empènyer bé i aquests sí que els notes [a diferència del diafragma]”. 

 

En canvi, D. Arias diu que “la respiració que faig comença sent abdominal, però des de 

fa relativament poc temps intento que sigui també cap a dalt [acompanya la idea posant-

se les mans a la zona abdominal i després puja una mà fins a l’estern]. O sigui, 

inicialment abdominal i després obertura també, no sé si en diuen auricular... [es posa 

una mà a la zona de la part alta del pit]”.  
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En relació a això, alguns dels clarinetistes diuen que complementen la “respiració 

diafragmàtica” amb altres tipus de respiració. Per exemple, X. Castillo diu que “també 

és important de ser conscients no únicament de la part de davant [es posa la mà a la 

zona abdominal frontal] sinó tot en general i un cop, diguéssim, que està tot ben omplert 

d’aire, aleshores sí que podríem fer més pectoral en aquest sentit. És a dir, jo el que faria 

seria omplir aquesta part [moviment a la zona abdominal], aquí [moviment a la zona 

intercostal], aquí darrera [zona lumbar] i aleshores ja podem omplir diguéssim 

[moviment a la zona alta del pit] que és construir la casa de baix fins a dalt”. 

 

J. E. Lluna comenta que “bàsicament la diafragmàtica, sense oblidar que la respiració 

completa és la que més ajuda a que funcioni bé... millor l’instrument” i M. Vallés diu 

que “no sempre però [...] també utilitzo, a banda de la diafragmàtica, [...] la part 

superior dels pulmons”. En el cas de la Q. Roca, “la respiració que utilitzo és la 

respiració que entenem com a respiració diafragmàtica intercostal”. 

 

En canvi, F. Vidal considera que “molta gent li diu respiració diafragmàtica, quan això 

no té cap sentit”. I alguns dels informants (O. Cardona, A. Gumí, F. Navarro) que 

utilitzen aquest tipus de respiració diafragmàtica creuen que el fet que s’anomeni 

diafragmàtica no és del tot encertat perquè implica que la respiració es fa amb el 

diafragma, “un múscul que no el sents físicament” (A. Gumí), que no es pot controlar 

(F. Navarro) i també “és un múscul que realment té molt poques terminacions nervioses 

i que de fet no tenim un control directe  sobre ell, sinó que és realment un muscle que 

actua com a conseqüència de... de què fan els pulmons” (O. Cardona). 

 

A diferència de la resta d’informants, A. Coppola i O. Romaní aporten una altra manera 

d’explicar com funciona la respiració: la defineixen en relació a com creuen que és. A. 

Coppola considera que, gràcies a que el clarinet “antic és un instrument més natural 

perquè té molta menys resistència”, la seva respiració és sense esforç i permet que la 

interpretació sigui espontània. O. Romaní “és una respiració que funciona bastant bé, jo 

no sé com respiro... crec que és una cosa bastant natural i bastant integral, això sí que 

t’ho diria. O sigui, que tinc la sensació que tot està respirant”.  
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Com es realitza? 
Segons X. Figuerola, “respirem amb els pulmons però agafem l’aire mentalment de 

quan més a baix millor, o sigui, [fa un gest des de la part inferior de la zona abdominal 

cap amunt] un cos és un tot i [...] és com si ens entrés força des de baix, des dels peus i 

tirés amunt”.  

 

F. Navarro diu que “sempre penso [...] a omplir la part inferior dels pulmons. A mi 

m’han explicat, sabem, que els pulmons són uns òrgans molt grans i que quan respirem 

[ho fem] pensant d’omplir la panxa diríem. Llavors visualment seria: inflar la panxa i 

relaxar les espatlles i no el contrari. A nivell superior tenim molta menys capacitat que 

si respirem per la part inferior, on hi ha  el diafragma. Respirem per la boca perquè amb 

molt poc temps hem d’agafar molt aire i si respirem per la boca el forat és molt més 

gran. I una altra cosa que al respirar m’ajuda a visualitzar és que  quan respirem per la 

boca el que hem de fer és obrir el coll. O sigui [fa una inspiració  amb una vocal 

aspirada]”. Ho exemplifica amb un exercici que utilitzen “la gent que fa apnea, que és 

submarinisme sense ajut mecànic a pulmó” diu que “el que fan és un exercici molt 

interessant, que és omplir primer tota la part inferior dels pulmons i després encara 

omplir la part superior. Primer ens hem de buidar... [inspira des de baix els abdominals 

fins la part superior del pit, amb una o aspirada] Ells ho fan però encara molt més 

exagerat”. 

 

Q. Roca també coincideix amb F. Navarro en la idea que l’aire ha d’entrar per la boca 

perquè “per què deixem espai físic de boca i no pas que sigui estret l’accés”, la qual 

cosa permet tenir més “recorregut” d’aire en l’expulsió.  

 

O. Romaní comenta que “si tot està fluid, doncs el cos mateix ja troba la manera d’anar 

respirant i tu no has de ho has de pensar, estàs pensant amb la música” per ell cal “estar 

més pendent del buidar i procurar que tot això vingui de bastant a baix [es posa la mà a 

la zona abdominal]. Qui diu respiració, diu energia també”. Per tant, ell el que fa és 

“treure tot l’aire [...] i després com que quan et quedes buit entra l’aire, doncs [...] jo no 

estic fent res... [el cos] respira sol...”  i considera important “estar ben situat, ben assegut 

o ben dret que tu notis que l’energia [es posa la mà a la panxa] i que a partir d’aquí  
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doncs va per tot arreu... estar connectat amb el terra i estar connectat amb l’aire i amb la 

gent, amb la música”.  

 

M. Vallés comenta que generalment “pensa en agafar aire de la part més baixa dels 

pulmons.”. 

 

Imatges associades a la respiració 
O. Cardona i F. Navarro utilitzen la idea del globus. O. Cardona diu que “a mi m’agrada 

pensar en la capacitat de la respiració, en la capacitat pulmonar, com un globus. Com un 

globus que no només creix cap a baix, [...] sinó que a més s’expandeix per tot”. Per F. 

Navarro, “és això, un globus... s’infla la panxa, s’inflen les dorsals” i també “un 

flotador”. 

 

Didàctica 
O. Cardona parla de dues expressions que s’utilitzen sovint en la pedagogia del clarinet 

(“Utilitza el diafragma”, “infla la panxa”) i comenta que no es corresponen amb la 

realitat: “jo crec que són coses diferents: el diafragma realment empeny les vísceres [ho 

acompanya d’un gest] i això fa que es mogui el ventre, però no vol dir que estiguem 

respirant a la panxa”.  

  

F. Navarro comenta que als alumnes els fa “pensar amb aire calent: agafem l’aire calent 

[...] com si volguéssim entelar un vidre”. Q. Roca proposa als alumnes “la idea [...] que 

quan agafem aire intentem fer veure que no l’hem agafat, o sigui que quan estem 

agafant que no se’ns noti. Per tant, l’agafarem molt profundament. [...] Pedagògicament 

evitem que els alumnes estiguin agafant [l’aire] d’una manera superior (puja les 

espatlles)”. 
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4.2. Problemàtiques en la respiració amb el clarinet 

4.2.1. Generalitats 

A continuació exposaré  diferents “interferències” per a la respiració, que poden sorgir a 

raó de la pràctica de tocar el clarinet: 

 

 Pujar les espatlles. Aquest moviment es dóna amb freqüència. Durant la 

inspiració es pugen les espatlles, moviment que sovint ve provocat per una 

respiració clavicular o de pit, a la qual s’associa un moviment ascendent de 

l’aire en comptes que aquest sigui descendent. Aquest gest genera tensió a la 

part superior del tronc que no permet tocar amb un so lliure. 

 

 L’aire no s’emet amb prou pressió. Això fa que no es pugui donar un bon 

control de l’aire i no tingui el suport suficient per a generar un so estable. 

 

 L’ús de la llengua en el picat. Sovint s’associa l’acció de la llengua a un 

trencament del flux d’aire i per tant, de la continuïtat del so; la qual cosa té 

com a conseqüència una emissió sonora amb breus talls o interrupcions. 

 

 Saturació d’aire. No es treu l’aire residual i se’n deixa entrar de nou, perquè 

es té la percepció que falta aire. Això fa que hi hagi aire que no s’utilitzi i 

aquesta acumulació genera col·lapse en les estructures de la respiració i 

accelera el ritme respiratori. 

 

 Tensió corporal. Quan no hi ha un flux d’aire suficient per a produir el so 

necessari amb el clarinet, la resposta inconscient és tensar els dits, les mans, 

el braços, l’embocadura, la zona de la gola (tancant la glotis)… 

 

 El cap va endavant. Es produeix quan la persona va cap el clarinet, en 

comptes de portar-lo cap a la boca i també quan es llegeixen les partitures  i 

el faristol està col·locat més baix de l’alçada de l’alumne. Això fa que la 

posició del cap i el coll quedi inclinat cap avall i la circulació de l’aire no 

pugui ser lliure. 
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 Tancament de la glotis. És un error força comú tancar la glotis per a produir 

el so o a l’hora d’utilitzar la llengua per articular. 

 

 Tensió a la part inferior de la mandíbula. Sovint els clarinetistes fan massa 

pressió a la part inferior de la mandíbula, en comptes de donar més pressió a 

l’aire. Això impedeix la vibració lliure de la canya i llavors el so esdevé 

apretat i petit. 

 

 Regular la quantitat d’aire i la pressió. Segons el volum sonor i el registre 

hi ha una exigència o altra de quantitat d’aire i de pressió. Això sovint és 

difícil de controlar i llavors el resultat sonor ho posa de manifest. Per 

exemple, a conseqüència d’això es produeix un fort amb poca qualitat de so 

o un piano sense consistència. 

 

 Trobar una relació equilibrada entre el funcionament de la respiració i el 

fraseig. El resultat sonor és el barem que ens indica si funciona 

adequadament la respiració i també dóna informació sobre on es produeixen 

les inspiracions. El clarinetista ha de tenir en compte quin control té de la 

respiració i què demana el repertori per tal de poder posar la respiració al 

servei de la música. 

 

 

4.2.2. Opinió dels informants 

En aquest apartat s’exposen algunes idees que es consideren rellevants i comunes de les 

aportacions dels informants sobre els problemes que han observat en ells mateixos o en 

els alumnes. 

 

 Hi ha una manca de consciència de l’acció de respirar. X. Figuerola, F. 

Navarro i J. E. Lluna comenten que en general no es dóna importància a la 

respiració i segons J.E.Lluna “la primera dificultat o el primer tema que 

m’he trobat amb els alumnes gairebé al començament és la falta de 

consciència de que la respiració és el primer pas per a que l’instrument 

funcioni bé, per a trobar-te còmode, per a poder fer música. En definitiva, 
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pensar en la respiració, pensar en la importància que té, que és la primera.” 

Per en X. Figuerola cal ser-ne conscients del “fet pràctic del fet de bufar” per 

tal de “saber administrar aquest aire” i en F.Navarro creu que el clarinetista 

no pensa sobre la respiració quan toca perquè “ens preocupem de les 

qüestions tècniques” 

 

 Tensió corporal a l’hora de tocar. Segons els informants és un problema 

força comú això de “tocar apretat” (O. Romaní) i segons X. Figuerola “costa 

molt assimilar que hi ha tensió [...] que ve donada per un excés de pressió”. 

Aquesta tensió pot venir provocada per factors físics o psicològics. Pel que 

fa a les causes físiques, J.E. Lluna comenta “que ve provocada 

fonamentalment quan en la tècnica de la respiració, la columna d’aire no està 

ben construïda es posen en tensió músculs i tot el que està connectat entre 

muscles i tota la part de la glotis interfereixen i fan tocar molt forçat”. En 

relació a les raons d’origen psicològic, V. Kleiman diu que “la tensió 

muscular succeeix a molts nivells: la pressió d’una concert [...] l’intent de 

dominar la respiració [...] hi ha una quantitat de factors físics, corporals [en 

relació a la personalitat]” i que la respiració “és el nostre gran aliment i 

també és el primer que es ressenteix en situacions traumàtiques”. C. Font 

considera que una qüestió força estesa és “tancar el coll, el gran problema, 

relacionat molt amb la llengua”.  

 

 Respiració de pit o clavicular. En general la majoria dels informants creuen 

que sovint es dóna una respiració més aviat de la part superior del tronc i no 

pas diafragmàtica. Aquesta “respiració alta” que comenta la C. Font que 

porta a aixecar les espatlles, fa que segons D. Arias hi hagi “bloquejos 

abdominals (la respiració és molt pujada) i bloquejos a dalt”. Aquest tipus de 

respiració per manca de tècnica, pràctica i hàbit, F. Navarro comenta que 

“molta gent omple els pulmons per la part de dalt i no s’aprofita la capacitat 

pulmonar.” Les causes que originen aquest tipus de respiració són 

psicològiques: per motius emocionals en relació a l’estat d’ànim “estan 

relacionades amb la por o amb la ràbia o de contenir el plor” (R. Àvila) o 

d’atabalar-se quan hi ha poc temps per a realitzar la inspiració (O. Cardona).  
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M. Mora també comenta que “mentalment, el que veig molt amb els 

instrumentistes de vent, de clarinet també, doncs hi ha aquesta actitud de 

pressa per agafar aire” “el que fa és aquesta por de no tenir temps actives que 

les cervicals es contraguin que justament el que fa és que no pugui haver-hi 

tota l’expansió necessària perquè l’aire entri i això és un problema greu per 

després tenir tot l’aire per tocar”.  

 

R. Caparrós comenta que els nens petits pugen les espatlles quan el professor 

els diu “agafa aire”. M. Vallès comenta que és un problema que es dóna als 

inicis de l’aprenentatge de l’instrument en els nens: “Problemàtiques 

sobretot en els nens més petits: que es facin conscients que la respiració ha 

de ser diafragmàtica [...] descobrir-la i que després la continuïn fent a l’hora 

de tocar”. Per tal de solucionar-ho, Q. Roca proposa anar cap al centre de 

gravetat per tal de treure la tensió de la part superior del tronc, sobretot de la 

tensió de les espatlles. 

 

 L’ús d’un material apropiat. L. Coppola i M. Vallès donen molta 

importància al fet que l’alumne toqui amb un material de bec i canyes 

adequat que s’adapti a la seves necessitats i “segons el tipus de flux d’aire de 

cada alumne” (M. Vallès). 

 

 Fer partícip la respiració del fraseig musical. L. Coppola comenta la 

importància d’associar un gest a la respiració, la qual cosa sovint no es 

produeix en els alumnes i per ell està clar que aquesta relació “és una qüestió 

de comunicació”. Això ve donat perquè segons en Lorenzo es prioritza la 

tècnica fins al punt que els alumnes “estan acostumats a respirar el menys 

possible, per no molestar l’embocadura. Encara que la frase tingui silencis 

no respiren. [...]Això t’allunya del públic, de la comunicació, de 

l’expressió.”  
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5. La respiració en relació a la consciència corporal 

5.1. La consciència corporal: una eina per al músic 

La respiració, pel sol fet de ser una funció vital del cos, és present en tot moment i en 

constant canvi. Però això no implica que sempre tinguem una percepció definida de la 

nostra respiració, ja que encara que intervé en la majoria d’accions, com que no n’és el 

seu fi, no hi parem atenció. I, a un nivell més general, el mateix succeeix amb el cos. 

Sovint només som conscients del nostre cos quan es manifesta a través d’algun 

símptoma o molèstia i en conseqüència, aleshores som conscients només de la part 

afectada i poques vegades sentim el cos com una totalitat. Carola Speads diu que 

“desafortunadament, el desenvolupament intel·lectual, més que no pas el 

desenvolupament del sentit del nostre cos, és emfatitzat en la nostra cultura. El sentit del 

cos normalment s’aplica en relació al dolor”  (Johnson 1995: 44). De fet, alguns 

mètodes corporals neixen com a resposta d’una lesió per part de la persona que l’ha 

fundat, com és el cas de la Tècnica Alexander o del Mètode Feldenkrais. 

 

Per tal de posar remei a aquesta percepció limitada i donar pas a una concepció 

psicofísica de nosaltres mateixos cal que també centrem l’atenció en el cos i ens donem 

un espai per a sentir-lo i descobrir-ne les sensacions i alhora, percebre com el cos és un 

mirall del nostre estat d’ànim. En definitiva, es tracta d’explorar, de descobrir-nos i 

conèixer-nos a través del cos, el qual es converteix en la nostra clau d’entrada a l’”espai 

psicofísic”.  

 

En relació a això, T. Bertherat diu que “prendre consciència del propi cos significa 

obrir-se a la totalitat del propi ésser... perquè el cos i l’esperit, allò psíquic i físic, inclús 

la força i la debilitat, representen, no la dualitat de l’ésser, sinó la unitat” (Bertherat 

2010: 13). A més, l’exploració corporal és una via molt accessible i disponible, perquè 

només depèn de nosaltres el fet de permetre’ns la immersió en aquest “espai” íntim, 

singular i que ens acompanya sempre. És important doncs fer aquesta recerca ja que 

“No només tenim cos, com el cos. [...] som un tot orgànic, estructurat i intercomunicat.  

[...] som un cos en evolució; el desequilibri físic pot produir desequilibri psíquic i a la 

inversa; les emocions i la seva expressió poden influenciar al cos i viceversa.” 

(Bertherat 2010: 62). Per això “la presa de consciència del cos com una totalitat en la 



68          L’alè del clarinet  
 

 
que cada element depèn de l’altre resulta necessària per l’equilibri i la salut de 

l’individu”. (Bertherat 2010: 113). 

 

Per tant, un coneixement del cos també implica una comprensió del nostre jo, de la 

nostra identitat. És un complement molt important en la nostra coneixença al de la 

imatge física, que tot i la seva plasmació visual no deixa de ser subjectiva per un mateix 

i pels altres, perquè la morfologia del cos es va construint amb les nostres experiències, 

pensaments i emocions. 

 

Diversos autors comenten la concepció diferent que existeix encara avui en dia en 

relació al cos, a nivell general, entre Orient i Occident. Si bé a Orient la idea del cos sí 

que respon a una globalitat i una interacció d’aquest amb la ment, a Occident encara hi 

ha una consciència parcial, fragmentària, de dissociació cos-ment i que atorga més 

importància al pensament. Arlandes comenta que a Orient la concepció es basa en “El 

cos, un tot enèrgic i contraposat a la idea del cos per parts de la cultura occidental” 

(Arlandes 2006: 72) o “del cos  dividit en «caselles». (T. Bertherat 2012: 106).  

 

Si bé és cert que no es vol caure en tòpics i que en els últims anys es va diluint a poc a 

poc aquesta concepció del cos com un puzle amb peces inconnexes; encara és llunyana 

la idea de la unitat psicofísica. Això es posa de manifest en l’ensenyament instrumental, 

en el qual, avui en dia, encara pesa força una tradició pedagògica on l’important és el 

repertori i la tècnica i el cos queda en segon pla; i per tant, no s’acostuma a incloure el 

treball corporal a l’aula d’instrument.  

 

T. Dimon (2007: 111) comenta que aquesta dicotomia es trasllada a l’ensenyament 

musical on “l’aspecte interpretatiu de la música rep l’estatus més espiritual, intel·lectual 

i elevat; la tècnica, en comparació, queda relegada a l’àmbit corporal”. En aquest sentit, 

V. Kleiman proposa en relació al treball corporal que “dins l’aprenentatge acadèmic 

musical, l’espai que es dedica a la vessant corporal hauria de facilitar les condicions 

perquè es doni el procés d’auto observació, autoregulació, escolta i sensibilització per 

tal de fer visible el que succeeix en aquesta trobada amb el mateix cos. I des d’allà, 

hauria de permetre l’exploració i el procés de desenvolupament d’una consciència i 
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disponibilitat corporal més grans, sense forçar l’experiència i coneixent els mecanismes 

en joc” (V. Kleiman, 2010: 5). 

 

Per sort, gràcies a les metodologies i tècniques corporals que s’han aplicat a la música 

com ara el Mètode Feldenkrais, la Tècnica Alexander, el Mètode Cos-Art, la Iogaterapia 

o les Tècniques Arlu, el músic cada vegada té més recursos per poder afrontar les 

exigències de l’activitat interpretativa d’una manera més saludable. També el fet de la 

inclusió de la formació corporal en els estudis de música a partir de la Logse facilita una 

comprensió de l’activitat de tocar l’instrument des d’una perspectiva més global, que 

permet també transmetre-la a les noves generacions. No obstant, encara hi ha molt camí 

per recórrer i un signe d’això n’és el fet que no hi ha una titulació musical superior on 

interactuïn de manera equitativa el treball corporal i el musical. 

 

Per tal de dur a terme una exploració psicofísica a través del cos necessitem partir de la 

consciència corporal. Aquesta capacitat es posa de manifest quan enfoquem la nostra 

ment en el cos, és a dir, quan centrem l’atenció en sentir la nostra pròpia realitat física. 

Segons R. Àvila, “la consciència corporal és una destresa que s’adquireix mitjançant la 

pràctica de la interrogació sensorial; és a dir, la pràctica de dirigir l’atenció cap a les 

sensacions corporals, principalment durant el moviment.” (Àvila 2011: 41). La 

consciència corporal funciona a través de la percepció, que tradueix “els estímuls a 

senyals receptives” (Lopez de la Llave 2006: 7), la qual cosa ens dóna un coneixement 

de la realitat.  

 

Segons C.V.W. Brooks, si donem espai a la percepció significa que  hem aconseguit 

centrar el pensament, tot deixant pas a la comprensió: “l’atenció posada en la sensació 

tranquil·litza el que és compulsiu en el nostre pensament, i així la ment queda lliure i 

llesta per a realitzar la seva funció normal que és la percepció”,  que és “el fonament de 

tota comprensió i de tot comportament intel·ligent” (Brooks 2006: 24 i 27).  La 

percepció de nosaltres mateixos o autopercepció permet “un coneixement dels propis 

processos, fent conscient “com” ens organitzem per les nostres necessitats i com aquesta 

organització actitudinal ens dóna mostres també d’una postura psicològica, afectiva, 
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emocional, i això ens permet deduir quants aspectes de la personalitat es manifesten en 

el cos i com s’influencien des de l’abordatge corporal.” (Nejter5).  

 

Quan volem conèixer la nostra situació en l’espai i saber com està la nostra organització 

corporal en el moment present, i no disposem d’un mirall, necessitem despertar els 

sentits propioreceptius i el cinestèsics que ens donaran informació en situacions 

estàtiques i més dinàmiques. Nejter6 diu que gràcies a “la pròpia recepció, aquella 

mirada interna que ens torna a mode de mirall una altra via de reconeixement”,  podem 

integrar la informació que ens arriba per un coneixement teòric amb la nostra 

experimentació pràctica. 

 

Per a V. Kleiman, “prendre consciència no significa controlar i empènyer el nostre cos 

des de la voluntat d’imposició. Requereix una presència en forma de testimoni; un 

deixar de fer per permetre que alguna cosa succeeixi [...] Parlem d’una consciència 

convidada a ser testimoni, a observar sense jutjat, i un cos no cosificat, que crea 

coneixement des de l’experiència i construeix subjectivitat" (Vika Kleiman, 2010: 6). 

 

Veiem doncs que l’exploració corporal exigeix una experiència sensorial abans que una 

comprensió intel·lectual i la consciència corporal és una eina que tenim la sort que sigui 

al nostre abast per tal de fer-ho; i alhora també significa que el desenvolupament de la 

consciència corporal requereix unes altres vies d’aprenentatge amb particularitats 

diferents a les que són pròpiament intel·lectuals. 

 

Així doncs, quan ens submergim en l’univers corporal prenem contacte amb paraules 

com l’autoconcepte o imatge d’un mateix, l’organització corporal, els aploms, la força 

de gravetat, la kinesfera, l’equilibri, l’arrelament, la postura dinàmica i estàtica, el 

centre del cos, l’estabilitat, l’expansió-contracció, la tensió-relaxació, la flexibilitat, la 

coordinació... i tot plegat ens porta també a treballar des d’una altra perspectiva: des de 

l’escolta, la comoditat, la subtilesa, la precisió, la contemplació del moviment i de 

l’estat corporal, a sentir el flux d’energia, cercar la naturalitat i l’harmonia corporal, 

l’espontaneïtat, la llibertat, la interiorització, el silenci, el so del cos i la seva 
                                                 

5 Extret de http://www.eutoniaconruth.com.ar/articulos.php#, 25 d’abril de 2013. 
6 Extret de http://www.eutoniaconruth.com.ar/articulos.php#, 25 d’abril de 2013. 

http://www.eutoniaconruth.com.ar/articulos.php
http://www.eutoniaconruth.com.ar/articulos.php
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ressonància... Alhora això demana una actitud receptiva, sensible, creativa, curiosa, 

pacient als tempos i ritmes del cos, de deixar anar, de no forçar, de proposar i no 

imposar o ser correctiu, una actitud serena i amable amb el cos i la seva relació amb el 

pensament i l’emoció. I sobretot, una actitud molt madura per tal d’afrontar la pròpia 

realitat interior que només un mateix pot conèixer i per tant no pot treballar-la per 

imitació o amb una concepció mecanicista. A més, el llenguatge del cos és visual i 

sensorial, i exigeix també una comprensió que vagi més enllà de la paraula. 

 

Per al músic, l’exploració corporal representa una eina fonamental per a l’activitat 

artística ja que aquesta demana una alta exigència psicofísica. Segons P. Jurado, “les 

limitacions en els músics solen ser de dos tipus, les físiques (tant les directament 

relacionades amb el cos com les tècniques que requereixi la nostra especialitat musical) 

i les relacionades amb l’estrès i la por” (Jurado, 2006: 55). Per això, R. Àvila diu que 

“el treball sobre la consciència corporal és fonamental en la mesura que funciona com 

un antídot –el més eficaç, sens dubte- contra els dos verins més importants amb què 

s’enfronta l’intèrpret en la pràctica escènica: la tensió corporal i el bloqueig.” (Àvila 

2011: 42). O. Romaní afegeix altres causes de tensió en els músics com ara “la por 

d’equivocar-se i de fracassar” (Romaní, 1998: 17). Per tant, la consciència corporal 

funciona com un termòmetre de la nostra salut psicofísica i ens ajuda a prevenir 

qualsevol desordre corporal que pugui afectar també a la unitat cos-ment. 

 

Segons M. Mauss (1979: 342), “el cos és el primer instrument de l’home i el més 

natural”, l’instrument més important del músic és el seu propi cos, idea que sovint 

només tenen clara els cantants; i per això seria recomanable tenir-ne cura a diari a través 

d’una exploració del seu estat de salut psicofísica per tal que tinguem una bona qualitat 

corporal i aquesta ressoni positivament en tota la nostra persona i durant la interpretació. 

Perquè tal com diu R. Calvo-Manzano, “una postura corporal encarcarada en qualsevol 

part del cos produeix un so rígid [...] sense color ni projecció” (Calvo-Manzano, 2009: 

68). 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’artista disposa de metodologies i tècniques 

corporals que el poden ajudar a deixar sortir el seu potencial creatiu des d’un estat de 

serenitat i harmonia. Aquesta orientació pot representar una teràpia per a l’artista, 
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perquè restableix el seu equilibri emocional i físic, el desbloqueja i permet així centrar-

lo i estar amb una atenció plena al present. És a dir, a partir d’un cos disponible poder 

assolir un estat psicofísic que faci possible a l’artista el desenvolupament del seu 

potencial creatiu i expressiu. 

 

Sovint, l’estat creatiu de l’artista només es pot produir si es prepara el cos 

psicofísicament. Els mètodes i tècniques corporals acostumen a partir de la idea 

d’ajudar a desbloquejar a la persona des del nivell corporal perquè ella mateixa pugui 

recuperar un bon estat psicofísic. La causa general d’aquests bloquejos són les 

emocions, els pensaments i els hàbits d’organització corporal relacionats amb les 

accions que la persona duu a terme en la seva vida quotidiana. Com que un hàbit 

s’adquireix després d’haver automatitzat un mateix moviment o acció i passa pel 

pensament, canviar-lo implica un procés cognitiu, que demana un treball de consciència 

i moviment.  

 

D’acord amb P. Jurado, quan volem canviar un hàbit que tenim adquirit i, per tant, es 

troba en un nivell profund, hi ha una lluita interna entre la decisió conscient del canvi i 

l’hàbit que ja tenim incorporat. Per això, ell considera que hem de crear les condicions 

per tal que en el nostre organisme es pugui originar un canvi d’hàbit: “aquestes 

condicions són: primer, tornar-li la capacitat d’autoescolta; després, recordar-li que té 

moltes altres opcions possibles per a que pugui escollir i adaptar-se el millor possible a 

cada cas sense necessitar ja el seu antic hàbit” (Jurado, 2006: 53).  

 

El cos, per naturalesa, està organitzat per a moure’s i desplaçar-se en l’espai. Tal com 

V. Kleiman diu “allò natural és moure’s. I el moviment i la vida tendeixen cap a 

l’expansió. La matèria viva s’expandeix i es contrau en un pols constant”7. Ella també 

parla de la integritat del cos-consciència que s’origina i alhora és la base per al 

moviment, acció i quietud. “La integritat de l’acció desperta la integritat estructural i 

funcional, la qual no depèn de la capacitat física sinó de der conscient d’un mateix.” I 

                                                 

7 El movimiento hacia la integridad. 2012. https://sites.google.com/site/materialesvikakleiman/articulos.  

(25-4-2013). 

 

https://sites.google.com/site/materialesvikakleiman/articulos
https://sites.google.com/site/materialesvikakleiman/articulos
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segons ella la integritat es manifesta en una presència sensible, honesta, oberta i en una 

generosa indagació del que està succeint.  

 

Aquesta integritat ha de permetre que amb el mínim esforç el cos es puguin realitzar els 

moviments amb una estabilitat que es complementi amb la força de la gravetat i alhora 

tingui una bona organització corporal que sigui natural per a la persona, és a dir, que 

s’adapti a la seva estructura psicofísica del present, sigui dinàmica (es vagi adaptant 

contínuament a les necessitats de cada moment) i aporti comoditat i benestar.  És molt 

important que aquest criteri de adaptabilitat també s’apliqui a l’activitat musical amb 

l’instrument: “el músic ha de ser feliç amb la pràctica instrumental, aquesta és la 

primera condició perquè es pugui endinsar amb passió en l’art dels sons. Per tant, la 

seva pràctica instrumental ha de fer-la de manera natural i no afectada.” (Calvo-

Manzano, 2009: 74). 

 

La respiració juga un paper decisiu en l’activitat musical, tant pel que fa a la 

manifestació de l’estat psicofísic del músic com pel fet que representa un recurs per 

assolir l’estat creatiu indispensable per a la interpretació. Centrar l’atenció en la 

respiració ens pot ajudar a reconduir els nervis de la pressió que suposa el fet de sortir a 

“escena” i treballar amb el cos a partir de la respiració ens ajuda a desbloquejar la 

tensió, a baixar el to corporal i en el cas de la respiració profunda “compromet el cos en 

la seva totalitat” i ens aporta la serenitat indispensable per a la interpretació. En relació a 

això T. Bertherat comenta que “la respiració significa el fonament d’un cos harmoniós.” 

(Bertherat, 2010: 45) i V. Kleiman (2012: 4) afegeix que un cop “establerta la integritat 

estructural la respiració es torna eficaç, natural i lliure.” I Bertherat diu que per tal que 

la respiració sigui natural “el cos ha de trobar o, més aviat, tornar a trobar el seu propi 

ritme respiratori” (Bertherat, 2010: 45). 

 

D’acord amb la idea de C. Speads que “el contacte amb la respiració t’obrirà a les 

experiències de la vida”, la connexió amb la respiració en una activitat interpretativa ens 

donarà lliure accés a les emocions no només amb nosaltres mateixos, sinó a l’hora de 

comunicar-les al públic i també a estar receptius als estímuls de l’entorn. Sobre aixó, 

Ilse Middendorf comenta que “la respiració és una força que ens connecta. Crea un 

equilibri  i harmonia corporal i ens ajuda a intercanviar les nostres impressions internes 
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i externes. Connecta l’ésser humà amb el món extern i el món extern amb el món intern. 

La respiració és un original moviment incessant i per tant, la vida real.” (Johnson, 1995: 

77.) Però “la respiració no és només un procés d’intercanvi, sinó de canvi: el cos 

transforma l’aire que inspirem en un altre que expirem. És un procés de transformació” 

(Arlandes, 2006: 85). 

 

Llavors com hem de tractar el treball corporal relacionat amb la respiració si aquesta 

està en constant canvi i és fàcilment susceptible de ser alterada d’una manera errònia? 

Dürckheim diu que “el primer que cal aprendre és a deixar que el fenomen de la 

respiració es faci per si mateix” (Àvila 2011: 164-165). Per tant, hem de deixar de fer i 

de controlar la respiració. Cal que observem, sentim i donem espai a que s’expressi 

espontàniament sense interferències i fer el possible per expandir-la i donar-li altres 

opcions de moviment i manifestacions corporals, sense perdre l’adaptabilitat a les 

circumstàncies del present i a l’organització corporal d’un mateix. Com més coneguem 

el nostre cos i l’explorem, més possibilitats tindrem d’ampliar la nostra respiració i per 

tant, d’adaptar-nos a la realitat que ens envolta. És important que “qualsevol treball que 

fem sobre la respiració, qualsevol control que intentem exercir, no hauria mai de 

convertir la respiració en la nostra “propietat”, propietat del nostre ego, una creació de 

la nostra ment. Quan perd el seu ritme natural i la seva espontaneïtat, la respiració perd 

la seva funció d’enllaç i es transforma ràpidament en una resposta no adaptada a les 

nostres necessitats “de l’aquí i l’ara”(Combeau8).  

 

Per tant, tenim dues opcions de treballar la respiració: de manera indirecta o 

directament, a partir de la seva manifestació natural. En relació a la primera opció, R. 

Àvila  (2011: 119) diu que “el treball de la respiració ha de ser, més aviat, per la via 

negativa. És a dir, actuant sobre allò que n’interfereix o bloqueja el desenvolupament 

òptim” . Si en canvi volem aproximar-nos a la respiració per una via directa haurem de 

fer-ho d’una manera subtil amb una proposta que ens permeti connectar amb la 

respiració sense manipular-la, sinó per sentir-la i com a eina per assolir l’estat psicofísic 

desitjat amb consignes com permetre, deixar fer, sentir, observar, portar la respiració a... 

                                                 

8 Combeau, François. Vivre libre, c’est respirer librement! http://www.feldenkrais-au-
present.com/combeau/articles/respirer1.htm. (1-5-2013).  

http://www.feldenkrais-au-present.com/combeau/articles/respirer1.htm
http://www.feldenkrais-au-present.com/combeau/articles/respirer1.htm
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L’apartat de didàctica conté exemples pràctics de com s’ha dut a terme aquest tipus de 

treball amb la respiració. 

 

És primordial que sempre hi hagi una qualitat en el treball de la respiració, sigui quin 

sigui, i per això aquest també ha d’anar acompanyat d’una bona exploració corporal. 

Com més experimentem amb la respiració i amb el cos, major serà el nostre bagatge i  

riquesa corporal que permetrà adaptar-nos a l’entorn amb múltiples opcions i crear un 

estat psicofísic més versàtil per a la interpretació. Si afinem la nostra respiració podrem 

explorar també la relació que tenim amb l’instrument, la presència escènica i el so que 

volem aconseguir. 

 

Sembla paradoxal però el treball conscient té com a objectiu arribar a l’inconscient, de 

manera que l’artista tingui la sensació que l’instrument es toca sol, que la música es fa 

sola i no representa cap esforç. Quan es produeix això, és una moment màgic que 

poques vegades he pogut experimentar i realment tenia la sensació que les mans 

m’anaven soles i la música sorgia plena d’expressió... era com si algú estigués dintre 

meu fent la música i els meus braços responguessin a aquesta persona. Fou increïble! I 

sorgia de dintre meu: “art sense artifici” (Herrigel, 2008: 11). Realment l’artista, així 

com l’arquer de Herrigel,  “aquest estat de no consciència només l’assoleix si està 

totalment lliure i desprès del seu jo, si s’uneix a la perfecció de la seva destresa tècnica” 

(Herrigel, 2008: 12). 

 

Quan estem en aquest estat creatiu de fluïdesa, estem entregats a nosaltres mateixos, 

desperts també al que ens envolta, amb una presència psicofísica plena i total gràcies a 

la respiració i alhora amb la respiració. És llavors quan l’artista personifica l’alè vital en 

el so. En relació a aquest moment tant màgic, C.Brooks quan parla del zazen (zen) diu 

que ens connectem amb la respiració i això significa que “ja no és conscient de la 

respiració, sinó que s’és conscient en la respiració. Ens identifiquem amb la respiració i 

deixem de ser els seus observadors. Aleshores, qualsevol cosa que es percebi com una 

inhibició de la respiració es converteix en una inhibició d’un mateix” (Brooks, 2006: 

283).  
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5.2. La meva experiència corporal 

5.2.1. Anatomia per al moviment 

Per a l’explicació teòrica s’han utilitzat fonts de la mateixa autora, a través de la seva 

pàgina oficial d’internet o de llibres seus. Només es referenciarà la bibliografia d’aquest 

apartat quan es tracti de llibres.  

 

Definició 
“Anatomia per al moviment és tant un mètode original d’ensenyament de l’anatomia i 

un mètode de treball corporal amb una base anatòmica” i també “és un mètode 

d’ensenyament plurisensorial de l’anatomia que permet adquirir fàcilment els 

coneixements anatòmics indispensables per a la pràctica del moviment corporal”. 

Aquest concepte ha estat creat i desenvolupat per Blandine Calais-Germain fa trenta 

anys”, des del 1980, està destinat a “fer accessible l’anatomia a les persones que 

practiquen el moviment”. Sobre aquest mètode se n’ha publicat diversos llibres, entre 

els quals “El gesto respiratorio”, utilitzat per a l’elaboració de l’apartat d’anatomia del 

present treball. 

 

L’autora del mètode ve del món de la dansa i també s’ha format amb fisioteràpia i va 

crear l’Anatomia del Moviment com “un ensenyament  adaptat a la seva necessitat: la 

representació simultània de les estructures i del moviment al que elles atenen facilitant 

l’execució del gest” (Calais-Germain, 1999: pròleg). 

 

Principis 
 Es parteix d’una base anatòmica per: 

o adaptar cada moviment a cada cos, 

o ensenyar el moviment amb precisió, 

o poder protegir el cos en la pràctica de les tècniques corporals 

 La visió de l’anatomia està lligada al moviment. 
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Metodologia 
 Enfocament plurisensorial. 

 En la pràctica del mètode s’alternen constantment coneixements teòrics amb 

exercicis pràctics. 

 

Idees sobre la respiració 
El mètode d’Anatomia per la Moviment tracta la respiració a través del gest. Blandine 

Calais-Germain ha publicat el llibre El gesto respiratorio i ha creat el curs de Cinètica 

respiratòria, que jo he realitzat amb la professora Núria Vives. 

 

L’enfocament de la respiració que fa el mètode és teòric-pràctic i es fonamenta en el 

gest respiratori, explica la respiració des de l’anatomia, la fisiologia i la cinètica 

corporal. En el projecte he inclòs continguts del mètode en el capítol d’anatomia i 

fisiologia i del gest respiratori. 

 

El mètode des de la meva experiència 
He conegut aquest mètode a través del “Curs de Cinètica Respiratòria”, de la mà de 

Núria Vives, durant l’estiu passat a Palafrugell (Girona). Hi vaig assistir gràcies a la 

recomanació de Margarida Barbal, la directora del projecte, per tal de tenir uns 

coneixements més sòlids d’anatomia i fisiologia des d’una pràctica sensorial. En aquest 

apartat em baso en la pàgina web de la Núria Vives i en les meves anotacions del curs, 

que no deixen de ser una percepció pròpia del que vaig viure. Voldria agrair-li a ella la 

revisió d’aquest apartat. 

 

Núria Vives, alumna i col·laboradora en el mètode de Blandine Calais-Germain durant 

més de 25 anys, ha desenvolupat el mètode Anatomia, Integració i Moviment, que és 

fruit de la seva llarga trajectòria com a pedagoga corporal. N. Vives diu, a través de la 

seva pàgina web,  que “la originalitat d’aquesta pedagogia resideix de manera especial 

en la seva particular manera de transmissió. El respecte pel procés individual de la 

persona, el seu ritme, la seva manera de percebre i descobrir i comprendre el seu propi 

cos.”  
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Segons ella mateixa, el “curs de Cinètica respiratòria és una introducció a l’estudi dels 

principals mecanismes respiratoris, a fi de poder adquirir uns coneixements bàsics que 

ens permetin comprendre objectivament la cinètica respiratòria” i durant les sessions hi 

havia una interacció constant entre la teoria i la pràctica, perquè un dels objectius de la 

seva pedagogia és “reconciliar el coneixement amb l’experiència del moviment” i 

“viure l’experiència i integrar-la abans de ser transmesa”. Tot aquest procés va 

acompanyat de “conèixer, protegir i tenir cura de l’estructura corporal.” 

 

Els continguts del curs comprenien l’anatomia de la respiració (la caixa toràcica, les 

costelles, els músculs abdominals, els músculs inspiradors i expiradors, la pelvis, el 

perineu, la columna i les vísceres de la respiració), la fisiologia de la respiració, els 

volums respiratoris i les tipologies de respiracions. L’aprenentatge es va donar a través 

de coneixements teòrics  (amb modelatges anatòmics, imatges de llibres especialitzats) i 

una pràctica sensorial, a partir de materials diversos (entre ells l’ús de la música) per 

afinar la nostra percepció. Ella diu que “el que no podem tocar, en ho hem d’imaginar 

des de l’acció anatòmica que fa”. 

 

Per Núria Vives és molt important fer un treball a partir del respecte corporal i per això 

“utilitza un vocabulari acuradament escollit per facilitar el contacte respectuós amb el 

cos”. En el curs vaig conèixer aquesta manera de treballar, amb una exploració amable 

de tot el que participa en la respiració (“cal mimar-la la zona i explorar-la amablement” 

sense forçar, “buscar la tendresa”)  i vaig desenvolupar la consciència que cal respectar i 

acceptar la naturalesa de cadascú, que és singular. També vaig aprendre que és 

important relacionar-se amb la respiració a partir de l’escolta i l’observació, sense 

jutjar-la. 

 

Un altres aspecte que vaig experimentar és el fet que la respiració és molt sensible a 

l’emoció i als estímuls externs, la qual cosa li proporciona una qualitat d’adaptabilitat i 

alhora de canvi constant i és un reflex del nostre interior. 
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En el curs vaig viure dues boniques propostes que em van agradar molt: 

 El sospir del drac. Consisteix a fer una expiració amb forma d’una “o” en forma 

de sospir. Aquesta expiració amb la glotis oberta permet d’una manera ràpida la 

relaxació del diafragma. 

 El convidat. És una activitat en la que es treballa la respiració a través d’una 

imatge: el cos és la nostra casa i l’aire el convidat. Es comença l’exercici amb la 

idea que un convidat toca el timbre i ens preparem per a rebre’l, sempre abans 

d’una inspiració cal preparar conscientment la respiració amb una expiració de 

repòs (o de Volum Corrent). Quan obrim la porta i entra el convidat el deixes 

entrar respectant el ritme del convidat, sense apretar-lo, i sents com n’és de fred 

(inspiració), llavors l’acompanyes cap als diferents espais de casa teva i el 

deixes sortir (expiració). Però de vegades el retenim (apnea). Consignes: “Quan 

se n’ha anat gaudim de l’espai o ja entra un altre convidat?”  i per al 

desplaçament del convidat no es diu que l’aire va a zones on no hi ha aire real, 

sinó que diem  “com si arribés a...”, “t’expandeixes fins a...”. En aquesta 

activitat es treballa el fet de sentir els quatre moments de la respiració, el 

respecte al ritme de la respiració, el desenvolupament de l’atenció en el present. 

Aquesta proposta s’ha utilitzat a les classes pràctiques del projecte. 

 

Núria Vives em va donar l’oportunitat el darrer dia de tocar el clarinet i em va comentar 

que tinc molts forts els abdominals i necessito més recolzament de peus, que haig de 

tenir la mandíbula més avall, que el moviment no porti a replegar els abdominals i haig 

d’intentar no desplaçar tant cap enfora l’omòplat dret. Ella em proposa utilitzar més els 

músculs costals (sobretot els laterals) i la part posterior de l’esquena en la inspiració 

(serrat menor posterior i superior i els supracostals).  

 

Tot i que a tothom li ha agradat el so, jo no sento que hagi tocat amb un so gaire ple de 

vida, perquè tinc una sensació força particular: el treball corporal de respecte i suavitat 

m’ha fet baixar tant la tonicitat que em costa activar els músculs implicats en la 

respiració, fins al punt que no m’hi reconec tocant! Començava a entendre la idea de la 

Núria Vives que l’expiració anava molt acompanyada de la relaxació! Tot i que ja 

sabem que en l’activitat de tocar un instrument de vent l’expiració és activa (músculs 

inspiradors en contracció excèntrica i els abdominals en Volum de Reserva Expiratòria), 
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sí que cal trobar un grau de tensió suficient que no sigui excessiu, per tal que ens 

permeti tocar lliurement i sense molèsties. Això m’indica que és necessari prendre 

consciència, a través de diferents exploracions, de les estructures implicades en la 

respiració per tal de flexibilitzar-les, treballar amb el grau de tensió adequada i explorar 

així noves sonoritats.  

 

Tinc un bon record de l’experiència, perquè no va ser un aprenentatge individual, sinó 

que es va desenvolupar amb uns companys que em van aportar una gran calidesa, com 

si fóssim una “família” i recordo que vaig connectar molt bé amb la Núria. D’aquesta 

manera, l’aproximació anatòmica a la respiració va representar una experiència 

inoblidable i em va obrir la porta a un altre enfocament fascinant de l’anatomia en el 

que vaig descobrir més matisos en la respiració amb un coneixement anatòmic sensorial 

i alhora teòric. Li vaig parlar del projecte a la Núria i em va comentar que no fos molt 

ambiciosa, que em deixés temps per assimilar l’experiència del curs. Li vull agrair els 

consells i que m’assessorés amb la bibliografia del projecte. 

 

Finalment, em quedo amb la frase de la Núria Vives: “totes les respiracions són 

interessants, s’ha de jugar amb la respiració i enriquir-la”. 

 

5.2.2. Cos-Art 

Voldria agrair a Yiya Díaz la seva col·laboració per a l’elaboració d’aquest apartat, tant 

per l’assessorament de la part teòrica, com per les sessions pràctiques que m’ha 

realitzat. En l’entrevista que he realitzat a Yiya Díaz per al projecte (veure annexos) he 

inclòs un perfil de la seva autora, una breu contextualització del Mètode Cos-Art i 

també l’opinió d’ella, principalment sobre aspectes de respiració.  

 

Definició 
Yiya Díaz, és una pedagoga i pianista argentina, va crear el Mètode de consciència 

corporal Cos-Art el 1985 i tal com comenta la mateixa autora, el seu mètode “és útil per 

a tothom” (Díaz, 1998: 43), tot i que també s’ha aplicat de manera específica per al 

músic, el ballarí o l’actor. 
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En la nostra trobada, Yiya Díaz em va facilitar una definició del seu mètode, que exposo 

a continuació en castellà, per tal de ser més fidel a les seves paraules: 

El arte de trabajar el cuerpo. Método pedagógico artístico de Yiya Díaz. El 

Método Cos-Art es un método que ayuda a tomar conciencia de cómo 

desarrollar hábitos correctos en toda actividad humana, por lo tanto es un 

método de conciencia corporal. 

Es una línea de investigación corporal y de conocimiento del ser humano a 

través de la práctica corporal. Es una Pedagogía de procesos vivenciales; el 

cuerpo de la experiencia. Un reencuentro con el cuerpo-persona, su expresión, 

sensibilidad, hábitos y posiciones. 

Conecta con lo sensible mediante la estructura energética de personalidad, para 

desarrollar un movimiento que al fluir la energía, conectada con la subjetividad 

trascendente (interioridad corporal), permita la expresión profunda del mundo 

afectivo (lo espiritual, los sentimientos y las emociones) mediante ejercicios 

específicos y la improvisación e invención. El movimiento al ser producto de 

una interioridad que se expresa, es habitado por esta energía creativa que fluye. 

 

Principis  
 Identificació cos-si mateix. És important sentir-se a gust amb el propi cos. El 

cos-persona és una estructura energètica que conté en “si mateix” la seva història 

personal, humana i universal. (Díaz, 1984: 5).  

 Estat de disposició creativa. “A través de la consciència de l’energia corporal, 

del seu equilibri i transformació, es desenvolupa l’autoconeixement i un 

creixement personal, i es restableix la unitat psicofísica i l’estat primigeni de 

“disposició creativa” ” (Díaz, 1984: 5). Aquest estat de consciència interior es 

desenvolupa mitjançant un entrenament que, prepara “el cos per canalitzar 

l’energia emocional creadora” (Díaz, 2003: 267), i permetrà poder crear en tot 

moment amb la major felicitat possible (Díaz, 2002: 49). 

 Desenvolupament de la capacitat artística. Despertar l’artista a través d’una 

bona relació entre el pensament-emoció-imaginació, per tal d’afavorir una bona 

expressió (Díaz, 1984: 5). Per tant, hi ha una concepció psicofísica de l’artista: 

“Tota activitat artística compromet la totalitat de la nostra persona” (Díaz, 1984: 

3). 
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 “La interpretació com a consciència del «si mateix», centre creatiu que flueix 

convertit en moviment i que permet l’alliberació de l’emoció adequada, la unió 

de la imaginació sonora i corporal en el resultat artístic, i la consciència de la 

repetició creativa i plaent.” (Díaz, 1984: 7)  

 Hi ha una percepció global del cos a través de la idea del Sistema d’integració 

dels cinc cercles, que uneix les diferents parts del cos, com a una totalitat 

energètica i es dóna una unió dels oposats: a dalt a baix, dreta-esquerra, davant-

darrera. 

 Es desenvolupa la consciència del que es denomina com les zones de força o 

zones primàries que determinen l’estructura bàsica corporal: llengua, columna, 

músculs i braços (des de l’aixella al colze, especialment per la part inferior). 

(Díaz, 2003: 274). 

 La tècnica són els recursos que permeten l’expressió, l’emoció del músic. (Díaz, 

2003: 267). La tècnica depèn de la relació profunda i fluïda del pensament-

imaginació-emoció amb el cos. (Díaz, 1984: 3). 

 “La paraula energia representa la consciència del desplaçament d’una força 

interna que ens identifica.” (Díaz, 2003: 267). Es pren consciència de les 

diferents zones del cos per alliberar-ne l’energia a través de moviment. Segons 

Yiya Díaz, “alliberar l’energia és la consciència d’un desplaçament interior que 

estimula el moviment; l’energia es converteix en moviment i el moviment a la 

vegada allibera energia” (Díaz, 2003: 272).  

 “La tensió és una força que s’ha d’alliberar i reconduir. És important canalitzar 

aquesta força per desenvolupar una acció sense tensió des del punt de vista 

funcional.” (Díaz, 2003: 267) 

 

Metodologia 
 Mitjançant exercicis específics o propostes lliures (Díaz, 1984: 6). 

 Es desenvolupen moviments lents, reflexius, de força, velocitat, de resistència. 

“S’ha d’escoltar en silenci i amb el temps necessari per percebre amb plaer la 

realitat interior i identificar-nos amb el cos. És important per a l’educació 

artística revaloritzar el temps i el silenci.” (Díaz, 2003: 272) “És important 

equilibrar l’energia des del cos amb un treball lent i profund” (Díaz, 2003: 274). 

 Respectar el ritme interior (Díaz, 1984: 6). 
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 En el cas dels ballarins, músics i actors s’aplica el mètode a l’activitat artística. 

 “La metàfora permet endinsar-nos en zones o espais desconeguts o oblidats. A 

aquests espais els anomenats «espais de risc», perquè l’única manera 

d’aproximar-nos és mitjançant un llenguatge no conceptual; per això, recorrem a 

imatges universals: sol, aire, llum, o altres més concretes com riu, corrent, fluir, 

etc. Aquestes paraules serveixen per despertar la consciència de forces 

interiors.” (Díaz, 2003: 267) 

 “Un bon arrelament dels peus, com si la veu vingués d’aquestes arrels, 

engrandeix el so i amplia els sons greus a la vegada que fa créixer la seguretat 

personal” (Díaz, 2003: 276) 

 Per tal que es doni la connexió amb el cos, amb l’ésser, per expressar les 

emocions, desenvolupant la unitat entre el pensament i l’acció, es fa la següent 

proposta corporal (Díaz, 2003: 283): 

o Prendre consciència de la conducta del pensament, deixar anar 

lateralment les tensions del front i fer un rencontre amb el pensament 

serè. Després, prendre consciència del cap i de la cara. 

o Prendre consciència de l’articulació de les mandíbules i deixar anar les 

possibles tensions. 

o Prendre consciència de l’articulació atlanta occipital, que es contrau quan 

s’apreten les mandíbules.  

o Prendre consciència del coll per davant i per darrera. També de la 

llengua, del lloc que ocupa i de la relació amb el pensament. 

o Realitzar un recorregut interior des del centre del pit fins a les mans per 

davant i per darrera. Prendre consciència de la unió interior d’aquests dos 

extrems, permetent el moviment de cada articulació. 

o Prendre consciència de la zona de l’estómac, per davant i per darrera, i 

equilibrar la seva energia cap als laterals o cap a les mans o els peus. 

o Prendre consciència del ventre i de la zona de les lumbars, del sacre i del 

coxis i percebre la relació interior d’aquestes zones amb les cames i els 

peus. Permetre que l’energia es canalitzi fins els peus, alliberar energia 

per les cames fins els peus. I d’aquesta manera “prenem consciència  de 

l’expansió dins del propi cos” (Díaz, 2003: 274). Prenem consciència del 

que denominem zones de força o zones primàries.  
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o Després, es pren consciència d’altres zones com el plexe solar (entre 

l’estómac i la columna), el peu, la columna o el centre del pit. 

 

Idees sobre la respiració 
Les idees exposades es poden complementar amb els comentaris de Yiya Díaz sobre el 

tema de la respiració, que estan inclosos a l’entrevista del projecte (veure annexos), i 

també amb les anotacions que són fruit de la meva experiència. 

  “Creiem que no s’ha de fer res especial per trobar la pròpia respiració sense 

forçar. Un cop despertat el centre del baix ventre i es roman un temps amb 

aquesta consciència, podem percebre l’aire que entra i que surt, el seu ritme 

natural, i ampliar el moviment respiratori deixant-li a l’aire més espai interior. 

Aquest centre asserena, amplia la capacitat respiratòria, identifica la interioritat, 

reafirma la personalitat, energitza i reforça la veu i és un nexe d’unió entre el 

pensament i aquesta zona i els peus” (Díaz, 2003: 275). 

 Proposa realitzar respiracions inspirant i expirant per la boca i inspirant pel nas i 

expirant per la boca (Díaz, 2003: 278). 

 

El mètode des de la meva experiència 
La meva experiència amb el Mètode Cos-Art ja ve de lluny, concretament fa gairebé 

deu anys que en vaig tenir el primer contacte. Fou a través de Montserrat Martorell, en 

el Conservatori de Sabadell. Jo no coneixia res sobre el treball de consciència corporal i 

va ser tot un descobriment. Feia relativament poc temps que havia patit una lesió al 

polze dret i en aquell moment vaig creure que la solució era operar-me. Tot i que la 

operació fou un èxit i vaig fer una recuperació posterior, encara tenia dolor quan tocava 

el clarinet. Tres anys després, vaig començar a estudiar al Conservatori de Sabadell i 

gràcies als tres anys de treball amb el Mètode Cos-Art, amb Montserrat Martorell, vaig 

prendre consciència de l’hàbit que m’ocasionava el dolor, el vaig poder canviar i tocar 

més lliure. Per això, aquesta primera experiència amb el Mètode Cos-Art ha significat 

un abans i després en la meva vida. 

 

Posteriorment al treball realitzat amb Montserrat Martorell, vaig deixar de practicar el 

Mètode amb constància, fins que Montserrat Badal, la directora d’una escola on 

treballava i que estava formada amb Cos-Art, em va comentar l’oportunitat d’anar com 
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a participant a una sessió de formació del Mètode on hi havia Yiya Díaz, la creadora del 

mètode. Jo ja havia fet alguna sessió amb Montserrat Badal i vaig decidir conèixer a 

Yiya Díaz. Em va agradar poder tenir un primer contacte, encara que no profundament, 

amb la creadora del mètode. No seria fins el curs 2009-2010 que coneixeria de més a 

prop la manera de treballar de la Yiya, en unes classes col·lectives que es feien un cop 

per setmana. Des de llavors, he continuat en contacte amb ella, a través d’algunes 

sessions individuals, fins a dia d’avui, amb la preparació del projecte.  

 

Els comentaris que exposaré a continuació són una percepció de la meva experiència 

amb el mètode Cos-Art i per això la meva visió és una reinterpretació, encara que no 

sigui intencionada, del Mètode. 

 

Durant l’aprenentatge que he fet amb la Yiya he anat prenent consciència dels 

moviments que realitzava amb el cos quan tocava el clarinet, que es manifestaven força 

cap als costats i he pogut aconseguir centrar verticalment el moviment, tot i que encara 

haig de continuar treballant-ho (“Haig de vigilar perquè el moviment que faig també cap 

als costats i hauria de ser només de baix a dalt, vertical”, apunts del 25/1/ 2013). També 

en relació amb el clarinet, he estat conscient de les tensions corporals que tenia (a la 

zona de les espatlles i de les lumbars) i la Yiya em comenta que coincideixen amb els 

mals que acostumen a patir els clarinetistes. Segons ella, això ve perquè em falta més 

consciència de l’aixella i del baix ventre, per tal de no apretar el genoll. 

 

Com que el treball de les sessions era sensorial i jo estava acostumada a comprendre la 

realitat a través del pensament i a ser molt crítica, vaig haver d’aprendre a sentir , sense 

perdre el meu centre i l’atenció després de treballar, i donar-me un espai per assimilar la 

sensació. En els apunts tinc el següent comentari: “avui he après i m’he adonat d’una 

vegada que me’n vaig massa ràpid del centre. Haig d’entrar a l’experiència i saber-hi 

estar. Viure-ho” (16/3/10). En relació a ser més positiva: “intentar no protestar, canviar 

la mentalitat” (16/2/2010) i “centrar-me en allò positiu per no donar importància al 

pensament negatiu” (20/4/2010). 

 

Diverses vegades hem parlat de pedagogia i la Yiya m’ha ajudat a tenir confiança en 

aquest tema, a través d’una acceptació de mi mateixa (la Yiya em parla del mestre 
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interior i de la identificació amb mi mateixa). Recordo que en alguna sessió ella va 

comentar la idea que amb els recursos que t’han donat a tu, tu has de fer. I comentava 

que tothom creix per l’altre, però l’altre no et desvela el misteri, només et guia i cap 

persona et soluciona la teva vida; però si escoltes, t’aporta coses. Per la Yiya, el 

creixement personal és un continu autoconeixement (cada moment de la vida és 

diferent) i hi ha una estructura bàsica que no es pot canviar però sí fer-la funcionar de 

maneres diferents. En relació a les seves paraules, crec que com més ens coneixem més 

possibilitats tenim de créixer en diferents sentits. 

 

Sobre la pedagogia de l’instrument musical, ella  m’ha comentat  que un bon pedagog 

ha de tocar bé i això requereix un entrenament diari. A part de la base instrumental, el 

professor d’instrument ha de reflexionar, ser humil, saber ensenyar i transmetre, i tenir 

un respecte cap a l’alumne, en el sentit que se li ha de donar un espai físic i temporal per 

què pugui desenvolupar-se. Per ella, cada alumne és una aventura i s’ha de partir de la 

idea que el nen ho té tot i se li pot parlar com un adult. Segons Y. Díaz, és important 

tenir una actitud positiva com a pedagog i treballar progressivament les dificultats 

segons les necessitats de l’alumne. 

 

La seva visió sobre el pedagog m’ha redescobert la màgia de la pedagogia instrumental  

i m’ha portat a ser encara més realista (partir sempre de la realitat de l’alumne) i a 

gaudir d’aquest procés. 

 

Durant el meu procés d’aprenentatge, a través del Mètode Cos-Art, he experimentat 

algunes propostes que m’han acompanyat d’alguna manera a les meves classes com a 

professora de clarinet:  

• Tenir consciència de les forces que s’oposen:  

1) inspirar: doblegar les cames des de les crestes ilíaques  

2) sentir el suport dels peus i del baix ventre, ja que ambdós permeten 

aixecar els braços  

3) expirar: baixar els braços i portar l’energia cap els peus. 

• Aplicar la idea de les forces que s’oposen amb la unió dels tous dels dits. 

Aquesta proposta fa temps vaig adaptar-la a l’exercici de la “Bola de cristall”, 

que es troba a les classes pràctiques del projecte. 
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 Una altra variant de la idea de les forces oposades és afegir l’acció de pujar el 

clarinet, des de la posició de tocar cap a més amunt del cap. I fins i tot es pot 

posar en posició horitzontal per sobre del cap i sostenir-lo durant uns minuts, 

sentint l’arrelament. 

 

Pel que fa a la interpretació, a les classes he pogut experimentar com després del treball 

corporal és possible arribar a l’estat de disposició creativa, que permet a l’artista arribar 

a tocar amb plaer i emoció, i en conseqüència, a realitzar una interpretació expressiva. 

Per tant, tal com diu la Yiya, el treball corporal esdevé el mitjà, la tècnica, per a 

l’expressió i fa possible la voluntat d’entrega de l’artista. Durant una sessió vaig 

aconseguir experimentar aquesta sensació. Vaig aconseguir connectar molt bé amb mi 

mateixa i al final del treball corporal vaig tocar el clarinet als companys. Vaig gaudir 

tocant el clarinet, però no em va semblar res especial. Tot i això, els companys em van 

felicitar i la Yiya em va comentar que tinc una veritat artística dintre meu i que està a les 

meves mans si la vull o no desenvolupar (8/6/10). A dia d’avui recordo d’una manera 

especial aquella experiència i encara estic sorpresa pel descobriment d’alguna mena de 

tresor del qual encara ara no en sóc prou conscient, però que tinc ganes d’anar 

descobrint. 

 

Finalment, voldria aportar algunes idees que han anat sorgint durant la posada en 

pràctica de les idees de l’entrevista del projecte, en relació a la respiració (25/1/2013): 

 Hem fet un treball corporal previ, perquè tal com la Yiya comenta a l’entrevista 

“és fonamental per a tothom, no només per als músics, que hi hagi un equilibri 

psicofísic per a respirar bé”. 

 La Yiya diu que “cal incentivar una respiració natural en el treball professional 

de la respiració (actors, instrumentistes de vent i cantants)”  

 Segons la Yiya, la respiració ha de ser creativa i no pas rígida.  

 Ella em comenta que la respiració, quan toco el clarinet (Studio Primo de 

Donizetti), ha d’estar relacionada amb les lligadures.  

 Anoto que “el gest que ella fa al piano no és exagerat ni la respiració és 

sorollosa, sinó que aixeca els braços quan inspira (imperceptible) i el fet 

d’aixecar els braços per ella significa que les mans respiren.”  
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 La Yiya em diu que, a diferència d’un instrument de vent, el pianista no cal que 

pensi en una respiració concreta si està ben col·locat. Simplement cal pensar que 

les mans respirin.   

 Ella diu que és molt important tenir les mans “obertes com a boques”, perquè 

soni el passatge tècnicament difícil. I també ajuda el fet de pensar que els braços 

són com ales. Aquestes idees les he aplicat a les sessions didàctiques del 

projecte. 

 Realitzar el moviment de forces oposades: primer sense l’instrument. Durant la 

inspiració es baixen les cames, amb una flexió de genolls, i com que aquestes 

baixen, pugen els braços d’una manera natural. Aquesta pràctica està relacionada 

amb una idea que la Yiya exposa a l’entrevista: en el Mètode Cos-Art es treballa 

la respiració en relació a dos aspectes: “la consciència del baix ventre com a 

centre de gravetat del cos i la consciència i la flexió de les cames, en relació a 

l’alliberació del diafragma i l’aire”. I per ella, això s’expressa a través del gest 

de les forces oposades, “el diafragma baixa, les costelles s’obren i els braços 

tenen suspensió, hi ha un moviment de forces que s’oposen, a partir de poc 

moviment, i això dóna el moviment expressiu”.   

 

Finalment , crec que el Mètode Cos-Art ha estat tot un descobriment per mi perquè 

m’ha posat en contacte amb el treball de consciència corporal i la relació amb l’aspecte 

psicofísic. Del meu aprenentatge al costat de la Yiya Díaz considero que m’ha ajudat a 

ser una persona més reflexiva sobretot amb mi mateixa i també en relació a la 

pedagogia i a la interpretació. Al mateix temps, m’ha aportat una visió més propera de 

l’artista i alhora també més transcendent. Sobre el tema de respiració, el mètode m’ha  

donat eines per poder  arribar a desenvolupar una estat psicofísic que permeti trobar una 

respiració idònia per a la meva  interpretació amb el clarinet i alhora tenir pautes per a 

guiar als alumnes en el seu propi procés personal interpretatiu. Gràcies a la Yiya, també 

he pogut despertar la meva part artística i això ha estat possible a través d’un treball 

profund de consciència psicofísica.  
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5.2.3. Tècnica Alexander 

S’ha utilitzat força bibliografia sobre la Tècnica Alexander i l’entrevista de Mireia Mora 

(veure annexos) per a la realització de la part teòrica d’aquest apartat i, per a la part 

pràctica, les anotacions d’una sessió pràctica de Mireia Mora per al projecte. Per tot 

això, vull agrair-li la seva col·laboració. 

 

Definició 
La Tècnica Alexander deu el seu nom al seu creador, F. M. Alexander (1869-1955), un 

actor australià que arran dels problemes d’afonia i respiració va descobrir que havia de 

canviar els seus hàbits psicocorporals, perquè el mal ús del seu cos ocasionava aquests 

problemes. Ell va desenvolupar el mètode i el 1931 es va començar a fer formació a 

Anglaterra. La Tècnica Alexander s’aplica a tot tipus de col·lectius, entre els quals el 

dels músics. 

Segons Mireia Mora, “La Tècnica Alexander és un mètode de reeducació psicocorporal 

de l’individu, que ajuda a estar en la disposició mental i corporal adequada per a ser 

eficaços en l’activitat que s’està duent a terme, així com per adaptar-se als canvis” 

(Mora, 2011: 7). A aquesta eficàcia s’hi arriba a partir de ser conscients de les nostres 

actituds i patrons de moviment i gràcies a això tenim la possibilitat de canviar-los 

(Mora, 2011: 7). Conable afegeix que “La Tècnica Alexander és un mètode senzill i 

pràctic per potenciar la soltesa i la llibertat de moviments, l’equilibri, els punts de 

recolzament, la flexibilitat i la coordinació” (Conable, 2012: 9). 

 

Principis 
 L’Ús. Per F. M. Alexander és la capacitat que tenim per optar sobre com volem 

utilitzar el nostre cos i d’aquest ús en depèn la nostra qualitat de vida (Gelb, 

1987: 11). La manera com fem les coses afecta al funcionament de l’organisme.  

 El Control constructiu conscient. “És un procés d’autoobservació i autoanàlisi 

pel qual la persona cobra un coneixement íntim dels seus propis hàbits, de tal 

manera que pot eliminar les tensions musculars més freqüents [...] i reemplaçar-

les gradual i conscientment per una conducta constructiva” (Conable, 2012: 9). 

 El Control primari. És “la relació dinàmica entre el cap, el coll i el tors és el 

factor primari en l’organització del moviment humà” (Gelb, 1987: 11 i 12). 
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 Mapa corporal. “És l’autorepresentació de cada persona en el seu propi cervell. 

Si el mapa corporal és minuciós i exacte, el moviment és òptim. Si el mapa és 

inexacte o inadequat, el moviment serà ineficaç i inclús produirà danys. [...] 

reconèixer la causa del moviment ineficient o perjudicial i substituir-lo per un 

altre moviment que sigui eficaç, elegant, directe i poderós, basat en la realitat de 

la pròpia constitució, funcions i estatura” (Conable, 2012: 9). 

 La persona total. Per F. M. Alexander l’ésser humà ha de funcionar d’una 

manera global per tenir una harmonia interior. Segons ell, aquesta idea integra el 

cos-pensament-emoció (Gelb, 1987: 37).  

 Inhibició. És la capacitat que permet “deixar de fer” un hàbit inconscient que 

interfereix amb el bon ús del cos (Landa, 2006: 72). 

 La Direcció.  “És la directriu que el cervell envia a la resta de l’organisme amb 

la fi de tenir la predisposició adequada abans d’executar qualsevol acció. [...] 

Les quatre direccions primàries que Alexander va establir són: 1ª, el coll lliure; 

2ª, el cap cap endavant i cap a dalt; 3ª, l’esquena s’allarga i s’eixampla; i 4ª, els 

genolls cap endavant i cap enfora” (Landa, 2006: 72). 

 

Metodologia 
 Es treballa el canvi d’hàbits amb el mínim esforç, la màxima facilitat i eficàcia 

(Mora, 2011: 9).  

 “Es realitza una instrucció individual: verbal i física, a través de la guia de les 

mans del professor” (Mora, 2011: 9).  

 El mètode “procura un mitjà amb el qual l’ús d’una part de l’organisme –ja sigui 

la veu, un braç o una cama- millora en la mesura en què ha millorat la utilització 

de tot el cos i, de fet, de l’individu en general” (Conable, 2012: 9). 

 La Tècnica dóna pautes per experimentar el funcionament equilibrat del Control 

primari, com a mitjà per a realitzar l’acció. (Gelb, 1987: 52). 

 

Idees sobre la respiració 
 F. M. Alexander diu que “l’anomenada «respiració dolenta» és només un 

símptoma i no una causa primària del seu mal estat [de la persona], donat que el 

nivell de respiració depèn del nivell de l’ús coordinat general dels mecanismes 
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psicofísics. El que hem de dir en aquest cas, per tant, no és que una persona 

«respira malament», sinó que està mal coordinada” (Alexander, 1995: 103). 

 Per tal d’afavorir una bona respiració hi ha d’haver un bon ús del Control 

Primari: “La posició d’estar dret augmenta el camp visual de la persona [...] 

afavoreix el millor funcionament possible dels sistemes vitals de l’organisme 

(respiració, circulació, digestió)” (Gelb, 1987: 48-49). 

 L’observació de la respiració té l’objectiu d’augmentar la percepció dels efectes 

de l’ús sobre el funcionament. I l’hem d’observar sense modificar-la (Gelb, 

1987: 144). Per tal d’obtenir una bona respiració cal que es posi en joc el 

mecanisme de la inhibició: primer s’ha de deixar de constrènyer la respiració i 

segon, cal deixar de forçar la respiració (De Alcántara, 1997: 98). 

 “La respiració és una funció natural, i l’única manera en la que es pot millorar és 

creant les condicions adequades en tot l’organisme, canviant les pautes de tensió 

innecessàries que produeixen interferències (Gelb, 1987: 144). 

 “La respiració és una funció de l’ús, i com a tal està fora del nostre control 

directe”. (De Alcántara, 1997: 91). 

 
El mètode des de la meva experiència 
En aquest apartat inclouré les anotacions i reflexions personals sobre tres experiències 

en les quals Mireia Mora n’era la professora: el Curs Manuel de Falla, les classes de 

Tècnica Alexander de l’Esmuc i una sessió individual. 

 

El primer contacte que vaig tenir amb la Tècnica Alexander va ser en el Curs Manuel de 

Falla, en l’especialitat de clarinet històric, a Granada, durant el juliol de 2010. Vaig 

tenir la sort que en el curs hi havia l’assignatura de Tècnica Alexander i la impartia la 

Mireia Mora, professora de formació corporal de l’Esmuc. 

 

Aquella experiència va ser breu i introductòria de la Tècnica Alexander. Em va 

permetre conèixer el concepte de cinestèsia, que és la percepció sensorial que s’activa 

quan estem en moviment i ens dóna informació sobre la nostra posició de les diferents 

parts del cos en relació a l’espai. També vaig fer una primera aproximació a conceptes 

de la Tècnica Alexander com ara la inhibició, l’ús d’un mateix i la idea d’unitat 

psicofísica.  
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Sobre la respiració, la Mireia va explicar a una sessió col·lectiva que en la respiració es 

reflecteix l’ús que un mateix fa del propi cos d’una manera global i que si donem espai 

a la respiració, aquesta funciona sola. Per ella, la respiració és moviment. I també va 

parlar de l’anatomia de la respiració, amb una visió general: “perquè surti l’aire es 

requereix l’acció del diafragma i del moviment de les costelles que s’ajunten i se 

separen. Les costelles es mouen com unes nanses d’un cubell. El diafragma baixa i els 

pulmons també, com una espècie de paraigües. L’aire està en els pulmons, però es mou 

el diafragma”. Ella recomanava fer una respiració completa (davant, darrera i els 

costats). 

 

Pel que fa a la aplicació amb el clarinet, ella va comentar que si els moviments que es 

fan quan toquem es basen en l’economia d’esforç, llavors hi haurà una major capacitat 

d’expressió musical i comunicació i això suposarà una major satisfacció personal. En el 

curs, també vaig tenir l’oportunitat que la Mireia pogués observar-me tocant el clarinet 

històric i em va fer les següents observacions: “aguanta el pes del clarinet des del braç i 

deixa que el cap es pugui moure més lliurement.” 

 

Durant el curs 2010-2011 vaig assistir les classes de Tècnica Alexander que impartia a 

l’Esmuc, les quals em van permetre endinsar-me una mica més en la comprensió del 

mètode.  

 

Les idees i vivències, més rellevants per mi, que em van aportar aquelles classes són: 

 La posició dempeus ha de ser dinàmica i això es posa de manifest amb un petit 

balanceig. La posició corporal està en un reajustament constant de l’equilibri en 

relació a la força de gravetat. 

 Activitat del Repòs actiu (posició d’estar estirat al terra amb els genolls 

doblegats). Escoltar la respiració, relaxar la mandíbula i les espatlles i obrir les 

mans. 

 En relació a la interpretació: gaudir quan toqui en públic, projectar el so, sentir 

els peus en contacte amb el terra. 

 Exercici per parelles: agafar el braç del company i notar si el té cansat. 

Consigna: deixar anar. 

 Experimento el Control primari. 



L’alè del clarinet          93 
 

 La idea d’inhibició com la capacitat de deixar de fer en acció i com “un procés 

psicològic que porta a moviment fluid i sense esforç”. 

 La direcció del moviment es correspon amb una intenció de l’acció. 

 Bona coordinació de tot l’organisme: acció-sensació-moviment 

 

Com que vaig tenir l’oportunitat de tocar el clarinet també vaig aprendre coses noves 

interessants per arribar a interpretar d’una manera més còmoda i comunicativa:  

 Quan aguanto el pes del clarinet l’he de suportar des de l’esquena i els braços els 

deixo “morts” i  recullen el pes i el porten al terra a través dels peus. Buscar una 

sensació de volar des dels braços, com si tingués aire a les aixelles. 

 La mà guia el moviment del braç. 

 Dirigir la mirada cap on vull que es projecti el so. 

 Sobre la posició corporal: mantenir-la sense anar cap endavant ni fer cap esforç. 

La meva posició és el meu centre, des d’on comunico. 

 La interpretació és un acte de donar i rebre. 

 Mirar el públic enfocant la mirada. 

 No deixar-nos anar per automatismes. Estar en el que faig, entregar-me a 

l’experiència 

 Acceptar com estàs. 

 Cada vegada que estem a l’escenari és una experiència nova. 

 “La Mireia m’ha comentat que en repòs estic lliure del coll, però no en 

moviment. Quan m’assec, m’aixeco i camino, no relaxo el coll.” 

 Deixar anar els braços. 

 Cal deixar anar sense perdre la base. 

 La Mireia em fa l’observació que porto el cap cap a la partitura. 

 Haig de pensar en la visió perifèrica quan toco i comunicar-me visualment amb 

el company 

 Abans de l’acció, escoltar el cos; sóc massa impulsiva. Cal que trenqui amb les 

reaccions automàtiques i ser més reflexiva. 

 

Enguany he realitzat una sessió individual  del mètode amb la Mireia Mora per a 

l’elaboració del projecte i l’experiència ha estat molt interessant. A continuació 

descriuré a trets generals aquella experiència. 
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Durant la sessió vaig treballar des de la sessió dempeus i ella em va demanar que 

m’observés i escoltés la respiració. La Mireia em va posar una mà al cap i una altra al 

pit i m’ajudava a trobar l’equilibri del Control Primari. Des de la posició d’estar dreta, 

ella em va donar la consigna d’enviar el pes dels peus cap a terra per tal d’estar més en 

l’eix de gravetat i estar més lliure. Després em va proposar seure, però llavors vaig 

prémer les cervicals i per això vam continuar treballant en la posició dempeus. “I des 

d’aquí, on estàs ara anirem a sentir el moviment de les costelles. Escoltar sense intentar 

canviar.”  “On notes moviment?” i jo li vaig comentar que “Noto el moviment a les 

costelles i a la zona de la panxa, però més a la zona panxa”. En relació a aquest 

moviment em va demanar d’ “escoltar-ho, gaudir-lo, permetre’l” i al mateix temps mirar 

cap enfora. 

 

Pel que fa a la respiració, em va comentar que cal estar-hi en contacte sense fer res i 

permetre-la. “Constantment ens estem reajustant i a la nostra cultura creiem que la 

posició correcta és una i tot ha d’estar el seu lloc; però aquesta no existeix, està en 

constant canvi i la respiració treballa bé quan hi ha aquest canvi constant... s’està el cos 

autoregulant per estar al present”.  

 

També vaig experimentar la idea del funcionament global del cos: “permetre que el 

moviment espontani, que és molt subtil, hi sigui a totes les articulacions bàsiques: el cap 

amb la primera vèrtebra, la pelvis amb les cames i els malucs, els genolls i els turmells. 

Aquest moviment espontani està allà regulant la gravetat. I si està lliure la respiració, va 

fent”. 

 

Durant la sessió vaig experimentar l’exercici de la “a xiuxiuejada”, que consisteix en 

pensar en una a oberta, té so com si volgués omplir una sala gran i sona durant una 

estona. Per la “a” necessitem tota l’obertura de la ressonància de la boca. Es treure 

l’aire, es tanca la boca i la inspiració es realitza pel nas. Haig de pensar en projectar 

l’aire. Aquest exercici va posar a prova la meva resistència de sortida de l’aire durant 

més temps i el trobo interessant per ampliar la meva capacitat respiratòria. 

 

A mesura que avança la sessió observo que tinc més espai a sota els braços i la Mireia 

em comenta que “jo et veig prou lliure” i que tinc una respiració prou fàcil. Ella em 
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comenta que respecte fa dos anys la meva respiració implica més moviment a la zona de 

la panxa i no és tant alta. No obstant això, ella també observa que “la respiració és 

petita” i em proposa gaudir-la, no interferir en ella per eixamplar-la i intentar que “a la 

vida diària va molt bé que la respiració vagi fent lliurement”. Em diu que “per tu, pel 

dia a dia, la respiració petita et dóna la sensació teva, la normal” i que “la percepció 

sensorial que el que un té sobre el que és la respiració és diferent per a cadascú” i per 

això, “canviar l’hàbit de la respiració necessita temps”. 

 

Finalment, toco amb el clarinet un fragment del primer moviment del Concert de 

Mozart i ella observa que “quan agafes l’instrument tendeixes a posar la pelvis cap 

endavant i això redueix l’espai de les lumbars; és un espai molt important, perquè la 

respiració arribi al terra pelvià i si es perd l’espai, s’ha de buscar per un altre lloc”. 

Llavors m’ajuda a recol·locar-me, amb la idea de que les articulacions lliures i em 

comenta que quan sostinc l’instrument al davant significa que afegeixo un pes al meu 

equilibri i això no ha de canviar el fet que les articulacions estiguin lliures. Ella em 

suggereix que a través de la llibertat sorgeixi el moviment espontani. Després 

d’aquestes indicacions, aconsegueixo fer una inspiració sense soroll i m’adono que 

l’articulació (del picat) no em costa tant. 

 

Per acabar, crec que la Tècnica Alexander m’ha aportat consciència per a respectar la 

llibertat corporal i també la de la respiració. Gràcies a la Mireia, he pogut trobar unes 

altres eines per explorar-me i crear unes condicions òptimes per a tenir un bon ús del 

cos. Pel que fa al treball realitzat amb la respiració, he pogut començar a despertar una 

globalitat corporal que em permet trobar la meva expressió genuïna en la interpretació. 
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5.2.4. Trager 

Per a la redacció d’aquest capítol he comptat amb els consells d’Ona Cardona i amb una 

sessió que em va realitzar. Per tot això, vull expressar-li el meu agraïment.  

La informació que s’exposa sobre la definició, principis i metodologia del mètode 

Trager s’ha extret de la pàgina web oficial espanyola i també d’alguns comentaris que 

l’Ona m’ha fet a les sessions. El contingut del capítol es pot complementar amb 

l’entrevista d’Ona Cardona sobre respiració (veure el DVD dels annexos). 

 

Definició 

Milton Trager (California, 1908-1997) és el creador del mètode de consciència corporal 

Trager, que neix d’una inquietud que ell té de jove, en la qual el fet de voler realitzar 

menys esforç en l’activitat de la boxa, l’acrobàcia o de ballarí el porta a una exploració 

corporal. Es va graduar en medicina per tal de donar una base més científica al seu 

mètode, que va ser publicat per presentat en públic per primera vegada l’any 1975. 

Ona Cardona em comenta que el Trager és un procés educacional,  de canvi de patrons, 

de manera interna i que cadascú és responsable del seu benestar. “El mètode Trager és 

un mètode de percepció i moviment corporal [...] que promou una nova manera de ser i 

estar en el cos: més lliure, més suau, més fluïda, més lleugera...[...]” Tracta “la connexió 

entre el cos i la ment a través del llenguatge del moviment i del tacte.[...] convida a la 

ment (conscient i inconscient) a relaxar els músculs, sense esforç.” 

És un mètode destinat a persones de qualsevol edat i condició física, i també s’ha aplicat  

específicament a ballarins, actors, músics i esportistes. 

 

Principis  
 Cerca d’un moviment més lliure, més suau,  lleuger, espontani i sense esforç. 

 “Els moviments Trager creen onades, la ressonància de les quals es propaga a 

través de tot el cos, desbloquejant i alleugerint tant el cos com la ment.” 

 “Mentastics és una expressió creada a partir dels termes “mental” i “gimnàstica”, 

una subtil gimnàstica dirigida per la ment per alleujar el cos de les seves 

tensions”. S’expressen a través de moviments, que estan basats en els principis 
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“d’obertura i expansió dels teixits” que es dóna a partir del propi pes del cos, que 

és utilitzat per obrir i mobilitzar cadascuna de les seves parts. Aquesta obertura 

està lligada a una obertura mental perquè segons Milton Trager “Cadascú està 

bloquejat per les seves pròpies pautes [mentals]. El seu cos està atrapat per elles 

fins que s’alliberen”. Per això “l’aprenentatge dels Mentastics és un camí 

d’autoconeixement i desenvolupament personal en la cerca del propi benestar i 

auto-expressió a través del moviment.” 

 Estar concentrat. “És un estat en el qual la persona es troba amb una actitud 

interior meditativa, d’obertura, i de curiositat per descobrir i explorar les 

sensacions corporals”. S’hi pot arribar a través dels Mentastics, que “indueixen a 

un estat de relaxació i una  pau profundes”.  

 “La comunicació de qualitats ideals del moviment (llibertat, lleugeresa, suavitat, 

etc.) és la clau en la tècnica Trager”. 

 

Metodologia 
 Es treballa des del confort, a través d’una manera suau i respectuosa.  

 “Es fan moviments ondulatoris, traccions i elongacions, que estimulen els 

reflexes musculars i articulars del sistema propioceptiu, per induir un estat de 

relaxació profunda i incrementar la mobilitat corporal. Amb la fi d’optimitzar 

l’ús i el funcionament del cos, sense experimentar dolor o incomoditat durant el 

procés.” 

 Una sessió de Trager està composta per un treball corporal amb contacte, amb 

camilla i/o en una cadira i un temps dedicat als Mentastics. Durant la sessió es 

dóna importància a les pauses, per tal d’escoltar la sensació corporal. 

 “Els moviments Trager envien al sistema nerviós centenars de sensacions 

positives de benestar, per tal que quedin emmagatzemades i puguin reemplaçar 

els patrons existents de tensió i bloqueig, originats per postures i hàbits de 

moviment ineficaços, lesions, traumes emocionals i estrès.” 

 Una vegada han rebut el missatge, els teixits responen amb una gran relaxació, 

aportant una major amplitud i confort al moviment.  

 “Quan el professional es troba amb alguna tensió, no intentarà forçar cap canvi, 

sinó que treballarà d’una manera més suau”, buscant més llibertat i lleugeresa en 
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el moviment. “Aquesta forma d’actuar i de respectar el cos convida a que els 

canvis es produeixin des de l’interior, i ajuda a que la persona pugui recordar 

com sentia aquella part abans de la tensió” 

 

Idees sobre la respiració 
Els coneixements que tinc sobre el treball de respiració que es fa en el mètode estan 

inclosos en l’entrevista d’Ona Cardona (veure el DVD dels annexos) i en el següent 

apartat. 

 

El mètode des de la meva experiència 
La meva primera experiència amb el mètode Trager va ser en un curs matinal que va 

impartir Ona Cardona a Barcelona i posteriorment he realitzat una sessió individual amb 

Ona Cardona, per al projecte. Per tant, tan sols he fet una petita incursió al mètode, tot i 

que ha estat molt satisfactòria. 

En les sessions que he realitzat, he pogut experimentar una sensació de confort a través 

d’exercicis molt senzills i creatius, relacionats sempre amb el meu món imaginari o de 

sensacions. M’ha agradat que es parteixi de la realitat de la persona i se li doni espai 

perquè ella mateixa trobi, d’una manera fàcil, el seu benestar. 

També he pogut experimentar les diferents manifestacions d’un mateix moviment, a 

partir de la seva mínima expressió. El treball es basa en la qualitat del moviment, en el 

seu procés, amb la consigna “Com puc fer el moviment més lleuger, lliure i còmode?” i 

l’Ona em donava espai a que jo trobés el moviment que necessitava i estava atenta a les 

meves tensions. En les sessions, quan jo localitzava alguna molèstia llavors ella 

m’orientava a fer un moviment més petit o a canviar de zona, per tal de deixar anar la 

tensió amb plaer.  

Durant el treball es dóna importància a les pauses, per escoltar la ressonància del 

moviment. L’Ona em preguntava quina sensació tenia amb la part que havia realitzat el 

moviment i quina diferència notava per exemple, d’un braç treballat en relació amb 

l’altre. 
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Durant les dues sessions, l’Ona dedica un espai de temps al treball a la llitera. Ella em 

comenta que em costa deixar-me anar d’algunes parts i, no obstant això, jo experimento 

una sensació de relaxació i de benestar general. M’ha agradat el fet que la seva manera 

de realitzar l’activitat és molt poc invasiva. 

Aquestes sessions amb Ona Cardona m’han donat alguns recursos per mi i per a les 

classes que faig de clarinet: 

 Donar espai a diferents zones del cos, a través de la realització, amb plaer, de 

moviments i relacionats amb el propi imaginari. En relació això, es proposa 

buscar en els braços deixar anar el pes amb la idea que hi ha papallones als dits, 

també imaginar que tens un pinzell al nas i fer diversos moviments primer cap a 

un costat i després cap a l’altre. 

 “Sóc una alga”. Imaginar que sóc una alga de mar que estic fixa però faig 

moviments per buscar la llum. Aquesta proposta permet mantenir la verticalitat 

del cos amb flexibilitat. 

 “Sóc una molla”. En la posició dempeus, imaginar que sóc com una molla i fer 

un moviment de vibració des dels peus. Això permet deixar anar tot el cos amb 

un moviment global. Aquest exercici em recorda la Tècnica de la vibratòria que 

havia treballat a les classes de formació corporal de l’Esmuc amb la Margarida, 

l’Ester o la Vika. 

 Buscar moviments a la zona de la cintura a partir de la idea de fer la figura del 

número vuit. Es realitzen moviments en sentit horitzontal i vertical.  

També he provat d’experimentar el treball del mètode amb el clarinet i en una ocasió 

tinc anotat que “he tocat i podia sentir com el cos em vibrava”. 

Pel que fa al tractament de la respiració, l’Ona m’ha proposat fer-ne una aproximació 

des de la camilla. La proposta consisteix en buscar “eixamplar” la respiració, és a dir, 

donar-li més espai en el cos. Ella m’apreta en una zona quan jo faig una inspiració amb 

la major capacitat que pugui (consigna: “necessitat d’aire amb urgència”) i després em 

demana que deixi anar de cop l’aire quan ella treu les mans. Aquesta proposta m’ha 

aportat la següent sensació positiva: “després d’això sento que respiro més amb tot el 

tronc, noto tranquil·litat, estic bé, amb poques ganes de moure’m, tinc més espai a la 

part superior del tronc i el cos deixat anar… Quan m’aixeco noto que gairebé no tinc 
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cap molèstia, només alguna zona a l’espatlla esquerra i que estic més relaxada del que 

considero que necessitaria per a tocar el clarinet”. 

En resum, les sessions d’Ona Cardona, m’han aportat la l’experiència de trobar en poca 

estona una bona sensació corporal a través de moviments senzills i fàcils d’experimentar 

per mi, ja que estan relacionats amb l’imaginari personal. Alhora, aquest benestar m’ha 

permès tenir una respiració més àmplia i lliure. El mètode Trager m’ha facilitat eines de 

consciència corporal no només per mi mateixa, sinó també per a les classes 

d’instrument, ja que és molt adaptable a qualsevol perfil d’alumnat. 

 

5.3. Opinió dels informants 

En relació al tema corporal s’ha preguntat a tots els informants i per tant, es recullen les 

opinions de tots els informants. Les opinions s’han distribuït en tres grups diferents els 

informants clarinetistes (14), l’O. Cardona i els informants de consciència corporal (4), 

ja que les entrevistes de cada grup eren diferents. La informant O. Cardona té un perfil 

tant de clarinetista com de consciència corporal i aquesta pregunta és l’única de tota 

l’entrevista que no es correspon amb la dels informants clarinetistes. 

 

Pel que fa als clarinetistes, les respostes sorgeixen a partir de la següent pregunta: 

Quines qüestions corporals consideres bàsiques per a un funcionament idoni de la 

respiració, a l’hora de tocar un instrument de vent?  

 

A l’O. Cardona se li va fer una pregunta similar a l’anterior però amb una variació: 

Quines qüestions corporals consideres bàsiques per a un funcionament idoni de la 

respiració, a l’hora de tocar un instrument de vent, per tal d’assolir un bon estat 

psicofísic? 

 

En el cas dels professors de consciència corporal, se’ls va preguntar:  

• Quina organització corporal creus que afavoreix un funcionament idoni de la 

respiració?  

• Què creus que ha de tenir en compte i realitzar un músic de vent, sobre la 

respiració, per tal d’assolir un bon estat psicofísic? 
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• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que 

són les interferències en relació a la respiració, quan es fa una activitat 

interpretativa? 

 

Opinió dels informants clarinetistes 
Els informants han parlat del tema a partir de dos nivells diferents: el que consideren a 

nivell general que s’ha de donar corporalment perquè hi hagi una respiració fluïda i el 

que fa referència a un nivell més concret en relació a la posició corporal. 

 

A nivell general 

D. Arias considera important “que no hi hagi bloqueig: tensió a l’hora de bufar i 

distensió a l’hora de respirar”. X. Castillo creu que s’ha de “deixar lliure principalment 

aquesta respiració”. Per L. Coppola és important tenir un bon contacte amb el cos i que 

el moviment sigui espontani, natural: “ballar vol dir tenir un bon contacte amb el cos i 

moviment espontani, el que la majoria de nens tenen que es mouen d’una manera 

natural”. X. Figuerola considera que “el canal ha d’estar obert, no pots tancar el coll [...] 

tot ha d’estar relaxat”.  

 

C. Font creu que perquè hi hagi una bona respiració s’ha de buscar una comoditat i 

fluïdesa tocant: “tenir el camí obert de l’aire, sense tensió corporal”. Per ella, “la resta 

[l’agilitat de dits] és molt fàcil” i considera que hi ha d’haver “una obertura [a les 

espatlles], un relaxament [del cos] i una fluïdesa de l’aire”.  També creu important 

“evitar tensionar-me [assenyala les espatlles], que l’aire tiri avall, que flueixi i obrir 

molt el coll quan respiro” i la posició corporal és variable perquè “es pot tocar assegut, 

de genolls…”, tot i que sí que s’ha de tenir “l’esquena recta i oberta la part de les 

espatlles”. 

 

J. Fuster diu que “el més important veritablement se centra tot en la respiració i les 

altres parts del cos estiguin relaxades.” “El que és necessari és veritablement notar que 

l’aire baixa fins el diafragma i que a l’hora de tirar l’aire no tinguis alguna sensació que 

engarrotes... ha de ser tot el més natural possible.” Segons A. Gumí també és important 

la idea del cos com a globalitat: “Tot el cos”. No tenir tensions.” I també diu que s’ha de 

tendir a buscar l’equilibri. 
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J. E. Lluna comenta que “n’hi ha que trobar un equilibri en el cos entre tensió i 

relaxació, és a dir [...] van molt bé perquè ajuden a trobar un equilibri corporal i mental. 

Vol dir, que per tocar un instrument és important donar energia a l’instrument, és a dir, 

hi ha d’haver una tensió en certes parts del cos (l’embocadura, els músculs abdominals) 

però altres parts del cos és fonamental que estiguin relaxades, sobretot els músculs, el 

tòrax i per tant també tota la part de la glotis. Això és fonamental perquè tot funcioni 

bé”. 

 

Segons F. Navarro, “per a la respiració i per tot, d’entrada la posició del cos ha de ser 

relaxada [...] sense tensions. [...] per respirar bé ens hem de col·locar bé.” Per Q. Roca, 

“el cos ha d’estar, no només quan toquem el clarinet, sinó com a idea genèrica ha de 

poder tenir comoditat però quan estàs actuant, ha de poder tenir […] un punt de suport 

d’estar despert. El cos no pot estar oblidat sinó que hi ha d’haver una orientació mental 

en que li estiguis donant aquesta informació que hi hagi aquest punt de to muscular que 

també diem que sigui l’apropiat, buscar que la musculatura t’afavoreixi. I sempre jo ho 

explico igual és la faixa que a l’estar assegut d’una manera, […] i llavors això que 

estigui despert aquesta zona d’aquí, melic en avall”.  

 

O. Romaní diu que “les coses van tan lligades... Tenir una postura que t’ajudi a notar 

aquest centre. [a l’alçada del melic] la força d’aquest centre. [...] flexibilitat i que també 

hi hagi força la treus d’estar ben col·locat el peus ben arrelats, el centre d’energia a qui a 

baix. Notar si tens algunes parts del cos apretades. Intentar que el cos, que és com un 

instrument, que estigui apunt, que sigui flexible, que tingui força”. Afegeix que cadascú 

ha de trobar el que li vagi bé [en relació a fer una especial preparació psicofísica]. Ell 

explica que cada matí fa una mica de “pràctica” i abans d’un concert “està recollit, estar 

una mica en contacte amb tu”.  

 

M. Vallés diu que “és important sentir-se lliure i ampli per poder tocar un instrument de 

vent”. 
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A un nivell més concret (posició corporal) 

R. Mª Caparrós diu sobre la posició corporal: “si estàs dret és tant simple com no fer 

res: posició corporal plana, com «deixat anar (les espatlles no han d’estar amunt)» i el 

clarinet ha d’anar a tu. Has de partir d’una posició neutra: peus plans al terra, espatlles 

relaxades, com si fossis un arbre arrelat al terra i puja recte i pensar en baixar quan 

agafes aire... sensació d’anar avall”. Si la posició és d’assegut ho relaciona amb una 

imatge: “és un quatre”. En aquest cas, comenta que hi ha d’haver un recolzament als 

isquis, però sense rigidesa.  

 

X. Castillo comenta que “una bona posició és important. Hem de tocar amb una posició 

corporal que sigui l’adequada per facilitar el màxim i que sigui el més lliure i el més 

“normal”, tant si estem acostumats a estudiar asseguts o drets. Per això jo principalment 

crec que és millor tocar dret perquè és una posició més natural en aquest sentit. Fins i 

tot la construcció dels instruments, tant del clarinet com del clarinet baix, el que 

faciliten és que la producció de l’aire vagi bé, que sigui el més natural possible. O sigui, 

si als instruments ho estan fent nosaltres haurem de vigilar la nostra posició”. 

 

L. Coppola creu que “el fet de tocar dret ajuda molt i un cop que toques assegut 

continuaràs tocant amb l’actitud d’algú que toca dret” i “començar a tocar amb un gest 

ajuda molt la respiració. […] Només fer això és una alliberació i és el primer pas cap a 

l’espontaneïtat”. Per ell, el cos funciona d’una manera global (“Tot el cos treballa junt”) 

i també la respiració i la interpretació (“Hi ha una conseqüència lògica: respiro i bufo”). 

 

Per A. Gumí, “Has de tenir una bona posició” Parla de la posició en relació a l’estil 

musical [...] no perquè tingui una tècnica pitjor sinó perquè el resultat sonor que de 

vegades busca el jazz de vegades és volgudament cansat. És cert que una bona 

col·locació corporal és vital per tocar bé, per respirar bé,  perquè tot funcioni.” Parla 

d’un equilibri corporal on la mala posició d’una part afecta al tot. “Trobar l’equilibri 

que cada muscle faci el seu treball perquè tot estigui apunt.” 

 

Per X. Figuerola, “el coll, que és el més usual quan ens tensem tanquem aquí... [...] 

crear-te peatges fa que això no acabi de funcionar i crea tensió i amb tensió no es pot 

treballar, el que hem de procurar és que la canonada sempre estigui oberta. [...] Ben 
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posicionat a terra i des d’allà ve la força. [...] S’ha de poder tocar estirat i fent el pi”. Per 

ell és important “valorar el fet de la respiració”, tenir una consciència de la respiració 

mentre es toca. Comenta que amb “treball de posturació” aconsegueix tenir consciència 

de la respiració i explica que “quan acabava la sessió semblava que m’haguessin posat 

dos pulmons més, tenia molta més capacitat”. 

 

En relació a la posició, C. Font explica que en l’espectacle didàctic Girasons havia de 

moure’s molt mentre tocava, fins i tot “feia voltes com una baldufa”, la qual cosa li va 

suposar un aprenentatge, perquè es va adonar que amb tant moviment corporal per 

respirar “no pots estar controlant la part del diafragma i havia de compensar-ho amb 

més control a l’embocadura”. F. Navarro parla de “la posició de les cames una mica 

separades, espatlles relaxades [...] bàsicament la posició del cos ha de ser relaxada”. 

 

Q. Roca comenta que “jo crec que és més fàcil d’entendre-ho assegut perquè es pot 

encaixar una mica més la situació de, no sé si del sentit de la gravetat, no ho sé ben bé 

perquè. En tot cas, com que és un instrument ambivalent de posició, està molt bé 

practicar les dues posicions no quedar-te tan sols amb una. […] Llavors la gràcia és 

calcar on et sents més bé, si és assegut doncs tornar a tenir un record dret. Inclús toquem 

de vegades aquí asseguts, fem una nota i al mateix tocar en aixequem. I aquesta 

sensació és la que va bé també enllaçar una i altra”. 

 

M. Vallés comenta: “corporalment trobo que hi ha força diferències si un toca dempeus 

o assegut.[...] Quan toquem asseguts si toquem rectes guanyem molta més capacitat.” 

Trobo que és important ser-hi conscient de manera contínua. A banda d’estar recte 

després també és pensar en l’amplada de les espatlles. És una manera de sentir-se més 

lliure de tot el que és el pit i tot el que és el tronc”.  

 

F. Vidal diu que “la posició per tocar el clarinet no ajuda gaire perquè a l’estar assegut 

el diafragma i abdominals estan replegats. Per mi l’ideal seria tocar al terra, amb aquesta 

posició relaxada. Jo prefereixo fer les classes de peu”. I afegeix que “El tema de la 

ergonomia, de la col·locació: que hi hagi com un eix en els peus, com un arbre, que 

estiguin col·locats paral·lels al terra, que hi hagi contacte plantar.” 
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Opinió d’ O. Cardona 
Ella diu que “la respiració diafragmàtica en realitat és la mateixa que fem servir durant 

l’estat de repòs [...]. llavors, el que necessitem quan hem d’utilitzar-la activament, 

diríem conscientment per tocar un instrument de vent és simplement mantenir el mateix 

estat de relaxació per evitar qualsevol tipus de tensió i simplement canviar allò que 

nosaltres necessitem per a la intenció musical que volem. […] Jo crec que a nivell físic 

necessitem estar còmodes, sentir-nos equilibrats i simplement deixar que puguem tenir 

un espai a dins que s’ompli d’aire”. “És molt important ser conscient de quines tensions 

tenim i treballar per desfent-se d’elles". 

 

“Bàsicament sentir l’equilibri, sentir el centre del cos i tenir clar que encara que l’aire 

tenim la idea que és lleuger, que quan respirem hi ha l’efecte de la gravetat, llavors el 

pes de l’aire en el nostre cos es nota aquí en el centre (més a l’alçada del diafragma).  La 

idea de molla [en relació a aguantar un pes]. Sempre i quan que no es tanqui res i que 

estiguem còmodes. Jo crec que és una cosa molt personal i que si es fa un treball de 

consciència per part de cadascú es pot arribar realment a integrar l’instrument amb el 

teu cos, diríem. Que l’instrument i tu sigueu una única cosa”. 

 

“Evidentment hi ha postures, hi ha tendències que no ajuden a aquesta expansió de la 

caixa toràcica com pot ser qualsevol tipus de tancament d’aquí en el pit fins i tot massa 

una mica no, una cosa massa oberta. Qualsevol cosa fora del confort de la naturalitat del 

cos seria un impediment per aquesta respiració”. 
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Opinió dels informants de consciència corporal 

• Quina organització corporal creus que afavoreix un funcionament idoni de la 

respiració?  

 

R. Àvila diu que “en primer lloc és molt important treure qualsevol rigidesa, qualsevol 

tipus de bloqueig, qualsevol tipus de trava en el moviment, i això és general, és a dir per  

a l’intèrpret, però evidentment també afecta a la respiració. És a dir, que la respiració 

sobretot el que s’ha de fer és desbloquejar-la”. 

 

Y. Díaz, comenta que “és fonamental per a tothom, no només per als músics, que hi 

hagi un equilibri psicofísic per a respirar bé. Quan hi ha un ús professional de la 

respiració (en el teatre o en la música) és necessari treballar-la”. Segons ella, aquest 

estat psicofísic “és la consciència d’unitat i d’un poder, i d’una identificació amb una 

unitat i un poder per expressar-te”. “Un bon estat psicofísic ve per un treball de 

consciència corporal amb una idea global i holística”. “Hi ha una relació entre la 

consciència corporal i la tècnica”. Quan s’assoleix un bon estat psicofísic es produeix 

“un equilibri energètic i una canalització d’energia creativa” i perquè això es doni cal 

“tenir un bon centre de gravetat, però sempre amb llibertat d’expressió”. 

Segons V. Kleiman, “dos cuestiones importantes serían: estabilidad y disponibilidad. 

Esto significa básicamente tener estabilidad para dar soporte, pero también disponer de 

cierto estado de fluidez, digamos. Para esto es importante que desde el punto de vista de 

la musculatura haya la suficiente relajación y tonificación como para que estas 

dinámicas funcionen bien. Con esto lo que quiero decir es que para la respiración es 

fundamental que haya una disponibilidad muscular que permita el movimiento de la 

respiración”. 

 

M. Mora diu que “el més important de tot és que les cervicals no estiguin contraient-se. 

El patró de la por... [...]  Totes aquestes pors es traslladen amb aquesta tensió a les 

cervicals i aquest reflex el que fa és tensar les cervicals i bloquejar la respiració”. Per a 

una respiració idònia, cal “una estructura flexible, sòlida, té fortalesa, però és sensible. 

[…]“Amb la respiració és important el treball d’equilibri muscular de tot el cos”. Amb 

el Sensority Toy com a exemple del tronc diu que “és una estructura flexible, sòlida té 

fortalesa, però és sensible”. 
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• Què creus que ha de tenir en compte i realitzar un músic de vent, sobre la 

respiració, per tal d’assolir un bon estat psicofísic? 

 

R. Àvila considera que “s’ha de desbloquejar, per tant, per tenir un bon estat psicofísic 

vol dir que necessita que estigui desbloquejada. […] El desbloqueig respiratori passa 

per una sèrie de tècniques, en les quals, a partir d’aquest tipus de treball es pot ajudar a 

que això flueixi i que estigui desbloquejat. En el moment en què la respiració es 

desbloqueja també es desbloquegen aspectes emocionals, que van a favor de l’intèrpret, 

que van a favor de l’intèrpret”. 

 

Y. Díaz explica que en el mètode Cos-Art es treballa la respiració en relació a dos 

aspectes: “la consciència del baix ventre com a centre de gravetat del cos i la 

consciència i la flexió de les cames, en relació a l’alliberació del diafragma i l’aire”. 

M’ho il·lustra amb un gest que per ella és determinant per assolir una bona respiració. 

Mentre fa el gest explica que “el diafragma baixa, les costelles s’obren i els braços tenen 

suspensió, hi ha un moviment de forces que s’oposen, a partir de poc moviment, i això 

dóna el moviment expressiu”. Segons ella per fer això “el nas no s’ha d’apretar i els 

pòmuls cal obrir-los com quan fem un somriure”.  

V. Kleiman diu que “es complejo y largo, pero digamos que partiendo de la estabilidad 

sería importante todo lo que significa el enraizar. Si estás de pie está muy relacionado 

con cómo descarga el peso el cuerpo hacia la tierra, como se van equilibrando estas 

fuerzas con las que uno va lidiando en relación a la gravedad y a los movimientos de la 

respiración. Esto por un lado, y por otro lado sobre todo que no haya tensión en la zona 

del tronco para que la respiración pueda espontáneamente ser fluida... y en ese caso 

específico, como un instrumentista de viento, poder aplicar una técnica, la que necesite, 

la que requiera para la interpretación del instrumento. En general, lo que esto supone es 

que no haya tensión y también de alguna manera ir, posterior a la interpretación, 

compensando o permitiendo que la musculatura que se ve muy demandada en el trabajo 

de la interpretación se pueda recuperar, las zonas musculares que se utilizan puedan 

recuperarse, relajarse y el hecho de utilizar una técnica de respiración específica hace 

que otros tipos de respiraciones a veces quedan relegadas”.  
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V. Kleiman afegeix que “también es importante que haya una variabilidad porque si no 

se sobre potencian ciertas zonas y se debilitan otras. Entonces, para la respiración es 

fundamental que el diafragma esté disponible y toda la musculatura del tronco que está 

involucrada tanto en la inhalación como en la exhalación”. 

 

M. Mora considera que “bàsicament primer saber-se escoltar a si mateix globalment. 

notar què estàs fent quan estàs tocant l’instrument. [...] A partir de tenir aquesta 

percepció, d’escoltar, de rebre informació del propi cos, del que estic fent, llavors el que 

necessita és tenir les eines perquè si està interferint en la respiració pugui deixar 

d’interferir.”  

 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que 

són les interferències en relació a la respiració, quan es fa una activitat 

interpretativa? 

 

R. Àvila comenta que “Alexander Lowen, que és el teòric més conegut de la 

bioenergètica, diu que deixem de respirar o retenim la respiració per sentir menys. Per 

tant, en bona part aquests bloquejos respiratoris s’estan fent per contenir emocions, 

efectivament quan es deixa anar aquests bloquejos, quan s’obre la respiració, quan 

flueix la respiració apareix diguéssim una sèrie de matisos emocionals que en alguns 

casos són difícils d’assumir. […]El que és molt freqüent és aquest encongiment 

d’espatlles que està barrejat entre tems de por i tems a vegades de contenir el plor”.  

En relació a això, parla de la didàctica de la respiració: “El treball de la respiració en 

aquest sentit és molt delicat. […]I amb respecte, perquè efectivament quan comences a 

tocar temes respiratoris emergeix de seguida aquesta part emocional i sentimental”.  

 

Per a Y. Díaz, “la respiració és un acte inconscient i involuntari” i cal mantenir “la 

forma natural de respirar” que gairebé “es produeix sola”. Per tant “s’ha de vigilar en 

com s’hi interfereix”, perquè s’ha trobat amb el cas d’algun alumne que si li plantejava 

treballar la respiració es bloquejava. Llavors li proposava algun exercici com ara 

“treballar des dels peus: entra l’aire per la planta dels peus i surt”. Segons ella, en els 

cantants i instrumentistes de vent l’entrada i la sortida de l’aire determina la bellesa del 
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so. També comenta que “generalment els clarinetistes tenen tensió a l’esquena, a la zona 

lumbar”, i segons ella això es produeix “perquè apreten els genolls”. 

V. Kleiman considera que “en general, la tensión muscular. Lo que pasa es que la 

tensión muscular sucede a muchos niveles: la presión de una audición o un concierto 

pueden suponer una tensión tan grande que dificulten la respiración. El intento de 

dominar la respiración cuando necesitamos la respiración espontánea puede ser un 

obstáculo. Hay una cantidad de factores no sólo físicos, orgánicos sino corporales y 

cuando digo corporales en lugar de físicos, lo que me estoy refiriendo es que lo que 

llamamos cuerpo no es solamente carne, hueso y tejidos... uno es cuerpo. Y cuerpo 

también es y funciona en relación a los propios miedos ... las propias ansiedades ... las 

propias limitaciones... situaciones que hayas vivido en tu vida desde el punto de vista 

físico (accidentes, enfermedades, infecciones) y también desde el punto de vista 

emocional todo esto va construyendo una manera de relacionarnos con el cuerpo y con 

la respiración”. 

 

La respiración es nuestro gran alimento... nuestro gran recurso para alimentarnos. Y 

también es el primero que se resiente frente a situaciones traumáticas: enormemente 

traumáticas o mínimamente. […] Todas las experiencias en la vida marcan el cuerpo y 

también marcan la respiración. A la hora de interpretar un instrumento nos estamos 

viendo demandados de una manera muy específica. […] Es importante que la estructura 

esté disponible. Ésta es una palabra que me gusta usar mucho a las clases porque a 

veces también hay como una especie de mito sobre que lo que hay que hacer es 

relajarse, pero claro, si tú estás relajadísimo no puedes interpretar. Entonces no se trata 

de estar relajado, sino realizar el mínimo esfuerzo muscular necesario, esto significa ni 

más ni menos estar corporalmente disponible”. 

 

Per a la M. Mora, les interferències es donen en relació a la tensió de les cervicals o 

quan hi ha rigidesa a qualsevol part del cos.  
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6. La respiració en la interpretació musical 

6.1. El gest respiratori: una imatge de nosaltres mateixos 

“Tots vivim, amb una certa part del nostre ésser, fora del temps.  
[…] aquell gest revelà una mena d’essència del seu encís independent del temps.”  

(Milan Kundera,“La immortalitat”) 9 
 

El gest respiratori és una acció, donada per un o un conjunt de moviments corporals, 

que es produeix durant una de les fases del cicle respiratori. El gest respiratori ve 

provocat per l’entrada (gest inspiratori), la sortida (gest d’expiració) o la retenció de 

l’aire (gest en la pausa o l’apnea). La finalitat del gest respiratori és participar i 

expressar l’hematosi (intercanvi de gasos), però al mateix temps pot acompanyar 

moviments i d’altres gestos quotidians que es produeixen durant la respiració; i, fins i 

tot, es pot manifestar independentment d’aquesta necessitat vital quan, per exemple, 

acompanya l’impuls d’un moviment, modifica les emocions, canvia el to corporal o 

també pot donar lloc a una obertura o un tancament de les costelles, a mobilitzar les 

vísceres... (Calais-Germain, 2006: 13,15-17). Alhora que el gest respiratori produeix o 

conforma la respiració també en pot rebre la seva influència, a nivell físic o psicofísic. 

Per tant, el gest respiratori està lligat no només a la respiració, sinó a tot el cos i a la 

persona en la seva globalitat. 

 

El gest respiratori ve donat per la combinació de diversos factors (Barbal, 2012) 

 l’organització corporal (estàtica, relacionada amb la postura; i dinàmica), 

 el grau de participació i acció combinada de les forces (en relació a la gravetat, 

la resistència elàstica i l’acció muscular) que intervenen en la respiració, 

 l’actitud, 

 la intenció de l’acció. 

En la nostra vida quotidiana el gest respiratori s’expressa d’una manera involuntària, 

degut a la necessitat vital de respirar i forma part del nostre dia a dia, sense necessitat de 

sentir-lo i de tenir-ne consciència. En aquest sentit, Raimon Àvila comenta que el gest 

respiratori “és autoregulador, està controlat pel sistema nerviós autònom, i habitualment 

                                                 

9 Kundera, Milan. La immortalitat. 2ª edició. Barcelona: Destino, 1990. pp. 9-11. 
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passa desapercebut […] Ara bé, quan hi posem atenció, quan l’observem i en prenem 

consciència, el percebem com a moviment. […]” (Àvila, 2011: 135). Per tant, la 

manifestació del gest respiratori és nivell físic i de vegades també auditiu, quan 

l’entrada i sortida d’aire ve acompanyada de so o soroll; en conseqüència, la percepció 

del gest, per aquell qui no el produeix i l’observa, és principalment visual. 

El gest respiratori està en canvi continu i es manifesta de moltes maneres diferents, des 

de la subtilitat a l’expressió directa, i això fa que, degut a aquesta circumstancialitat, 

adquirim una riquesa a nivell corporal: “cada gest respiratori ens donarà una qualitat 

diferent en la respiració i que com més ampli sigui el nostre ventall de gestos 

respiratoris, més disponibles tindrem les estructures que participen en la respiració” 

(Barbal, 2012). Per això, com més explorem amb el gest respiratori, millor el 

coneixerem i tindrem una major disponibilitat corporal, la qual cosa ens donarà un 

repertori més ampli de gestos. És necessari que el cos estigui disponible, perquè la 

persona pugui expressar-se amb llibertat a través del gest i per això “la coordinació 

entre la postura i el moviment condiciona l’eficiència del gest” (Cadoz i Wanderley, 

2000: 76). 

La respiració es manifesta depenent de l’estat corporal, de la tensió o distensió, i n’és 

una expressió d’aquest (Klöppel, 2007: 79). Per tant, el gest respiratori és un indicador 

del grau de tensió corporal, però també pot actuar com una eina que permet modificar-lo 

d’una manera positiva per tal que la respiració esdevingui més lliure i en conseqüència, 

la persona s’expandeixi a nivell global. Doris Humphrey comenta al respecte dels 

beneficis de la respiració a nivell corporal que: “La idea de ritme respiratori –la 

inspiració, la retenció i l’exhalació- pot transferir-se a altres parts del cos. Podem 

“respirar” amb els genolls, o els braços, o amb tot el cos.” (Àvila, 2011: 135). Així 

doncs, la respiració és un recurs que permet alliberar-nos de la tensió muscular per tal 

de donar espai a la mobilitat corporal. Segons Raimon Àvila “la respiració és la base 

fluïda a partir de la qual emergeixen els moviments.[…] Funciona com a regulador de 

l’espai interior.” (Àvila 2011: 136).  

L’expressió del gest té moltes possibilitats, fins al punt que cadascú el manifesta d’una 

manera diferent, segons el bagatge i la seva personalitat, i una mateixa persona pot 

realitzar un mateix gest diferent segons el moment.  Per això “el gest pot ser après, fins i 
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tot imitat, però mai podrà ser igual en diferents individus perquè forma part de la 

personalitat”. (Esteban Muñoz, 2007: 57). En aquest sentit, com més ampli sigui el 

coneixement que tinguem de nosaltres mateixos més opcions tindrem de permetre un 

gest respiratori amb el que ens hi sentim còmodes i identificats. El gest d’identitat serà 

orgànic i natural si s’expressa des de l’autenticitat de la persona. 

La respiració té una relació molt estreta amb l’estat psicofísic de la persona, fins al punt 

que n’és una expressió directa. En relació a això, Eugen Herrigel diu que l’estat 

espiritual de l’arquer ha d’expressar-se a través de la seva gestualitat (Herrigel, 2008: 

123). El gest respiratori també comunica, més enllà del nivell físic i “parla” sobre l’estat 

d’ànim de la persona que el produeix; i alhora, quan forma part d’una situació 

comunicativa, ens pot donar una informació no visual en relació a la intencionalitat que 

té l’interlocutor. És llavors quan el gest participa del llenguatge (verbal, visual, musical) 

i sovint pren autonomia i afegeix una altra dimensió al llenguatge, amb l’aportació de 

nous significats. El component comunicatiu del gest “implica la transmissió d’un 

significat, un sentiment o una intenció.” (Mauléon, 2010: 1). 

En una situació comunicativa el gest respiratori pot comportar reaccions psicofísiques 

en el receptor i, al mateix temps, aquestes poden influir en l’emissor del gest. Tal com 

diu D. Buxeda: “la nostra actitud corporal pot ser la reacció a un estímul perceptiu i la 

conseqüent conceptualització expressiva interna, però també alhora pot ser generador 

d’estímuls”. (Buxeda, 2008: 22). Tot això dependrà de com contemplem  i interpretem 

el gest respiratori, tant des d’una percepció sensorial, com a signe (a nivell visual, 

auditiu), com des d’una perspectiva semàntica, com a significat, que vagi més enllà del 

moviment que resulta del gest i se centri en un nivell cognitiu. És en aquesta darrera 

dimensió, en la relació entre aquest i la seva vessant comunicativa (d’emocions, 

intencions, actituds…), quan la comprensió del gest va lligada també al seu context 

cultural i comunicacional.  

El gest respiratori, doncs, és senzill i alhora complex, perquè sorgeix d’una simple 

necessitat vital, però també pot respondre a les necessitats psicofísiques i comunicatives 

de la persona. L’expressió del gest alhora pot oferir diverses interpretacions, segons el 

que en vulguem descobrir i des de quin punt de vista el percebem. En qualsevol cas, el 

gest respiratori és l’expressió de la veu interior d’un mateix i ens permet explorar l’altre.  
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La singularitat del gest respiratori es troba en la percepció de la seva essència: d’una 

banda, en la seva expressió tant unívoca com múltiple, i de l’altra, com a representació 

d’un mateix o com a imatge visual que ha pres forma autònoma i poètica més enllà del 

seu origen. 

 

6.2. El gest musical: una imatge de l’expressió sonora 

La participació del gest respiratori en una activitat musical el converteix en “gest 

musical”. Tractarem aquest apartat des d’una visió general, per la seva relació amb el 

gest respiratori. 

 

El gest musical és el “conjunt o concatenació de moviments i postures que realitza un 

músic durant la interpretació o l’assaig d’una peça musical” (Sardà, 2003: 45). En 

aquest cas, es produeix una simbiosi entre la respiració i la interpretació musical, amb el 

so com a mitjà de nous camps semàntics del gest respiratori; fins al punt que són 

indissociables i una n’és una expressió de l’altra. Les paraules de C. Rosen són força 

il·lustradores en aquest sentit, quan afirma que “el cos imita la música [...]. Els gestos 

del pianista són inevitablement una traducció visual del sentit musical.” (Pelinski, 2005) 

i que “...la música és gest corporal a més a més de so” (Pelinski, 2005). 

 

Si bé el gest respiratori pot estar relacionat amb les emocions i pot tenir una intenció 

comunicativa, quan parlem del gest respiratori com a gest musical la seva comprensió es 

troba directament en relació al significat musical amb el que va associat i d’aquí en neix 

una profunda simbiosi que fa que un sigui la font de coneixement de l’altre. Ole Kühl 

afirma que “el gest esdevé la clau de la comprensió del significat musical” (Kühl, 2005: 

7) i Hatten comenta al respecte que “el gest humà pot ser entès com una manera 

fonamental i ineludible de comprendre que ens connecta directament amb el potencial 

de significat expressiu de la música” (Hatten, 2004: 1). Segons Davidson (2006: 174), 

en molts tractats del s. XIX, sobre interpretació es parla de la interacció entre 

l’estructura musical, l’expressió i el cos; com per exemple el cas de L’Art du violon 

(1834), en el qual es relaciona el moviment amb el tempo. 

 



L’alè del clarinet          115 
 

No hem d’oblidar que el gest musical també s’expressa a través de l’intèrpret, el qual 

deixa la seva personalitat i empremta en el gest, i aquest n’encarna la seva expressió (“el 

gest musical personifica l’expressivitat humana” (Kühl, 2005: 7). En el cas del gest 

musical encara és més important que l’intèrpret tingui una major disponibilitat corporal, 

perquè la morfologia de l’instrument, a excepció de la veu, també condiciona i pot 

arribar a limitar la llibertat en la realització del gest. Alicia Peñalba (2010) considera 

que el gest és tant important per al músic, fins al punt que aquest construeix la seva 

identitat a través d’una gestualitat pròpia. Aquest segell propi ha nascut de diverses 

fonts, però sobretot ve donat per l’experiència de l’intèrpret i el seu entorn, i de vegades 

està relacionat amb el l’empremta que li ha deixat algun professor durant el seu període 

de formació. 

El gest musical dóna vida a l’obra musical, l’ humanitza i la naturalitza, tal com diu R. 

López Cano (2005: 20), perquè fa visible i audible la comprensió del seu sentit musical, 

però, al mateix temps, en condiciona el resultat musical. Per aquesta raó, és necessari 

que el músic busqui un gest clar, senzill, expressiu i unívoc, encara que després el seu 

sentit s’amplifiqui quan arriba a l’oient. En aquest sentit és indispensable que l’intèrpret 

trobi l’estat psicofísic que li permeti expressar el gest lliurement, amb comoditat i des 

de la seva personalitat, d’una manera  natural i no artificial. També és important que el 

gest  s’adapti al cos i que al mateix temps aquest s’ajusti, d’una manera espontània i 

idònia, al que la música creu que demana i en pugui així facilitar la seva comprensió i 

subratllar-ne el significat musical. D’aquesta manera, la relació gest-música podrà 

construir-se amb naturalitat i d’una manera indissoluble, a través d’una interpretació 

natural, fluïda i expressiva.   

Segons l’estil de música hi ha unes convencions establertes que condicionen la 

gestualitat de l’intèrpret i “els moviments i gestos han d’adequar-se al context social i 

cultural” (Davidson, 2066: 177), tot i que la personalitat del music determina finalment 

la seva gestualitat. Cal també afegir que sovint la música també provoca un gest a 

l’espectador (moviments dels peus, les mans, el cap, ballar, portar la pulsació...).  

Els estudis sobre el gest musical classifiquen el gest segons la funció que exerceix. A. 

Peñalba (2010) exposa d’una manera clara aquesta anàlisi i comenta que hi ha la 

següent tipologia de gestos: 
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 Gestos instrumentals: tenen com a funció produir el so. Fan referència als 

moviments necessaris per a produir la vibració de l’instrument. 

 Moviments “ancil·lars”: acompanyen els gestos instrumentals i tenen relació 

amb elements estructurals de la música. Són  els moviments corporals que 

realitza el músic alhora que els gestos instrumentals (moviment del troc, del cap, 

de les mans...) 

 Gestos estètics o expressius: estan relacionats amb l’expressivitat de l’obra 

musical i també serveixen per establir una relació amb l’audiència. Identifiquen 

un intèrpret o estil i el gènere musical. 

 Gestos comunicatius: són els que es realitzen en la comunicació entre els 

intèrprets. 

 

El gest musical és, doncs, una veu per a l’expressió musical i per a la música, que 

funciona com a mitjà per a la comunicació musical entre l’obra, l’intèrpret i el públic. El 

músic ha de ser conscient del que representa el gest musical en general i la dimensió que 

ocupa el gest respiratori, per tal de fer un profund treball d’exploració i arribar a 

transmetre la música des del seu propi jo. Quan això succeeix s’aconsegueix la simbiosi 

entre el gest (moviment) i la música (so), a través d’una interpretació fluïda i 

espontània, en la qual el gest, més enllà de la realització tècnica, pren autonomia i amb 

la seva pròpia veu afegeix una dimensió poètica a la musical. 

 

6.3. La simbiosi entre la respiració i l’emoció 

La paraula respiració s’ha relacionat des de fa segles amb quelcom més enllà de l’acte 

físic de respirar. En llatí un dels significats de spiritus és “respiració, alè” i d’aquí en 

surt l’expressió Extremus spiritus, “el darrer sospir”10 (Peris/ Granados, 1999). El terme 

hindú “atman” significa “originàriament alè vital o principi de vida dels éssers vius” i 

posteriorment “pren el sentit de realitat interior o jo íntim que es troba en el nucli més 

                                                 

10 Peris i Juan, A.; Granados i Serrat, J. Diccionari bàsic llatí-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 
1996.  
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essencial de l’home”11 i segons Hiltrud Lodes “tant en grec com en llatí o hindú, 

[atman] significa “alè”, “esperit”, “ànima” i “Neuma” en grec vol dir “buf”, “vent”, 

“alè”, “Esperit Sant” (Lodes, 1990: 133). Per tant, hi ha un significat espiritual 

relacionat amb la respiració i sobretot amb l’alè: “aire que s’escapa dels pulmons en 

l’expiració.”12  

 

En relació a això, H. Lodes comenta que és palesa una “mútua relació que existeix entre 

respiració i vida. Per tant, es produeix un paral·lelisme entre el no poder respirar, amb 

l’absència de vitalitat; entre el respirar malament i la pèrdua de la capacitat 

d’experimentar sensacions.” (Lodes, 1990: 133).  La respiració és, doncs, una porta a tot 

el que fa referència a l’emoció i als sentiments, i de la qualitat d’ella en depèn el nostre 

estat de salut i la nostra actitud vital amb l’entorn. Patrick Germain també afegeix un 

matís en aquesta relació, ja diu que la respiració aporta equilibri: “la respiració actua 

com un punt d’articulació i equilibri entre els comportaments psíquics i motors”. 

(Germain: XVII).  

 

Tornem a la idea exposada en el capítol del gest respiratori en la qual aquest està lligat a 

l’ésser humà en la seva globalitat i que sovint n’és una expressió del seu estat psicofísic: 

“el procés respiratori físic va íntimament lligat al nostre estat psico-anímic” (Lodes, 

1990: 14). La respiració actua com una mena de mirall de l’ànima i determina l’actitud 

comunicativa amb l’entorn i també el que ens transmet. H. Lodes ho exemplifica amb 

una imatge molt poètica: “En la inspiració prenem allò que ens rodeja, i en l’expiració 

tornem el que hi ha dins nostre. [...] Respirar és donar i rebre. [...] Quan aquesta relació 

d’intercanvi es veu alterada, sorgeix en la persona un estat de desequilibri.” (Lodes, 

1990: 13). Per F. M. Alexander només hi pot haver harmonia interior quan es dóna 

satisfactòriament la idea de “la persona total”, que és la connexió entre el cos, l’emoció 

i el pensament (Gelb, 1987: 37).  

 

La construcció d’un mateix es posa de manifest a nivell físic en gran part per la postura, 

que es va conformant amb les experiències viscudes i amb la nostra concepció 

identitària, també condicionada per l’entorn. Aquesta influència de les emocions que rep  
                                                 

11 Extret de l’entrada atman, dins de  http://www.enciclopedia.cat (1-5-2013). 
12 Extret de l’entrada alè, dins de http://dlc.iec.cat/ (1-5-2013). 

http://www.enciclopedia.cat/
http://dlc.iec.cat/
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la postura també repercuteix en que aquesta doni origen a unes emocions enlloc d’unes 

altres. En referència a això, Wilfred Barlow comenta en El principi d’Alexander que 

“moltes postures habituals no representen l’expressió immediata d’una emoció, sinó que 

més aviat constitueixen una posició a partir de la qual són possibles certes accions i 

emocions” (Gelb, 1987: 32). 

 

La respiració no només serveix com una eina per a conèixer el nostre estat psicofísic, 

sinó que, quan “es respira” des de la consciència, té la potencialitat de modificar-lo per 

tal d’assolir el benestar i obre un espai a la receptivitat corporal per a sentir emocions i 

sentiments. Aquesta dualitat del gest respiratori contribueix a donar-li diversitat i una 

expressió més àmplia a un mateix gest. Així doncs, la respiració té un aspecte 

terapèutic, del qual n’han fet ús moltes tècniques i metodologies corporals.  

 

John Dewey, filòsof i pedagog nord-americà, va conèixer la Tècnica Alexander i “creia 

que la tècnica era un mètode per aclarir les emocions” ja que “m’ha ajudat a prendre 

consciència del meu “repertori” de postures i hàbits, i de les pautes emocionals que se’ls 

hi associen [...] He après què fer amb mi mateix quan em sento deprimit, espantat, 

nerviós, feliç, atent, etc. Cadascuna d’aquestes emocions té la seva manifestació 

postural característica. A mesura que m’he anat familiaritzant més amb les subtileses de 

les diferents pautes em trobo més lliure per a modificar el meu comportament 

estereotipat i immadur. Aquestes pautes representen el caràcter d’un.” (Gelb, 1987: 33 i 

35). 

 

Sobre els efectes positius de la respiració, Alexander Lowen diu que “la respiració 

profunda carrega el cos i literalment el revitalitza” (Àvila: 2011: 132). També comenta 

que a través de la respiració podem restablir la mobilitat, alliberant la tensió, i d’aquesta 

manera alliberar les emocions: “La sensibilitat està determinada per la respiració i el 

moviment. [...] La motilitat de tot el cos es redueix quan es restringeix la respiració. En 

conseqüència contenir l’alè és la manera més efectiva de tallar la sensibilitat. Aquest 

principi es dóna també a la inversa. Així com les emocions fortes estimulen la respiració 

i la fan més profunda, l’estimulació i l’aprofundiment de la respiració poden causar 

emocions fortes” (Àvila, 2011: 131). 
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Aquest potencial emocional de la respiració és una de les eines més importants que té a 

l’abast l’intèrpret i sobretot l’instrumentista de vent i el cantant, en els quals l’expressió 

sonora depèn directament de la respiració. A través d’un treball sobre la respiració es 

pot donar espai a que a floreixin les emocions: “permetre que la respiració “s’endinsi” 

en el cos és el que fa possible desencadenar registres emocionals autèntics durant l’acte 

interpretatiu. […] Es tracta simplement de ser capaços de “deixar anar” els bloqueigs 

que mantenen la respiració retinguda, i amb ella les emocions. Quan som capaços de 

fer-ho, la resposta emocional escènica es torna espontània, orgànica, viva, diversa. 

L’entrenament que cal per poder anar fàcilment de la respiració a l’emoció és, per tant, i 

únicament, el de “deixar anar” la respiració, “permetre” que el cos respiri”. (Àvila, 

2011: 134).  

 

L’intèrpret de qualsevol art escènica ha sentir per a poder transmetre i per això és 

imprescindible que tingui un coneixement de la gestió personal de les emocions i també 

de quina predisposició psicofísica necessita per tal de realitzar una interpretació donant 

el millor de si mateix. L’intèrpret té a la seva disposició tècniques i metodologies 

corporals que el poden ajudar en la seva preparació psicofísica i algunes d’elles s’han 

creat en relació amb alguna activitat artística com ara el mètode Cos-Art o la Tècnica 

Alexander. El cos és un mitjà per a expressar les emocions tal com diu Rubén López 

Cano: “No hi ha res més proper a les emocions que el cos. El cos és l’escenari on 

l’emoció es gesta, transcorre i s’acusa. Els efectes d’una passió es deixen percebre a 

través de les expressions facials, el to muscular, la manera de moure’s, l’entonació de la 

veu, etc. [...] El cos és a un temps productor, símptoma i part de les emocions musicals.” 

(López Cano, 2005: 16-17).  

 

En relació a la importància que té l’emoció per a l’intèrpret, A. López de la Llave y M. 

C. Pérez-Llantada comenten que “en el cas dels professionals de la interpretació 

artística (els músics, els actors, els ballarins) és possible que aquest coneixement 

quotidià de les emocions no resulti suficient; és necessari tenir en compte que l’emoció 

és, en part, la seva eina de treball i que, a més, en la seva relació amb el creador de 

l’obra que interpreta, en la seva relació amb la feina de la interpretació i amb el públic, 

les emocions juguen un paper excepcionalment important.” (López de la Llave, 2006: 

218).  



120          L’alè del clarinet  
 

 
Per tant, l’intèrpret ha de tractar l’emoció com un recurs interpretatiu més i això implica 

que d’alguna manera ha de dominar aquest aspecte en ell mateix, en relació al que ha 

d’interpretar i ha de poder comunicar a través de les emocions. La respiració esdevé 

clau perquè permet a l’intèrpret accedir al camp emocional. Artaud en El teatre i el seu 

doble, diu que “l’alè acompanya el sentiment, i es pot penetrar en el sentiment 

mitjançant l’alè, a condició d’haver sabut discriminar d’entre els alens aquell que 

convingui a un sentiment determinat”  (Àvila, 2011: 132).  

 

D’aquesta manera el músic també ha de ser actor, en el sentit que ha de transmetre 

emocions i sentiments amb la música ja des del principi de qualsevol interpretació 

“s’inspira “en l’afecte de la peça musical” (Klöppel, 2007: 80). En relació a això, Carl 

Philipp Emanuel Bach deia que el músic “necessàriament ha de situar-se ell mateix en 

tots els afectes que vulgui suscitar en els seus oients” (Klöppel, 2007: 83) i Leopold 

Mozart comentava que “s’ha de tocar amb una certa sensibilitat; un ha de situar-se en 

l’afecte que hagi d’expressar”. S’estableix un lligam doncs també entre la respiració i 

els termes que indiquen el caràcter de la música com Affetuoso, amabile, appasionato… 

i que sovint també estan relacionats amb indicacions de tempo. Llavors, interpretar una 

obra que sigui en un tempo Adagio no només pot implicar tocar-la amb una velocitat 

determinada sinó que la paraula també conté una semàntica relacionada amb 

l’expressivitat i caràcter de l’obra i tot això cal que vagi acompanyat d’un ús de la 

respiració adequat a la música. 

 

Renate Klöppel proposa que perquè el músic pugui “situar-se en l’afecte” ha de 

despertar en si mateix una emoció i ho pot fer a través de la imaginació o de la 

memòria. Segons ell, el fet “d’experimentar una emoció està relacionat no només amb 

una sensació subjectiva sinó normalment també amb la percepció d’una transformació 

corporal” (Klöppel, 2007: 84).  

 

Per tant, un cop més es posa en evidència que el cos és un reflex de les emocions, però 

és complexa la via per la qual l’intèrpret arribi a tenir una sensació determinada i la 

pugui transmetre. De fet, a partir de la meva experiència com a professora de clarinet he 

pogut observar que la comprensió “afectiva” de la música va acompanyada d’una 

immersió al món afectiu personal. Per tal que l’alumne s’aproximi a la música des de la 
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percepció i no pas des de l’intel·lecte  cal fer tot un treball de descobriment i exploració 

a nivell afectiu que l’alumne pugui traslladar al seu nivell personal i partir d’aquí portar-

lo a les obres que interpreta. Caldrà buscar imatges o donar-li pautes a l’alumne perquè 

ell mateix pugui sortir del nivell d’abstracció de l’expressió de tempo i caràcter que té 

l’obra i així li pugui aportar el seu segell personal a la música, d’acord amb el caràcter 

d’aquesta. 

 

Fins ara hem comentat la relació de l’intèrpret amb les emocions, però l’espectador 

també rep una influència psicofísica d’allò que percep i la manifesta corporalment: 

“l’intèrpret està comunicant-se amb el públic; també aquest, amb els seus gestos, 

expressió, postura, està informant a l’intèrpret sobre l’efecte de la seva actuació”. La 

nostra reacció pot manifestar-se a través de moviments de diferent tipologia que R. 

López Cano (2008: 6) tracta en el seu article La música que ens mou. Ell comenta que 

“escoltar música sempre implica moviment” i que els moviments poden ser para 

musicals (quan una part del cos s’acopla al ritme de la música), relacionats amb l’estil o 

el gènere musical, d’imitació dels moviments dels intèrprets i de simulació ideo motora 

(imaginar mentalment el tipus d’acció que produeix un so particular). 

 

El fet que l’intèrpret sàpiga quina emoció vol transmetre amb una música concreta no 

implica que la resposta de l’espectador estigui determinada per la reacció que pot 

comportar aquella emoció, ja que cada persona del públic porta una motxilla emocional 

diferent i és diversa segons el moment, però també pot passar que l’emoció que 

transmeti l’intèrpret es manifesti de manera plural en el públic. Per això, R. López-Cano 

comenta el fet que “nosaltres siguem capaços de reconèixer aparences emotives en 

objectes no significa que el portador d’aquesta aparença pateixi aquesta emoció” i 

alhora “nosaltres podem reconèixer una emoció sense necessitat d’experimentar-la” 

(López-Cano, 2005: 18).  

 

El cos és doncs un vehicle de transmissió emocional en relació a l’activitat musical.  

Pelinski diu que “el gest corporal […] és en si mateix l’actualització de l’emoció” 

(Pelinski, 2005) i Ole Kühl defineix el gest com a “una expressió física dels sentiments i 

les sensacions” (Kühl, p.3). En relació a això, la respiració té un lloc privilegiat en 
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l’experiència musical, no només per la seva manifestació corporal, sinó també per la 

seva presència psicofísica. 

 

6.4. Opinió dels informants 

Per a la realització d’aquest apartat es va formular la següent pregunta a tots els 

informants: Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació musical? 

També es va considerar interessant tractar el tema del gest respiratori amb en R. Àvila i 

V. Kleiman i el gest musical amb L. Coppola. Com que quan parla de la relació entre la 

respiració i la interpretació Y. Díaz també parla del gest musical, penso que és necessari 

incloure la seva opinió en relació a aquest tema. 

 

Primer s’exposen les opinions relacionades amb la primera pregunta i després 

l’aportació de R. Àvila i de V. Kleiman i finalment la de L. Coppola i Y. Díaz 

 

6.4.1. Relació entre la respiració i la interpretació musical 

Segons D. Arias, hi ha una relació d’interacció mútua entre la respiració i el fraseig: 

“pels instruments de vent d’entrada [la respiració] és una necessitat per a poder bufar. 

Però el que sí que veig és que el fraseig, o sigui les frases musicals que en el clarinet per 

exemple hi ha per a respirar físicament acaben condicionant, o una cosa condiciona 

l’altra, [...] però que la respiració ha d’anar acord amb el fraseig”. 

 

R. Mª Caparrós, comenta que el resultat musical depèn de la respiració: “sempre dic als 

alumnes que tenim una gran sort de tocar un instrument de vent. La música és un 

llenguatge i ha de respirar. Si tenim la gràcia de triar unes bones respiracions afavorint 

la música, [aquesta] sona bé”. En relació a això, O. Cardona diu que “al tocar un 

instrument de vent tenim la sort que hem de respirar. […] Si l’intèrpret no respira la 

música no respira...” 

 

Per C. Font, la relació entre la respiració i la interpretació “és molt interessant, per 

nosaltres és una necessitat respirar… però els pianistes i violinistes que respiren toquen 

bonic, respiren. [La respiració] separa les frases. […]. Si corporalment respires bé, tens 
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un bon recolzament diafragmàtic i [la part superior del tronc] la deixes anar… [la 

música] és lliure”. 

 

O. Cardona fa un comentari interessant sobre la diferència entre la respiració física i la 

respiració musical: “també és cert que com a intèrpret de vent tinc molt clara la 

diferència entre respiració musical i respiració física, perquè realment necessito aire, 

però potser musicalment allà no caldria respirar”.  

 

X. Castillo diu que la relació entre la respiració i la interpretació és tan estreta “que per 

mi és parlar del mateix, és a dir, la respiració és música. El concert no comença amb el 

primer so, sinó que el concert comença... [inspira i acompanya l’acció amb un gest cap 

endavant amb les mans] amb el primer levare, la primera respiració. Els músics moltes 

vegades ens mirem i ens donem entrades amb la respiració. Acabar el concert... [expira i 

alhora fa un gest amb les mans i el cos de deixar anar] inspirar,  expirar... forma part de 

la música. Moltes de les respiracions [inspira amb un so de “a aspirada” i al mateix 

temps fa una respiració més aviat clavicular] són dramàtiques en aquest sentit. És 

expressar... o sigui, forma part, diria jo”. 

 

L. Coppola, sobre la relació entre la respiració i la interpretació, comenta que “hem de 

començar a parlar d’emoció. El moment del concert és el més important, és el moment 

en el que tu comparteixes amb el públic una emoció que tu has buscat i has trobat durant 

els assajos i que ara per fi pots compartir amb el públic, [que] vol una reacció”. Per ell 

hi ha d’haver implicació per part de l’artista. 

 

J. Fuster creu que entre la respiració i la interpretació la relació és “Molta, molta. Tota, 

tota. […] Perquè el suport d’aire i la columna d’aire que tu utilitzes és la que t’ajuda a 

frasejar [fa un gest amb la mà dreta des del pit cap enfora amb un dibuix circular] i a fer 

lo que tu vulguis amb el fraseig. […] Si això [es posa la mà a la zona abdominal] no 

està aconseguit és molt difícil fer música, per mi. […] Per a nosaltres l’aire és 

fonamental”. 

 

Y. Díaz, comenta que en la interpretació “la respiració s’ha de deixar tranquil·la, si hi ha 

un equilibri psicofísic ja funciona. En el cas dels cantants i dels instrumentistes de vent, 
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en els quals és necessari una consciència de la respiració, perquè el so ve per l’aire, està 

relacionada amb el fraseig i es treballa en la tècnica de l’instrument.”  

X. Figuerola comenta que la respiració pot ser una eina: “la respiració és un recurs 

estilístic. O sigui la respiració com a tal és un recurs... o sigui és molt ostensible […] 

pots separar dos idees sense respirar. És un altre concepte que vaig aprendre que no 

l’havia treballat mai.” 

 

A. Gumí comenta que “nosaltres tenim la gran sort que ens assemblem molt al cant. 

Necessitem respirar. Per això a vegades les respiracions circulars amb interpretacions 

clàssiques no funcionen. Funcionen molt bé amb algunes músiques ètniques que es 

basen en un bordó que imitava en el fons maneres de fer de gaites, de sac de gemecs, 

etcètera. Però el cant és el que tots volem imitar i al cant respiren igual que al clarinet i 

que la flauta, etcètera. Per tant, hi ha una gran relació entre el que respires i el que 

toques”. I va més enllà perquè relaciona la respiració amb l’actitud vital: “hi ha una gran 

relació entre el que respires i la teva pròpia vida. Canvia la manera de respirar i et 

canvia la vida. És a dir, respirar d’una manera bona és l’equivalent a... trobar una 

manera diferent de parlar, de comunicar-te. Totes les grans corrents de meditació es 

basen en respirar, en aprendre a respirar. Llavors nosaltres tenim la gran sort que ens hi 

veiem obligats per ofici [somriu]. Per tant, ja que tenim aquesta gran sort, 

desenvolupem-la i apliquem-la també […] a tot sempre que respires més ràpid del 

compte [fa una inspiració ràpida] doncs notes que hi ha un cert nerviosisme, en canvi 

quan [fa una inspiració nasal amb els ulls tancats] fas les teves respiracions tranquil 

notes que tot es va calmant, i que inclús la teva veu canvia”. 

 

V. Kleiman diu que "sí, creo que es fundamental esta relación y es totalmente 

estructural. De alguna manera, a una persona con una respiración muy limitada su 

capacidad interpretativa se verá limitada. [...] Entonces la respiración es este primer 

lugar que se ve afectado según nuestro estado psicoemocional. Cuando me veo en una 

situación de una audición o de un concierto probablemente mi respiración sea más 

limitada que si estoy en casa tocando con amigos y una respiración bloqueada supone 

desde el punto de vista orgánico una limitación de oxígeno a nivel muscular y desde el 

punto de vista expresivo supone una limitación importante a la hora de interpretar. Creo 
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que estando unidos, que tienen que ver con muchos aspectos orgánicos, físicos y 

también emocionales." 

 

J. E. Lluna considera que la relació és “tota, perquè depèn de com respires va a sonar o 

vas a contar la història d’una manera o d’una altra. Si no es respira correctament... si es 

respira per exemple molt poc, si s’inspira molt poc d’aire n’hi ha poca energia que oferir 

i llavors la història serà una cosa...  molt poca cosa. la importància que té és tota, com 

he dit al començament és la base de que tot funcioni bé. Una persona pot tocar el 

clarinet o un altre instrument més o menys, però si no construeix bé la columna d’aire i 

no sap utilitzar-la bé, mai arribarà a convèncer o a estar a gust simplement, perquè és 

una qüestió també d’estar a gust i de gaudir del què estàs fent”.  

 

M. Mora diu que la relació és “tota. [...] La respiració i la interpretació passen alhora. La 

interpretació és estar creant, és un canvi continu que s’està fent i la respiració també. 

Llavors la respiració està donant suport en aquesta interpretació tota l’estona. Llavors és 

bàsic que la respiració vagi fluint durant tota la interpretació, tant musicalment com per 

capacitats del propi intèrpret” Comenta que quan hi ha dificultats en la interpretació si 

es fa l’exercici conscient de deixar fluir la respiració [...] moltes de les dificultats que 

semblava que hi havia, desapareixen”.  

 

F. Navarro diu que “jo crec que és directa la relació. Quan sentim un intèrpret, de 

qualsevol instrument de vent que ens agrada com toca, la respiració funciona, això és 

així. Crec que és bàsic. D’entrada és la base del so d’un instrumentista de vent”.  

 

Q. Roca també considera que la relació és “tota [...] : si no respirem no toquem. […] 

Perquè una bona respiració, o sigui la gasolina del so, si en el nostre cas és com estem 

donant aquest mecanisme doncs dependrà directament d’aquesta intuïció personal 

d’estar-li donant, d’administrar bé, per tant si tu estàs respirant còmodament la teva 

tindrà comoditat”. I parla dels diferents tipus de respiració: “quan és una respiració que 

ha de ser important, perquè és una frase que necessita la columna d’aire, que vindria a 

ser aquest material energètic, llavors has de fer una bona respiració que t’agafi preparat.. 

Llavors si és una respiració com si fos una coma de puntuació, de text, pots fer una 
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respiració ràpida, inclús de nas si fos molt curta. I si cal, jo crec que és molt interessant 

tenir aquesta planificació, aquesta guia”. 

 

O. Romaní “Si la respiració està prou profunda i prou fluida és com que tot flueix, 

llavors la interpretació flueix bé”. Per ell és important “notar tu quin ambient té aquella 

música, quin ambient li vols donar, què vols transmetre... [...] i si tu estàs amb una 

respiració que et dóna aquesta llibertat i aquesta força doncs això et pot sortir, però es 

clar, tu també t’has de treballar la teva interpretació”. Ell creu que l’intèrpret no ha 

d’estar només “pendent de la respiració”. I creu que la respiració no només està lligada 

a la interpretació sinó també a la vida:  “això del respirar és com una base per a tot per a 

una interpretació bona o per a qualsevol activitat i tu estar present” i la respiració ajuda 

a centrar la ment: “si tu et concentres amb la respiració [...] també és una manera 

d’aquietar-lo una mica [el cap] i estar més amb el que a tu en aquell moment t’interessa 

més”. 

 

M. Vallés afirma que “la relació és prou important. Gairebé total podria ser, perquè 

evidentment la nostra interpretació es deu a la nostra respiració que hem fet prèviament. 

Penso que la respiració forma part, una part primordial, bàsica i indispensable per dur a 

terme una interpretació que vulguem”.  

 

Per F. Vidal, la relació “és molt important, en un instrument de vent és bàsic, però en un 

instrument […] és importantíssim perquè va directament entroncat amb el discurs 

musical. […] I també per una part fisiològica, perquè tu necessites respirar per viure. 

Quan estàs tocant un instrument de vent això s'accentua perquè necessites ,diguem, més 

quantitat d’aire i més qualitat de l’aire. Llavors, per mi és importantíssim a l’hora 

d’entendre el discurs i pot afectar inclús a si toques un moviment lent o inclús en la part 

formal de la música. O sigui l’estructura s’entén millor si les respiracions estan millor”.  

També comenta com s’han de col·locar les respiracions en relació al discurs musical: 

“hi ha uns axiomes o hi ha unes pauses que et permeten entendre millor la respiració 

que és: si pots evitar-ho no tallar una lligadura, si pots evitar-ho que els valors que no es 

notin excessivament les respiracions, però aquí pots jugar amb diferents coses”. Si no hi 

ha diguem un tempo d’acord amb la part orgànica del cos que és com respires i com 

interpretes no s’entén la música que toques”. 
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6.4.2. El gest respiratori 

R. Àvila comenta que “el gest respiratori estrictament o anatòmicament és la inspiració i 

l’expiració més les possibles pauses que pugui haver-hi entre l’una i l’altra. Però això és 

una qüestió tècnica que no va més enllà a part de veure les característiques de cada un 

d’aquests moviments. El gest respiratori a un nivell més ampli o com a moviment... o 

com el que deia, com respirar el moviment o tenir un moviment respirat, etcètera, amb 

què afecta? Doncs afecta amb treure rigidesa, treure distància, treure artifici, treure... 

interpretacions postisses, interpretacions falses, interpretacions... externes. A la que 

incorpores la respiració de seguida el tipus d’interpretació agafa humanitat, agafa... se’n 

diu veritat escènica, agafa organicitat i, per tant, agafa versemblança en ell”.  

 

V. Kleiman diu que "De alguna manera para mí el gesto respiratorio supone que la 

respiración no es sólo un gesto mecánico, sino que están involucradas una cantidad de 

cuestiones corporales. [...] Tal vez donde yo pondría el acento es en el hecho de que el 

gesto respiratorio supone toda una mecánica corporal del tronco, los movimientos 

respiratorios, de las estructuras corporales que están en juego (los pulmones, el 

diafragma, costillas, toda la musculatura del tronco, toda la musculatura abdominal...) 

que se verán requeridos. Toda esta combinación en la que ellos se organizan en cada 

respiración y  también de alguna manera forma parte en el gesto respiratorio la actitud, 

la emoción en juego, como está requerida  y tiene que ver con la respiración espontánea. 

Cuando digo espontánea, me refiero a natural, lo que pasa es que decir natural es 

también complejo ¿Qué es natural y qué no? Porque a veces una respiración espontánea 

es una respiración bloqueada... en algunos momentos de la vida es así”.  

 

Ella afegeix que “[...] El gesto respiratorio se viene totalmente afectación por las 

circunstancias [...] Un gesto respiratorio lleno requiere de una disponibilidad plena, no 

sólo en la mecánica de la respiración sino también desde el punto de vista 

psicoemocional de la persona. Y esto es un trabajo artesanal. No pasa porque uno lo 

entienda". 
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6.4.3. El gest musical 

Per L. Coppola “el gest ho és tot. [...] Vol dir una manera de moure’s.. de contacte amb 

el cos. El cos acompanya o a vegades contradiu, si volem crear una tensió el que estem 

dient. Un gest és una mirada, [...] un moviment espontani que va amb el text, amb la 

música. I clar el gest és fonamental per tenir un bon contacte amb la realitat. Prens 

consciència de la realitat a través de tots aquests gestos, que són els que acompanyen la 

nostra vida quotidiana. [...] No hauria de ser tant difícil d’associar una melodia, una 

frase musical a un gest però és una cosa de la que no es parla a classe i hem de tornar a 

començar a parlar d’això com si fos una cosa nova. Una cosa que hauria de ser un gest 

espontani, que el nen ho té i alguns actors i ballarins també ho tenen”.  

 

L. Coppola comenta que ell quan toca s’adreça al públic, “que en la majoria dels casos 

està fet d’aficionats de música o de gent no sap res de música i necessiten un enllaç, una 

comunicació amb l’artista. I clar, el públic és molt sensible [...], noto que el públic és 

molt sensible a la implicació de l’artista. I si tu quan toques forte toques tens la cara 

d’algú que està tocant forte això ho canvia tot. Si no és així, una part d’aquella energia 

[en la música] passa inadvertida i si tu tens una actitud... ara estic tocant forte, estic 

respirant forte tot això contribueix  a una percepció més intensa del missatge musical”. 

 

Y. Díaz considera que té una raó de ser el gest que fa l’intèrpret si està relacionat amb 

un impuls que emociona, però em comenta que sovint no és així i els músics fan gestos 

a raó del que han après, ja que “hi ha gestos que es traspassen de generació a 

generació”, sense que hi hagi una consciència de perquè es fan. M’ha posat l’exemple  

d’un vídeo del violinista Isaac Stern on comenta que la tradició establerta dels 

violinistes de fer una respiració sorollosa abans de de passar l’arc per la corda no és 

necessària i Y. Díaz hi està d’acord perquè creu que amb aquesta respiració “trenques 

tota la màgia” de la música. 
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7. La didàctica de la respiració 

7.1. Enfocament pedagògic 

He realitzat una reflexió sobre com fer una aproximació a la didàctica de la respiració 

en relació a principis vinculats amb l’actitud del mestre cap a l’alumne, el vocabulari 

emprat a les classes i la metodologia.  

 

Pel que fa a l’actitud, considero que hi ha d’haver un respecte cap a l’alumne basat en la 

idea que ell ja sap respirar i que només cal que li donem un espai i unes pautes perquè 

aquesta respiració sigui lliure i plena. Per això és molt important que el mestre doni 

confiança a l’alumne i l’acompanyi en el procés d’exploració de la respiració com a 

mitjà per a trobar un estat psicofísic que li permeti aconseguir una interpretació personal 

i de gaudi. D’acord amb M. Barbal “la respiració és subtil i requereix calma, respecte, 

observació i acompanyament” (Barbal, 2012).  

 

Això demana una actitud d’ “escolta” per part del mestre, que faciliti una observació 

profunda de l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i desperti en el mestre la seva 

intuïció pedagògica, per tal d’adaptar-se a les circumstàncies de cada moment 

relacionades amb les necessitats de l’alumne. Altres aspectes que considero rellevants 

que s’han de tenir en compte a l’hora de parlar de respiració o tractar-la a les classes és 

“el model, el to de veu, el ritme i l’impuls amb que provoquem la respiració i el 

vocabulari condicionaran el gest de l’infant” (Barbal, 2012). En relació a això, també 

cal tenir present que l’estat psicofísic del mestre influeix en la manera de transmetre el 

que es vol ensenyar i per tant, en l’aprenentatge de l’alumne. A les sessions didàctiques 

he pogut experimentar que un to de veu més aviat baix i tranquil afavoreix un espai serè 

i d’escolta per a l’alumne. 

 

El vocabulari emprat pel mestre ha de partir del respecte i ha de permetre donar espai a 

l’alumne i guiar-lo per tal que pugui despertar la seva consciència psicofísica a través de 

l’autodescobriment. Per això, proposo paraules i expressions com: permetre, estar 

disponible, llibertat, despertar, desbloquejar, donar/buscar espai, sentir, posar l’atenció 

en la respiració, observar la respiració, deixar anar, buscar comoditat i facilitat, 
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expandir-se cap a..., afavorir, propiciar, fer créixer, imaginar que porto l’aire cap a..., 

deixar de forçar. 

 

Quan es parla sobre la respiració hi ha una expressió molt utilitzada: “agafar aire”. 

Considero important comentar perquè el seu ús no és idoni per al treball sobre la 

respiració. M. Barbal diu que “agafar aire és una expressió popular que quan es fa 

servir en la docència tendeix a incitar inspiracions tenses i dificulta l’experimentació de 

la flexibilitat de totes les estructures toràciques” (Barbal, 2012). Aquesta expressió 

també “porta implícita una acció massa activa per part nostra, mentre que en deixar-lo 

entrar, es creen les condicions adequades perquè l’aire entri sense esforç. Agafar l’aire, 

portat a l’extrem, és el que la majoria de nosaltres fem quan tenim un ensurt molt gran 

[...] Habitualment el que fem és una inspiració sonora: el pit ens puja i tenim la sensació 

d’estar molt plens d’aire. [...] Però si el deixem entrar no fem soroll, notem un 

moviment a la part baixa de l’abdomen i entra més aire.” (Gassull, 2008: 46). Per tant, 

si deixem entrar l’aire evitem forçar la respiració i l’estructura corporal, i permetem 

una respiració tranquil·la i profunda. 

 

També hi ha un ús generalitzat, entre els professors de clarinet, de les expressions: infla 

la panxa o porta l’aire a la panxa. Aquestes expressions s’utilitzen en relació a la 

respiració diafragmàtica però indueixen a la idea errònia i irreal de col·locar l’aire a la 

panxa, quan en realitat l’esbombament de la panxa ve donat pel desplaçament de les 

vísceres causat per la contracció del diafragma i no per l’aire. 

 

Com que la respiració està en canvi constant necessita un enfocament obert, flexible i 

no mecanicista que contempli la variabilitat de la respiració no només per afavorir la 

seva adaptabilitat a les circumstàncies psicofísiques possibles sinó que inclogui 

l’exploració de diferents tipus de respiració. D’aquesta manera es despertaran també les 

diferents parts del cos implicades en la respiració i se’n treballarà la flexibilitat, amb 

una conseqüent disponibilitat corporal. 

 

Es parteix de la realitat psicofísica de l’alumne i a través d’un treball pràctic de la 

respiració, de manera directa o indirecta, es treballa amb la respiració com a mitjà per a 

assolir una interpretació creativa i personal de l’alumne. En les meves classes de 
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clarinet, acostumo a fer un escalfament de consciència corporal (de vegades amb 

l’instrument) abans de tocar les obres, perquè he observat que d’aquesta manera 

l’alumne pot trobar el seu propi estat psicofísic per a tocar. No obstant, com ja he 

comentat és important partir de l’alumne per tal de construir un aprenentatge significatiu 

i per tant, ho exposo com una idea perquè no crec en un marc estructural tancat per a les 

classes, sinó més aviat en una proposta de manera de fer. 

 

Cal tenir en compte que ja de per si la respiració és molt influenciable per l’estat 

psicofísic de la persona i per això si es treballa d’una manera directa a les classes s’ha 

de realitzar un treball relacionat amb la idea de “no fer”, per tal de no interferir en la 

respiració, sinó de convidar a l’alumne a connectar-hi sense obstacles. 

 

La respiració és perceptible només a nivell físic, però un clarinetista no pot veure el 

procés fisiològic de la respiració que és determinant a l’hora de tocar. Per tal de 

facilitar-ne la seva comprensió el mestre pot ajudar a l’alumne a través d’unes propostes 

de treball basades en imatges i en un treball en 1ª persona, que permet que l’alumne 

connecti més fàcilment amb la seva realitat i la pugui comprendre. 

 

Finalment, considero que el treball de la respiració ha de despertar la percepció de 

l’alumne per tal d’arribar a una consciència psicofísica global que li aporti una 

interpretació més fluida i a nivell vital més benestar, coneixement de si mateix i 

felicitat. 

 

7.2. Eines didàctiques per a la respiració 

En aquest apartat parlaré d’algunes de les eines didàctiques per al treball de la respiració 

que són aplicables també a d’altres contextos pedagògics, però em centraré en 

l’aprenentatge del clarinet. 

 

El mestre de clarinet té diversos recursos per a desenvolupar un treball de consciència 

de la respiració que sigui ric, sensorial, exploratori, divers i adaptable a qualsevol 

alumne i a les necessitats que demani la respiració. Una aproximació a la respiració a 

l’aula de clarinet permet donar pautes a l’alumne perquè arribi a un estat psicofísic idoni 
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per a la interpretació i pugui arribar a la comprensió del procés respiratori, del qual en 

depèn la seva producció del so. Per tal que l’aprenentatge de l’alumne a les classes de 

clarinet sigui més complet i profund es proposa realitzar un enfocament vivencial i 

alhora recolzat amb explicacions teòriques. 

 

Quan parlem d’eines ens referim a tot el que té a l’abast el mestre a l’hora de dur a 

terme la seva tasca pedagògica. Per tant, hi ha diversos recursos que permeten fer tant 

un treball vivencial o teòric i des d’una aproximació directa o indirecta. De 

l’enfocament del mestre en dependran el tipus d’eines utilitzades. Aquestes poden ser 

tant materials (llibre, imatges, exercicis), com immaterials (visualitzacions, imatges 

mentals, vocabulari, tot el que és sensorial), entre les quals hi ha la “motxilla” personal 

del mestre, que conté la seva experiència, els seus coneixements i els seus gestos. 

 

Aquesta diversitat d’eines proporciona un enfocament holístic de la respiració que va 

més enllà d’una aproximació directa, en la qual no es tracta com un element aïllat. En 

realitat, a la respiració no hi podem arribar des d’una via tangible, sinó sensorial, i és 

indissociable de la realitat immediata que l’envolta (la persona en la seva globalitat) i de 

l’entorn en el qual la persona s’adapta. En l’activitat de tocar el clarinet, com qualsevol 

altre instrument de vent i el cant, la respiració passa a convertir-se en la nostra veu, 

perquè sense aire no hi ha so i sense una bona respiració no pot donar-se un bon discurs 

musical. Per això és important que el mestre ajudi a l’alumne a desenvolupar aquest 

“llenguatge” de la respiració a través d’un treball de consciència que sigui sensorial i 

integrador. 
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8. Aplicació pràctica  

L’apartat de didàctica de la respiració aplicada a les classes sorgeix a raó d’un 

enfocament pràctic del projecte. Es considera indispensable que en aquest treball 

pedagògic hi hagi una praxis del tema de la respiració en la didàctica del clarinet, no 

només perquè el projecte es desenvolupa en la titulació de Pedagogia del clarinet, sinó 

també perquè ja fa cinc anys que estic impartint classes regularment a escoles de música 

com a professora de clarinet i el projecte em dóna l’oportunitat d’explorar i créixer com 

a pedagoga. 

 

Voldria agrair especialment la confiança i col·laboració de la directora del centre, del 

secretari de l’escola, dels pares i la participació i implicació dels alumnes. 

 

La pràctica s’ha dut a terme a una escola de música de Barcelona on treballo 

actualment, durant els dies 13 de març, 20 de març i 3 d’abril. S’han escollit aquests 

dies perquè coincideixen amb el dia que tenen classe individual de clarinet els tres 

alumnes que han col·laborat amb el projecte. El fet que es donin les classes en una etapa 

avançada del treball ha permès partir del bagatge que s’ha anat construint amb el 

projecte. 

 

La intenció de la pràctica respon a la realitat de les classes de clarinet que he anat 

impartint durant aquest curs i per això el meu punt de partida ha estat fer una aportació 

en relació al tema de la respiració que complementi el treball que ja faig habitualment a 

les classes. Així doncs, en cap cas es volia interrompre el procés d’aprenentatge dels 

alumnes amb unes sessions didàctiques que estiguessin fora de context i per tant, a 

l’hora de dissenyar les sessions s’ha tingut en compte des d’un principi l’alumne, 

després la meva manera de treballar i finalment els continguts del curs.  

 

Per tal d’aconseguir que les sessions del projecte poguessin sorgir de manera natural, 

com un contínuum en el procés d’aprenentatge dels alumnes, es va fer una implantació 

prèvia, en anteriors sessions, d’alguns continguts que formen part de la pràctica 

didàctica del projecte i també es va donar importància al fet de no comentar a l’alumne 

que s’estava realitzant un treball diferent en aquelles sessions prèvies. Des de la meva 
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perspectiva d’ara, un cop acabada la pràctica, considero que aquesta introducció de les 

classes prèvies ha representat un rodatge fantàstic per a les sessions que s’han dut a 

terme. 

 

8.1. Reflexió prèvia al disseny de la pràctica 

En aquest apartat es tracta a cada alumne de manera independent i se n’exposa un breu 

perfil, que s’ha elaborat tenint en compte la opinió del mateix alumne. També, per a 

l’elaboració del disseny de les classes hem tingut en compte dos aspectes, relacionats 

amb cada alumne, que ens han servit com a punt de partida per estructurar les sessions. 

El primer fa referència a una reflexió històrica de les classes que he realitzat des del curs 

2008-2009 fins ara, en el qual s’inclou una breu opinió de l’alumne sobre aquest curs. 

El segon descriu quins aspectes hauria de millorar l’alumne pel que fa a la respiració, la 

qual cosa no significa que no es tinguin en compte els aspectes bons de l’alumne; sinó 

que per a un aprenentatge qualitatiu de l’alumne sobre la respiració es considera 

important que hi siguin clares les qüestions a millorar i per això només s’han esmentat 

aquestes. Considerem que és indispensable fer aquesta reflexió prèvia perquè hi hagi 

una bona connexió entre les sessions del projecte i l’aprenentatge de l’alumne. 

 

8.1.1. Alumne 1 

Perfil 
És un noi de 25 anys que ha estudiat dos cicles de grau superior (Ciències ambientals i 

Química ambiental) i fa vuit anys que toca el clarinet per afició i havia fet llenguatge 

fins a nivell elemental. Li agraden diferents estils de música (reggae, jazz, hip-hop, el 

drum & bass, la música clàssica i dins d’aquesta també la música de cambra) i les seves 

aficions són la natació, el monocicle i el senderisme.  

 

Ell es defineix com una persona alegre. Té un tarannà reservat, però sovint a la classe 

comparteix idees i experiències personals, perquè hi troba un ambient de confiança. Ell 

mateix reconeix que té una tendència a la dispersió i, segons la meva percepció, això fa 

que sovint no es permeti un espai per a l’exploració i exigència que requereix l’estudi i 

també necessari per al desenvolupament d’un sentit autocrític i una manera de fer 
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pròpia. L’alumne està content amb si mateix, tot i que creu que té una “falta de 

memòria”. Ell diu que és metòdic quan s’ho proposa, encara que creu que en general li 

manca disciplina i per això li costa posar-se a estudiar. 

 

Punt de partida per al disseny de les classes 

Sobre el procés d’aprenentatge de l’alumne 

Fa classes amb mi des del curs 2008-2009. Durant tot aquest temps la relació amb 

l’alumne ha estat molt bona, ja que sempre s’ha basat en el respecte, la interacció i 

l’aprenentatge mutu. Per la seva part, em diu que està content amb les classes de clarinet 

i jo he observat que sempre ha mostrat un interès i receptivitat en les propostes 

d’aprenentatge i alhora ha anat aportant la seva iniciativa a allò que s’anava construint a 

les classes. Aquest curs diu que ha après “nous exercicis de relaxació, la història del 

músic Stamitz, a fer el trino bé...”. El que li ha agradat més de les classes que portem 

fent durant cinc cursos és “la varietat del tipus de música, els exercicis de relaxació i el 

mètode pedagògic en general”. 

  

Sobre la seva percepció de quins són els aspectes de l’aprenentatge del clarinet amb els 

que mostra facilitat diu que no n’és conscient de cap, tot i que jo li dic que de vegades té 

una bona lectura. No obstant això, sí que té molt clar els aspectes que més li costen: 

“aprendre cançons de memòria i cantar”. La seva opinió m’ha portat a la idea que hauria 

de fer un reforç positiu a l’alumne per tal que ell també conegui els seus punts forts i 

hauria de treballar encara més la capacitat memorística i el treball amb la veu. 

 

Valoro molt positivament el treball realitzat des dels inicis fins ara, tot i que sóc 

conscient que encara no he aconseguit despertar del tot la part expressiva de l’alumne ni 

proporcionar eines perquè se centri en l’estudi del clarinet d’una manera regular i 

estructurada. Crec que potser això és degut al fet que no he treballat prou l’emoció a les 

classes i també a que és adult i en relació a això sovint he considerat que l’ensenyament 

havia de ser més adaptat a les seves pròpies necessitats i que d’alguna manera el ritme 

de treball el determinava pràcticament ell. En aquest sentit, crec que en general li he 

deixat a ell gran part de responsabilitat del seu aprenentatge, sense voler-ho d’una 

manera intencionada. 
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A partir d’ara em proposo orientar a l’alumne amb recursos perquè pugui desenvolupar 

una capacitat d’autocrítica i una manera d’interpretar pròpia que sigui comunicativa i 

expressiva, a través d’una autodisciplina amb l’instrument. 

Observació dels aspectes a millorar de respiració i altres qüestions 

relacionades 

 Respiració:  

o la inspiració és sorollosa 

o la inspiració és clavicular  

o la inspiració té poca capacitat d’entrada d’aire 

o l’expiració és forçada i hi ha un excés de tensió 

 Aspectes corporals: 

o en general, hi ha una direcció de l’energia en sentit vertical i ascendent 

(força activitat de les espatlles cap amunt) i no hi ha una organicitat, una 

integració ni funcionament global de tot el cos. Això es posa de manifest 

en les següents qüestions: 

 tancament i tensió a la zona del coll (tancament de la glotis en 

l’emissió) i a les espatlles 

 tensió als braços i a les mans 

 posició rígida de les cames 

 col·locació dels peus amb una posició oberta cap als laterals i 

poc contacte dels peus amb el terra 

o no hi ha un equilibri en el to corporal i no és uniforme:  

 hi ha tensió i rigidesa en la part superior del tronc (braços i 

mans) i també a les cames 

 el to és baix en la zona de l’abdomen i en les cames i els 

peus. 

o l’embocadura té poc contacte amb el bec del clarinet 

 So: 

o Dificultats en l’emissió 

o Poca intensitat i presència 

o Hi ha poca flexibilitat 

o En el registre sobreagut el so és apretat i amb poca presència 
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 Interpretació: 

o En general hi ha poca implicació amb el discurs musical i per això la 

interpretació és poc expressiva  

 Aspectes generals: 

o Toca d’una manera estàtica, amb poca implicació del cos i un ús fragmentari 

del mateix 

o En general, toca amb rigidesa i tensió 

o No hi ha un arrelament sòlid 

 
 

8.1.2. Alumne 2 

Perfil 
És una nena de 12 anys que fa sis anys que toca el clarinet. Ella diu que li agraden 

diferents tipus de música i en el seu temps lliure fa anglès i també li agrada “tocar i 

ballar”.  

 

Ella considera que és “una nena espavilada i graciosa”. Té un caràcter alegre i és molt 

aplicada i perfeccionista. Aquest darrer aspecte sovint li suposa un obstacle per a 

desenvolupar d’una manera desinhibida ni espontània les seves capacitats, ja que sovint 

es mostra insegura i no es dóna l’oportunitat d’explorar en el que s’està treballant. A 

ella li agrada el seu caràcter però comenta que “no m’agrada quan m’enfado o 

m’enrabio”. Creu que sap ballar i tocar molt bé i que li costa dibuixar i cantar. Aquest 

darrer aspecte el tindré en compte per treballar-lo d’una manera més àmplia a les 

classes. 

 

Punt de partida per al disseny de les classes 

Sobre el procés d’aprenentatge de l’alumne 

L’alumna fa classes amb mi des del curs 2008-2009. La relació amb ella és molt bona i 

el treball de les classes es desenvolupa a un bon ritme. L’alumna em comenta que està 

contenta amb les classes i que el que més li ha agradat “són les peces com el Nocturn” 

(de Chopin Op.9, núm. 2). Ella diu que “aquest curs he après les notes agudes, una mica 

d’afinació…” i considera que amb el que té més facilitat són “els exercicis del principi” 

(de sonoritat) i en canvi li costen “de vegades les notes agudes”.  
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Des d’un principi vaig observar que té molta facilitat per a la música, té una bona 

disposició corporal i dedica temps a l’estudi del clarinet. Per això el meu plantejament 

de les classes ha estat fer créixer el seu potencial. En general, he aconseguit donar eines 

perquè l’alumna desenvolupi la seva capacitat expressiva i gaudeixi més amb 

l’instrument. No obstant això, sóc conscient que de vegades he forçat el seu procés 

d’aprenentatge, perquè pressuposava un ritme d’aprenentatge més ràpid del real i en 

algunes ocasions he preparat les sessions amb un nivell d’exigència que no es 

corresponia ni a les seves capacitats ni a la seva edat, i sense tenir en compte un espai de 

temps perquè l’alumna pogués assolir l’aprenentatge. Això ha suposat que en algunes 

ocasions l’alumna no pugui comprendre algunes nocions tècniques i musicals i es 

mostri angoixada amb l’exigència. 

 

Els repte que em proposo a partir d’ara es basa en donar pautes i espai a l’alumna 

perquè pugui desenvolupar la seva capacitat creativa i expressiva, a través d’una via 

d’exploració més espontània. 

 

Observació dels aspectes a millorar de respiració i altres qüestions 

relacionades 

 Respiració:  

o la inspiració té poca capacitat d’entrada d’aire 

o en l’expiració l’aire no té prou pressió i no és constant la pressió 

 Aspectes corporals: 

o l’embocadura té poc contacte amb el bec del clarinet 

o Hi ha poca fluïdesa en el moviment dels dits 

 So: 

o Dificultats en l’emissió 

o Poca intensitat, presència, timbre i potència 

o El so és poc projectat 

o El so es manifesta amb soroll d’aire 

 Aspectes generals: 

o Els moviments surten de l’eix de verticalitat i d’equilibri del cos 

o No hi ha un arrelament sòlid 
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8.1.3. Alumne 3 

Perfil 
És una nena de 9 anys i és el quart curs que fa clarinet. Ella em diu que escolta música 

diversa. Realitza diferents activitats extraescolars: tenis, equitació i catequesi. Quan té 

temps lliure comenta que li agrada “llegir i descansar”. 

 

Té un caràcter molt alegre (“estic sempre alegre”), és imaginativa, juganera i té 

tendència a la dispersió. D’ella, li agrada el fet que “de vegades faig riure a la gent” i no 

li agrada que “de vegades dic moltes tonteries”. 

 

Punt de partida per al disseny de les classes 

Sobre el procés d’aprenentatge de l’alumne 

L’he tingut com a alumna d’instrument durant tot el seu procés d’aprenentatge. La 

relació amb l’alumna és molt bona i ella es mostra contenta amb les classes. D’aquest 

curs destaca com a aspectes que li han agradat “les cançons, el desperta (treball 

corporal) i el comiat (treball corporal), els exercicis de so i les escales” i creu que ha 

après “les notes agudes i el convidat”.  Té la percepció que li costa tocar el clarinet i per 

això crec que no és conscient dels aspectes amb els que té més facilitat, com ara la 

lectura. Em comenta que “de vegades em canso del polze dret”. La seva opinió em 

suggereix que a partir d’ara serà important fer un reforç positiu a les classes i treballar 

de manera que ella mateixa pugui tocar més còmoda, en relació sobretot a la càrrega del 

polze dret. 

 

Des que la conec, he observat l’alumna té molta facilitat amb la música i amb el 

clarinet, fet que ha influït significativament en què l’aprenentatge sigui fluid i avanci a 

un bon ritme. No obstant això, la seva tendència a la dispersió ha comportat que la 

posició corporal fos inestable i que no dediqués prou temps i d’una manera constant a 

l’estudi de l’instrument, com també la necessitat de més temps per assolir els 

continguts. Sóc conscient que hauria d’haver conduit d’una altra manera aquest tema 

perquè l’alumna pogués trobar més fàcilment  la seva autodisciplina i durant aquest curs 

ha estat possible començar a desenvolupar un hàbit d’estudi i també s’ha començat a 

assolir una posició corporal més estable. Un altre aspecte que em sorprèn força del seu 
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aprenentatge és que des de fa dos cursos l’espontaneïtat que tenia amb l’instrument s’ha 

substituït per tensió alhora de tocar i tinc la sensació, i ella mateixa me l’ha confirmada, 

que per ella tocar el clarinet és una tasca àrdua; fet que no li deixa gaudir amb 

l’instrument.  

 

A partir d’ara em proposo orientar a l’alumna perquè pugui recuperar la seva 

espontaneïtat a l’hora de tocar el clarinet, per tal de tocar d’una manera més lliure. 

 

Observació dels aspectes a millorar de respiració i altres qüestions 

relacionades 

 Respiració: 

o La inspiració és clavicular 

o En la inspiració hi ha poca capacitat d’entrada d’aire 

o Rigidesa a la part superior del troc 

o Hi ha tensió o força excessiva en l’expiració 

 Aspectes corporals: 

o En l’embocadura el llavi inferior no està ben col·locat i queda enfora 

o Tensió a les mans i els dits 

o La posició de les cames no és flexible 

o Posició del cap cap amunt 

o Tensió en les notes agudes 

o l’embocadura té poc contacte amb el bec del clarinet 

 So: 

o El nivell d’intensitat del so està al límit de potència màxima de la qualitat 

sonora 

o El so és poc projectat 

o El so no és estable i no té suport 

o El so està descontrolat en la dinàmica de “forte” 

o L’articulació no és precisa 

o L’emissió de les notes agudes es produeix amb dificultat 

o Dificultats en l’emissió 
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 Aspectes generals: 

o Posició del clarinet fora de l’eix d’equilibri del cos i està molt a prop del cos 

o Toca amb molta tensió 

o No hi ha un arrelament sòlid 

 

8.2. Disseny de la pràctica 

En aquest apartat també es tractarà cada alumne per separat. Primer s’exposen els 

objectius generals i després el disseny de les tres sessions (amb els objectius i activitats 

corresponents). 

8.2.1. Alumne 1 

Objectius generals 
 Respiració: 

o Donar espai a la inspiració (tranquil·la, profunda i més interna) 

o Realitzar una inspiració diafragmàtica  

o Realitzar una inspiració completa 

o Ampliar la capacitat d’entrada d’aire 

 Aspectes corporals: 

o Donar més espai  i alliberar la tensió de la zona de les espatlles, del coll, 

dels braços i les mans 

o Flexibilitzar les cames 

o Explorar una posició  dels peus en concordança amb l’eix vertical del cos 

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

o Trobar una posició de l’embocadura que tingui més contacte amb el bec. 

 So: 

o Trobar una emissió més fàcil i còmoda 

o Aconseguir un so amb més presència i intensitat 

o Tenir una embocadura més flexible 

o Millorar la qualitat sonora del registre sobreagut 

 Interpretació: 

o Utilitzar la respiració com a recurs per a la interpretació del caràcter i 

estructura del discurs musical 
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o Identificació del caràcter de la música 

 Aspectes generals: 

o Mobilitzar i flexibilitzar les zones del cos que participen en la respiració 

per tal de tenir les estructures més disponibles 

o Explorar l’arrelament corporal i l’eix vertical del cos 

o Tocar d’una manera més lliure i global 

o Tenir una consciència corporal global  

 

Disseny de les sessions 

Sessió 1 (1h) 

Objectius 

 Respiració: donar espai a la inspiració (tranquil·la, profunda i més interna) 

 Aspectes corporals: 

o Explorar una posició dels peus en concordança amb l’eix vertical del cos 

o Sentir els peus com a suport principal per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

o Tenir més contacte de l’embocadura amb el bec del clarinet 

 So: 

o Trobar una emissió més fàcil i còmoda 

 Interpretació:  

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 

 Aspectes generals: 

o Explorar l’arrelament corporal i l’eix vertical del cos 

o Tenir una consciència corporal global  

Activitats 

 Recordatori de la posició dempeus: peus paral·lels, genolls flexionats, imatge 

del titella, imatge de l’arbre. 

 Recordatori de l’exercici de portar l’atenció als peus: entra i surt l’aire. 

Sentir el contacte amb el terra. 

 Exercici del convidat. Context: estic en un bosc que es comença a despertar... 

hi ha molt silenci. Badallo i deixo entrar l’aire amb molta amabilitat. 
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 Experimentar l’emissió fàcil amb un sol3 i un sol2, re4. Imatge de l’arbre i 

del titella i badallo. 

 Escala de ReM amb blanques (fins el fa#4) i jo faig el bordó. Imatge de 

l’arbre i del titella. 

 All of me: tocar-la una vegada de memòria i jo faig el walking amb el 

clarinet. Després tornar-la a tocar i jo l’acompanyo al piano fent el walking. 

Una tercera vegada on jo toco un ritme diferenta la melodia amb la dreta al 

piano. 

 Final psicofísic.  Exercici de la bola de cristall. 

 

Sessió 2 (1h) 

Objectius 

 Respiració: 

o Realitzar una inspiració diafragmàtica  

o Ampliar la capacitat d’entrada d’aire 

 Aspectes corporals: 

o Donar més espai i alliberar la tensió de la zona de les espatlles, del coll, 

dels braços i les mans 

o Donar flexibilitat a les cames 

o Interpretació: 

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 

o Aspectes generals: 

o Tocar d’una manera més lliure i global 

o Tenir una consciència corporal global  

o Tenir una embocadura més flexible 

 So: 

o Millorar la qualitat sonora del registre sobreagut 

 Interpretació:  

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 
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Activitats 

 Recordatori del treball de respiració realitzat el dia anterior. 

 Escalfament psicofísic a partir de les necessitats de l’alumne: obrir la glotis 

(badall i exercici del somriure intern del gosset). 

 Exercici de canvi de registre. Aplicació del treball corporal realitzat a l’inici 

de la classe. 

 All of me. Repàs del que vam treballar el dia anterior i trobar les respiracions 

més adequades per a la interpretació. 

 Final psicofísic. Enllaç amb l’inici de la classe. 

 

Sessió 3 (1h) 

Objectius 

 Respiració: realitzar una inspiració completa 

 So: 

o Aconseguir un so amb més presència i intensitat 

 Interpretació:  

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 

 Aspectes generals: 

o Mobilitzar i flexibilitzar les zones del cos que participen en la respiració 

per tal de tenir les estructures més disponibles 

o Tocar d’una manera més lliure i global 

o Tenir una consciència corporal global 

Activitats 

 Recordatori del treball de respiració realitzat el dia anterior. 

 Escalfament psicofísic: imatge del tronc com a dipòsit  i els 4 moments de la 

respiració. 

 Lullaby de J. Brahms, a vista. 

 3r moviment del Concert de Stamitz. 

 Final psicofísic 

 Entrevista sobre les sessions realitzades. 
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8.2.2. Alumne 2 

Objectius generals 
 Respiració:  

o Realitzar una respiració de base diafragmàtica  

o Realitzar una respiració completa 

o Ampliar la inspiració per tal tenir més capacitat pulmonar 

o Inspiració tranquil·la, profunda i més interna 

 Aspectes corporals: 

o Alliberar la part alta del tronc de tensió 

o Treballar el to muscular de les mans 

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

o Donar flexibilitat a les cames, per tal que hi hagi més mobilitat en la 

zona sacre-lumbar i estigui més disponible per a la respiració 

 So: 

o Treballar l’emissió, per tal que sigui fàcil 

o Tocar amb molta energia i el mínim d’esforç 

o Valorar a través del so com funciona la respiració 

o Treballar la projecció 

 Aspectes generals: 

o Trobar la posició central del clarinet respecte la disposició corporal,  en 

relació a l’eix vertical del cos 

o Treballar l’arrelament 

 

Disseny de les sessions 

Sessió 1 (45’) 

Objectius 

 Respiració:   

o Inspiració tranquil·la, profunda i més interna 
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 Aspectes corporals:  

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

 So: 

o Treballar l’emissió, per tal que sigui fàcil 

o Treballar la projecció 

 Aspectes generals: 

o Trobar la posició central del clarinet respecte la disposició corporal,  en 

relació a l’eix vertical del cos 

o Treballar l’arrelament 

Activitats 

 Recordatori posició dret: peus paral·lels, genolls flexionats, imatge del 

titella, imatge de l’arbre i de l’ocell arrelat. 

  Recordatori porto l’atenció als peus: entra i surt l’aire. Sentir el contacte 

amb el terra.  

 Trobar l’eix central del cos davant del cos, imaginant que som cantants i 

tenim un micròfon. La posició del micròfon ha de ser com la del clarinet. 

Des del cos trobar la posició central. Tancar els ulls i sentir aquesta posició 

central. 

 Col·locació clarinet. Deixar entrar l’aire i contacte bec. experimentar 

l’emissió fàcil amb un sol3. Imatge de l’arbre i del titella i badallo. Intenció: 

que el so arribi lluny. 

  Escala de Sol M amb blanques (fins el fa#4) i jo faig el bordó. Imatge de 

l’arbre i del titella 

 Nocturn de Chopin. Amb acompanyament de piano 

Sessió 2 (45’) 

Objectius 

 Respiració:  

o Realitzar una respiració de base diafragmàtica  

o Ampliar la inspiració per tal tenir més capacitat pulmonar 

 Aspectes corporals: 

o Alliberar la part alta del tronc de tensió 
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o Donar flexibilitat a les cames, per tal que hi hagi més mobilitat en la 

zona sacre-lumbar i estigui més disponible per a la respiració 

 So: 

o Ttocar amb molta energia i el mínim d’esforç 

 Aspectes generals: 

o Treballar l’arrelament 

Activitats 

 Recordatori posició dret: peus paral·lels, genolls flexionats, imatge del 

titella, imatge de l’arbre. Consignes. 

 Recordatori de l’exercici de portar l’atenció als peus: entra i surt l’aire. 

Sentir el contacte amb el terra.  

 Exercici de la imatge del tronc com un recipient. 

 El signe. Lectura a vista. 

 Nocturn de Chopin ( adaptació per a clarinet i piano), repa`s de memòria. 

Sessió 3 (45’) 

Objectius 

 Respiració: 

o Realitzar una respiració completa 

 Aspectes corporals:  

o Treballar el to muscular de les mans 

 So:  

o Valorar a través del so com funciona la respiració 

 Aspectes generals:  

o Treballar l’arrelament 

 

Activitats 

 Recordatori de la imatge de l’ocell (arrelament) amb la idea que els peus 

respiren. L’entrada de l’aire ajuda a donar espai al cos. 

 El tronc és un recipient i els 4 moments de la respiració. 

 Pastoral, de Ferguson. Represa del treball realitzat en altres sessions. 
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 Trobar l’eix central del cos davant del cos, imaginant que som cantants i 

tenim un micròfon. La posició del micròfon ha de ser com la del clarinet. 

Des del cos trobar la posició central. Tancar els ulls i sentir aquesta posició 

central. 

 Nocturn. Recordatori del que li suggereix aquesta música. 

 “Com està el cos?” 

 Entrevista sobre les sessions realitzades 

 

8.2.3. Alumne 3 

Objectius generals 
 Respiració: 

o Relaxar l’expiració 

o Donar espai a la inspiració (tranquil·la, profunda i més interna) 

o Realitzar una inspiració diafragmàtica  

o Realitzar una inspiració completa 

o Ampliar la capacitat d’entrada d’aire 

 Aspectes corporals: 

o Trobar una bona col·locació d’embocadura 

o Treballar la relaxació de les mans 

o Explorar amb la posició del cap per a trobar més: 

 Verticalitat cervical. 

 Disponibilitat per al moviment del coll. 

 Llibertat articular del coll. 

o Donar flexibilitat a la posició de les cames 

o Donar més espai  i alliberar la tensió de la zona de les espatlles, del coll, 

dels braços i les mans 

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

 So: 

o Trobar una emissió més fàcil i còmoda 

o Tenir més contacte de l’embocadura amb el bec del clarinet 

o Trobar un “forte” còmode i sense perdre la qualitat del so 
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o Aconseguir una major estabilitat del so 

o Relaxar l’emissió de les notes agudes 

o Projecció 

 Interpretació:  

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 

 Aspectes generals: 

o Relaxació general psicofísica del procés de respirar en l’activitat de 

tocar el clarinet. 

o Explorar per tal de trobar una respiració còmoda i fàcil 

o Mobilitzar i flexibilitzar les zones del cos que participen en la respiració 

per tal de tenir les estructures més disponibles 

o Explorar l’arrelament corporal i l’eix vertical del cos 

o Tocar d’una manera més lliure i global 

o Tenir una consciència corporal global  

 

Disseny de les sessions 

Sessió 1 (45’) 

Objectius 

Respiració: 

o Relaxar l’expiració 

o Donar espai a la inspiració (tranquil·la, profunda i més interna) 

Aspectes corporals: 

o Trobar una bona col·locació d’embocadura 

o Explorar amb la posició del cap per a trobar més: 

 Verticalitat cervical. 

 Disponibilitat per al moviment del coll. 

 Llibertat articular del coll. 

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

So: 

o Trobar una emissió més fàcil i còmoda 

o Tenir més contacte de l’embocadura amb el bec del clarinet 
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o Relaxar l’emissió de les notes agudes 

o Projecció 

Interpretació:  

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 

Aspectes generals: 

o Relaxació general psicofísica del procés de respirar en l’activitat de 

tocar el clarinet. 

o Explorar per tal de trobar una respiració còmoda i fàcil 

o Explorar l’arrelament corporal i l’eix vertical del cos 

o Tenir una consciència corporal global  

Activitats 

 Recordatori de la imatge del titella. Exercici del convidat (N. Vives) 

 Exercici d’equilibri amb els 4 discs de suro col·locades a sobre del cap. 

 Exercici de la pilota i la canya. 

 Sakura 

 Final de comiat psicofísic 

 

Sessió 2 (45’) 

Objectius 

Respiració: 

o Relaxar l’expiració 

o Donar espai a la inspiració (tranquil·la, profunda i més interna) 

o Realitzar una inspiració diafragmàtica  

o Realitzar una inspiració completa 

o Ampliar la capacitat d’entrada d’aire 

Aspectes corporals: 

o Trobar una bona col·locació d’embocadura 

o Treballar la relaxació de les mans 

o Explorar amb la posició del cap per a trobar més: 

 Verticalitat cervical. 

 Disponibilitat per al moviment del coll. 
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 Llibertat articular del coll. 

o Donar flexibilitat a la posició de les cames 

o Donar més espai  i alliberar la tensió de la zona de les espatlles, del coll, 

dels braços i les mans 

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

So: 

o Trobar una emissió més fàcil i còmoda 

o Tenir més contacte de l’embocadura amb el bec del clarinet 

o Trobar un “forte” còmode i sense perdre la qualitat del so 

o Aconseguir una major estabilitat del so 

o Relaxar l’emissió de les notes agudes 

Interpretació:  

o Adequar la respiració al discurs musical (caràcter i estructura) 

Aspectes generals: 

o Relaxació general psicofísica del procés de respirar en l’activitat de 

tocar el clarinet. 

o Explorar per tal de trobar una respiració còmoda i fàcil 

o Mobilitzar i flexibilitzar les zones del cos que participen en la respiració 

per tal de tenir les estructures més disponibles 

o Explorar l’arrelament corporal i l’eix vertical del cos 

o Tocar d’una manera més lliure i global 

o Tenir una consciència corporal global  

Activitats 

 Exercici de sentir la respiració diafragmàtica. 

 Exercici de Clarinet Basics (P. Harris) de notes del canvi de registre  

 Pantera Rosa 

Sessió 3 (45’) 

Objectius 

Respiració: 

o Relaxar l’expiració 

o Donar espai a la inspiració (tranquil·la, profunda i més interna) 
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o Ampliar la capacitat d’entrada d’aire 

Aspectes corporals: 

o Treballar la relaxació de les mans 

o Sentir els peus com a suport principal  per a la posició d’estar dret, en 

relació a la força de gravetat. 

So: 

o Trobar una emissió més fàcil i còmoda 

o Trobar un “forte” còmode i sense perdre la qualitat del so 

o Aconseguir una major estabilitat del so 

o Relaxar l’emissió de les notes agudes 

Aspectes generals: 

o Relaxació general psicofísica del procés de respirar en l’activitat de 

tocar el clarinet. 

o Explorar per tal de trobar una respiració còmoda i fàcil 

o Explorar l’arrelament corporal i l’eix vertical del cos 

o Tocar d’una manera més lliure i global 

o Tenir una consciència corporal global  

 

Activitats 

 Exercici del convidat (N. Vives) 

 Exercici de notes agudes (Harris) 

 Final de comiat psicofísic 

 Entrevista sobre les sessions realitzades 
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8.3. Reflexió sobre les sessions 

8.3.1. Des del punt de vista de l’alumne 

Tots tres alumnes estan contents amb les classes que s’han realitzat per al projecte i no 

hi ha res que no els hagi agradat. En general, ells no perceben diferències de contingut 

de les sessions del projecte respecte les classes de la resta del curs, tot i que l’Alumne 3 

sí que ha observat canvis en relació a la quantitat d’obres treballades. Respecte als 

exercicis de respiració realitzats, a tots tres els n’ha agradat algun i consideren que els 

han ajudat a superar les dificultats que tenen en el seu aprenentatge. 

 

Alumne 1 
Aquest alumne creu que les classes que s’han realitzat per al projecte són “bones” i el 

que més li ha agradat de les tres sessions és l’aprenentatge del re del registre sobreagut 

amb la clau alteral i “els exercicis de respiració sobretot perquè en veritat ajuden”. De 

tots els exercicis de respiració que hem fet diu que “L’últim [imaginar que l’aire entra 

a tot el tronc] és que m’ha anat bastant bé, i m’ha ajudat molt el de pensar en 3 fases, 

[també] el de les mans perquè sempre les tinc garratibades”.  

 

Considera que els exercicis l’han ajudat “sobretot després per fer la classe... el de la 

respiració perquè em surtin els aguts. I el de les mans”. El que li ha agradat menys és 

“All of me. No, vull dir... la peça m’ha agradat però de memòria no”. Respecte a si troba 

que aquestes tres sessions han estat molt diferents, ell comenta que “no, si de fet sempre 

fem això, fem exercicis abans, després fem la classe i si hi ha algun problema a la classe 

després el solucionem”.  

 

Ell diu que en el conjunt d’aquestes tres sessions ha après “lo del re aquell (pel costat) 

que no em sortia, que ja em surt a casa i tot. Agafar aire bé abans de començar”. Com 

que em diu l’expressió agafar aire li recordo que és deixar entrar l’aire. Ell considera 

que ha de continuar millorant “potser la posició dels peus (més paral·lels) i [la posició] 

del bec, que haig d’agafar una mica més d’embocadura”.  
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Alumne 2 
A aquesta alumna li han agradat les sessions del projecte: “sí, estan bé” i respecte a la 

seva percepció de si són molt diferents a les que fa normalment diu que “no, perquè era 

com si no hi fos la càmara”. El que més li ha agradat de les classes és la peça el Nocturn 

i “el Cigne m’ha agradat molt” i “el de respirar pels peus i que entri tot a un recipient”. 

Comenta que no hi ha res que no li hagi agradat. Li pregunto què ha après i em diu “a 

agafar l’aire” i li faig la observació que es diu deixar entrar l’aire. Em comenta que ha 

après a que l’aire “aguanti més”, referint-se al fet de tenir una expiració de més durada. 

Llavors li pregunto què fa per aconseguir-ho i em diu “doncs que entri per la panxa”. 

Per tal que l’alumna no tingui una idea errònia del procés respiratori li recordo que ens 

imaginem que l’aire el portem a la panxa. Respecte a què ha de millorar, ella considera 

que ha de continuar treballant els ornaments. 

 

Alumne 3 
A ella li han agradat molt les sessions que hem fet per al projecte i sí que percep una 

diferència amb les classes habituals, en relació a que s’han fet “cançons noves un dia 

rere l’altre... i m’agrada”. El que més li ha agradat de les tres sessions són les cançons i 

l’exercici del convidat i no hi ha res que no li hagi agradat. Ella diu que “he après a fer 

millor les notes agudes” i pensa que ha de continuar millorant “la posició de la boca, 

tapar bé els dits i no fer tanta força”, tot i que creu que fa menys força que abans de les 

sessions del projecte. Ella pensa que els exercicis que es feien al principi i al final de la 

classe sí que l’han ajudat “a fer millor les notes agudes, a col·locar-me bé, o sigui, 

millor”. 

 

 

8.3.2. Des del punt de vista del professor 

La meva sensació de les sessions realitzades és molt positiva en general i la meva 

percepció coincideix amb la dels alumnes. Crec que he aconseguit respectar el ritme i el 

procés d’aprenentatge de cada alumne, perquè ells no han percebut una diferència 

substancial respecte a les classes del projecte i les que fem habitualment. 

Considero que hi ha hagut molts aspectes positius en el desenvolupament de les classes, 

com el fet que tenia un guió però he sabut donar-li flexibilitat per tal d’adaptar la 
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proposta a les necessitats de cada alumne. L’ambient de treball ha estat molt agradable i 

crec que en part ha vingut donat per la meva actitud de respecte i de gaudi cap al treball 

de la respiració (directe o indirecte). També penso, que tot i que de vegades 

l’aproximació a la respiració era d’una manera directa, tinc la percepció que he realitzat 

un treball des de la idea de permetre i deixar fer i no interferir en la respiració. En 

general, el ritme de treball ha estat molt dinàmic, perquè donava força consignes a 

l’alumne. He donat molta importància a l’ “escolta” de l’alumne i crec que s’ha donat 

una interacció molt bona. Penso que el fet d’acompanyar a l’alumne amb el clarinet i no 

sempre amb el piano ha permès que el meu gest respiratori ajudés a l’alumne a 

desenvolupar-ne un de propi adaptat al repertori. 

En general, crec que les pautes dels exercicis han estat força clares, perquè la 

comunicació verbal s’ha reforçat amb la gestual. He descobert el fet d’utilizar el to de 

veu com a eina per propiciar un ambient o un altre. Un altre aspecte que valoro molt 

positivament és la contínua realització d’enllaços del que es feia durant el transcurs de 

la sessió amb el treball corporal i la connexió entre el principi i final de la classes, així 

com el recordatori de la sessió anterior. Considero que he millorat la meva actitud 

davant l’alumne amb una visió més positiva davant de les dificultats en l’aprenentatge. 

Finalment, respecte als aspecte positius crec que he aconseguit realitzar un tipus de 

treball, a través de la respiració, que ha despertat l’atenció plena, la consciència i la 

reflexió de l’alumne. 

Pel que fa a les qüestions per a millorar, de vegades he estat massa insistent i per això 

l’alumne en algunes ocasions no estava atent. El fet de treballar més a fons algun 

aspecte i no fer ús d’una bona temporització ha fet que no sempre respectés la proporció 

entre els continguts d’una mateixa sessió i tenia la sensació que em faltava temps per 

treballar alguns continguts previstos per aquella sessió. Tot i que les classes han estat 

força dinàmiques en alguns moments hi havia una manca de fluïdesa, sobretot en el 

canvi d’activitat. Crec que això es deu en gran part al fet que aquestes classes m’han 

suposat un replantejament diferent en alguns aspectes i per això necessitava un guió que 

no m’ha permès fluir del tot. 

A les primeres sessions vaig observar que no deixava prou espai a l’alumne i això ho 

vaig anar corregint a la resta de les sessions. 
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Trobo que hi ha hagut alguns “problemes” a les classes a l’hora d’afinar i d’acompanyar 

a l’alumne degut a una falta de preparació del repertori per part meva, sobretot al fet que 

no domino tant el clarinet en do com el de sib. 

Finalment vull afegir dues valoracions sobre l’enfocament de la pedagogia. La primera 

és el fet que, tot i que tenia present donar les consignes dels exercicis psicofícis en 

primera persona, sovint no ha estat així quan he dut a terme les activitats perquè fins ara 

no tenia el costum d’enfocar així els exercicis de consciència corporal. L’expressió 

agafar aire i portar aire a la panxa encara formen part del vocabulari dels l’alumnes en 

relació a la inspiració i crec que això ve donat perquè fins fa uns mesos encara les 

utilitzava. Per tant, crec que els canvis en l’aprenentatge necessiten un temps perquè 

s’assoleixin i això significa que haig de continuar treballant per proporcionar als 

alumnes unes bones eines d’aprenentatge. 
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Conclusions 

Així com l’alè de la respiració es troba en constant canvi i només es pot sentir en el 

moment present, aquest projecte és el resultat d’un profund aprenentatge personal que 

s’ha donat principalment a través d’experiències psicofísiques, lectures, converses, 

experiències amb el clarinet i les classes de clarinet amb els alumnes. Per això, la 

naturalesa del projecte respon al que sóc ara i és el resultat del meu recorregut vital. 

 

El projecte ha representat per mi una oportunitat de posar ordre i interrelacionar 

diferents experiències que he tingut, en àmbits que m’apassionen: el treball psicofísic, la 

interpretació musical a través del clarinet, i la didàctica del clarinet. I alhora, connectar 

tot això amb el tema de la respiració, del qual en tenia una necessitat profunda de 

descobrir-lo d’una manera més àmplia i global. 

 

Aquest procés d’exploració i comprensió personal ha estat intens i difícil de concretar. 

D’una banda, per un plantejament integrador molt ampli del projecte i de l’altra, perquè 

la virtut de ser curiosa m’ha portat sovint a una tendència a la dispersió. Cal dir que la 

meva implicació en el projecte ha estat in crescendo, ja que la cerca m’anava aportant 

diferents aspectes de la respiració i de cadascun d’ells en “podia estirar un fil” que em 

convidava a un altre espai nou sobre la respiració tal com si jugués a descobrir “les 

nines russes” que m’oferia la respiració. 

 

El fet que, segons el meu entendre, el tema de la respiració és complex i necessita una 

comprensió global em va portar a plantejar-me el projecte des d’una perspectiva àmplia 

que, tot i tenir des de l’inici una idea força clara dels aspectes que volia tractar i de com 

ho volia dur a terme, no sempre ha estat fàcil de concretar. Respecte a això, també he 

desenvolupat la meva capacitat de ser eficaç i realista, tot i que considero que encara em 

queda molt per aprendre. 

 

Per això, el projecte m’ha portat a un creixement, reflexió i comprensió de mi mateixa, 

el qual m’ha permès madurar com a persona. Durant el seu procés he realitzat un 

aprenentatge corporal i pedagògic, que ha anat acompanyat d’un despertar de la meva 

percepció.  
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Pel que fa a les meves competències pedagògiques, considero que el projecte m’ha 

donat la clau per conèixer la respiració com a fet en constant canvi, que és molt divers, 

que té una complexitat amagada darrera l’aparent senzillesa de l’acte de respirar i que 

està molt lligat a la persona i al seu entorn. Aquesta realitat m’ha fet prendre 

consciència que la respiració necessita una aproximació subtil, des del respecte i 

l’atenció plena. Alhora, el projecte m’ha proporcionat unes bones eines de treball per a 

la respiració com a mitjà per a una interpretació psicofísica que permeti sentir la pròpia 

veu. 

 

Gràcies al projecte, he fet un viatge retrospectiu d’aprenentatge que m’ha aportat una 

nova mirada i ha sembrat la llavor per a un futur treball més profund sobre la respiració. 

Per això, el procés d’aprenentatge s’ha construït en un recorregut circular i és una 

manifestació del moment present, de l’alè que ara respiro, i s’expressa com una pausa 

necessària per a continuar el meu aprenentatge vital. 
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Fitxa de l'entrevistat 

Fitxa de l’informant (clarinetista) 

 

NOM I COGNOMS ________________________ 

 

• Toques altres instruments de vent? 
 

Quins?  
 

• Camps professionals  
 

o Professor: 

-Tipus d’ensenyament (elemental/mitjà/superior) 

-Tipologia de centre (públic/privat) 

-Assignatura/es que imparteixes 

-Anys d’experiència 

 

o Intèrpret: 

-Tipologia de feina (estils i grups estables) 

-Anys d’experiència 

 

o Altres: 

-Tipologia de feina  

-Anys d’experiència 

 

• Formació 
o Algun aspecte o experiència que consideris rellevant 

o Has tingut alguna experiència amb metodologies de formació corporal?______ 

o Amb quina/ es? 

 

• Altres comentaris que vols aportar, en relació al tema de la respiració 
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Fitxa de l’informant (Consciència corporal)  

 

NOM I COGNOMS ________________________ 

• Has fet alguna activitat relacionada amb la música? (tocar algun instrument, 

treballar amb músics…) 

 
 
• Camps professionals (actuals) 

 
o Professor: 

-Tipologia de centre (escola de música/conservatori) 

-Tipus d’ensenyament (elemental/mitjà/superior) 

-Assignatura/es que imparteixes 

-Anys d’experiència docent 

o Intèrpret: 

-Tipologia de feina (estils i grups estables) 

-Anys d’experiència 

o Altres (relacionat amb la música): 

-Tipologia de feina  

-Anys d’experiència 

 

• Formació 

o Algun aspecte o experiència que consideris rellevant? 

 

o Has tingut alguna experiència amb metodologies de formació corporal? 
 
 
 
 

• Altres comentaris que vols aportar en relació al tema de la respiració (bibliografia, 

alguna experiència o coneixement rellevant). 
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Fitxa de l’informant (Professor de clarinet) 

 

NOM I COGNOMS ________________________ 

• Toques altres instruments de vent? 
 

Quins?  
 

• Camps professionals  
 

o Professor: 

-Tipologia de centre (escola de música/conservatori) 

-Tipus d’ensenyament (elemental/mitjà/superior) 

-Assignatura/es que imparteixes 

-Anys d’experiència docent 

o Intèrpret: 

-Tipologia de feina (estils i grups estables) 

-Anys d’experiència 

o Altres: 

-Tipologia de feina  

-Anys d’experiència 

 

• Formació 
o Algun aspecte o experiència que consideris rellevant 

 

o Has tingut alguna experiència en metodologies de formació corporal? 
 

 
o Amb quina/ es? 
 
 

 

• Altres comentaris que vols aportar en relació al tema de la respiració 
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Guió de les entrevistes 

Professors de clarinet i clarinetistes 

• Com és la respiració que utilitzes quan toques el clarinet?  

(Si toca un altre instrument de vent) És diferent a la respiració que fas quan toques 

un altre instrument de vent? 

• Quines qüestions corporals consideres bàsiques per a un funcionament idoni de la 
respiració, a l’hora de tocar un instrument de vent? 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret (i com a docent, si és el cas), quines 
creus que són les problemàtiques generals en relació a la respiració que sorgeixen 
quan es toca el clarinet? 

• Quines imatges i vocabulari utilitzes quan parles de la respiració? 

• Treballes la respiració a les classes? De quina manera? 

• Utilitzes el concepte de la columna d’aire? Què significa per a tu?  

Com es pot experimentar d’una manera sensorial la columna d’aire? 

• Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació musical? 

 

Toca durant uns minuts, per tal de fer música. T’agrairïa que portis una roba còmoda, 

però no massa ampla, que permeti veure bé en el vídeo la part superior del tronc. 
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Entrevista a Raimon Àvila  

• Quina organització corporal creus que afavoreix un funcionament idoni de la 
respiració? 

• Què creus que ha de tenir en compte i realitzar un músic de vent, sobre la 
respiración, per tal d’assolir un bon estat psicofísic? 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que són 
les interferències en relació a la respiració, quan es fa una activitat interpretativa? 

• Quines imatges i vocabulari utilitzes quan parles de la respiració? 

• Què consideres important, sobre la respiració, per explicar a les classes amb músics?  
Com la treballes? 

• Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació? 

• Què és el gest respiratori? 

 
Entrevista a Ona Cardona 

• Com és la respiració que utilitzes quan toques el clarinet?  

(Si toca un altre instrument de vent) És diferent a la respiració que fas quan toques 
un altre instrument de vent? 

• Quines qüestions corporals consideres bàsiques per a un funcionament idoni de la 
respiració, a l’hora de tocar un instrument de vent, per tal d’assolir un bon estat 
psicofísic? 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que són 
les problemàtiques generals en relació a la respiració que sorgeixen quan es toca el 
clarinet? 

• Quines imatges i vocabulari utilitzes quan parles de la respiració? 

• Treballes la respiració a les classes? De quina manera? 

• Utilitzes el concepte de la columna d’aire?  Què significa per a tu?  

Com es pot experimentar d’una manera sensorial la columna d’aire? 

• Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació musical? 

Toca durant uns minuts, per tal de fer música. T’agrairïa que portis una roba còmoda 
però no massa ampla, que permeti veure bé en el vídeo la part superior del tronc. 
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Entrevista a Yiya Díaz 

• Explica breument què és i en què consisteix el Cos-Art. 
• Com es tracta el tema de la respiració en el Cos-Art? 

• Quina organització corporal creus que afavoreix un funcionament idoni de la 
respiració? 

• Què creus que ha de tenir en compte i realitzar un músic de vent, sobre la respiració, 
per tal d’assolir un bon estat psicofísic? 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que són 
les interferències en relació a la respiració, quan es fa una activitat interpretativa? 

• Quines imatges i vocabulari utilitzes quan parles de la respiració? 

• Què consideres important, sobre la respiració, per explicar a les classes amb músics?  
Com la treballes? 

• Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació? 

 

Entrevista a Vika Kleiman  

• Quina organització corporal creus que afavoreix un funcionament idoni de la 
respiració? 

• Què creus que ha de tenir en compte i realitzar un músic de vent, sobre la 
respiración, per tal d’assolir un bon estat psicofísic? 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que són 
les interferències en relació a la respiració, quan es fa una activitat interpretativa? 

• Quines imatges i vocabulari utilitzes quan parles de la respiració? 

• Què consideres important, sobre la respiració, per explicar a les classes amb músics?  
Com la treballes? 

• Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació? 

• Què és el gest respiratori? 
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Entrevista a Mireia Mora 

• Explica breument què és i en què consisteix la Tècnica Alexander. 
• Com es tracta el tema de la respiració en la Tècnica Alexander? 

• Quina organització corporal creus que afavoreix un funcionament idoni de la 
respiració? 

• Què creus que ha de tenir en compte i realitzar un músic de vent, sobre la respiració, 
per tal d’assolir un bon estat psicofísic? 

• A partir de la teva experiència com a intèrpret i com a docent, quines creus que són 
les interferències en relació a la respiració, quan es fa una activitat interpretativa? 

• Quines imatges i vocabulari utilitzes quan parles de la respiració? 

• Què consideres important, sobre la respiració, per explicar a les classes amb músics?  
Com la treballes? 

• Quina relació creus que hi ha entre la respiració i la interpretació? 
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Transcripció de les entrevistes (sense entregistrament) 

Entrevista a Rosa Maria Caparrós  

Context 

L’entrevista l’he realitzada al Conservatori de Terrassa, a l’aula de clarinet de la Rosa 

Maria Caparrós. Ens hem alegrat de tornar-nos a trobar, perquè feia anys que no ens 

vèiem, des de l’època en que em va fer algunes classes de clarinet, un moment en el que 

jo estava una mica desorientada respecte què fer amb l’instrument, i ella em va donar 

una empenta per seguir endavant. Ens hem posat al dia de la nostra activitat, s’ha 

interessat pel projecte i m’ha parlat del Conservatori, que jo encara no coneixia. 

L’entrevista s’ha desenvolupat amb la calma del matí, quan l’edifici encara és buit 

d’estudiants, i a l’aula hi entra un sol que la fa molt acollidora. A petició seva, 

l’entrevista s’ha dut a terme sense enregistrament. 

Breu perfil 

R. Mª Caparrós treballa al 

Conservatori de Terrassa des de fa 12 

anys, com a professora de clarinet i 

música de cambra, on imparteix 

classes tant a Ensenyament Bàsic, 

majoritàriament, i també a Grau mitjà. 

Combina la docència amb la 

col·laboració a orquestres, com  ara l’Orquestra de Cambra de l’Empordà. 

 

Tot i que és clarinetista, durant la seva formació també va aprendre a tocar el saxo i va 

rebre classes de cant. Sobre el seu aprenentatge amb el clarinet, comenta que “he 

estudiat amb molts professors i de cadascú en treus coses diferents, cadascú posa èmfasi 

en determinats aspectes («cada maestrillo tiene su librillo»). S’ha de treure el millor de 

cadascú. Quan aprens, no has de pretendre ser una fotocòpia de cada professor, sinó fer-

t’ho teu”.  

 

Pel que fa a la formació corporal, fa uns vint anys ella va fer un curs d’estiu  “del 

mètode Aberastury a Sant Feliu de Guíxols, amb el professor N. Eisler” i al 
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Conservatori de Terrassa ha rebut classes d’Alexander, destinades als professors. 

D’aquesta darrera experiència recorda que “sortia de la classe com si hagués crescut un 

pam” perquè diu que la Tècnica Alexander “t’estira i t’ajuda a nivell corporal”. 

 

Encara en relació a la seva formació, li pregunto a la Rosa Maria quina experiència 

sobre tema de la respiració durant la seva època d’estudiant i m’explica que “en Joan 

Enric Lluna és la persona que més me n’ha parlat, durant un curs d’estiu, en el que 

fèiem exercicis de respiració a primera hora del matí”.  

 

La seva opinió sobre la respiració 

Per tocar el clarinet, la Rosa Maria diu que utilitza “la respiració diafragmàtica” i, 

respecte el saxo, troba que “no hi ha diferència” en la manera de respirar; en canvi, ella 

considera que en el cant sí que és una mica diferent la tècnica que s’utilitza per a 

respirar. En relació a les qüestions corporals bàsiques per tal que funcioni bé la 

respiració, ella comenta que “si estàs dret és tant simple com no fer res: posició corporal 

plana, com «deixat anar (les espatlles no han d’estar amunt)» i el clarinet ha d’anar a tu. 

Has de partir d’una posició neutra: peus plans al terra, espatlles relaxades, com si fossis 

un arbre arrelat al terra i puja recte i pensar en baixar quan agafes aire... sensació d’anar 

avall”. Si la posició és d’assegut ho relaciona amb una imatge: “és un quatre”. En aquest 

cas, em comenta que hi ha d’haver un recolzament als isquis, però sense rigidesa.  

 

Per ella, la respiració “és una qüestió d’anar-ne parlant poc i sovint” a les classes i 

“s’aprèn a respirar amb el temps”. També considera que la respiració “és l’eix del nostre 

instrument” i fa que tot flueixi. 

 

R. M. Caparrós considera que, en general “penso de natural, els nanos petits el 90% 

quan els hi dius “agafa aire” pugen les espatlles. Llavors és totalment el contrari, perquè 

s’ha d’inflar la panxa, has de recolzar a baix”. Això fa que el tema de la respiració sigui 

“com una carrera de fons”.  

 

Com a professora, comenta que “amb els nanos petits ho parlo molt [el tema de la 

respiració] sense tecnicismes i a través “d’imatges i explicacions poc tècniques”: has de 

ficar l’aire a la panxa” i que “ho entenen més si poses un exemple com el de mocar-se o 
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anar al lavabo,  d’aquesta manera agafen més consciència de la part del seu cos que han 

de fer treballar, el diafragma”. També aconsella a l’alumne que s’observi a un mirall 

perquè “no s’han de pujar les espatlles i has de respirar sense que ho notis 

[visualment]”.  

 

Per tal de treballar la respiració diafragmàtica proposa els següents exercicis als 

alumnes: “Estira’t i posa’t la mà a la panxa i fixa’t com s’infla” o “posa’t la mà a les 

espatlles”. A part d’aquests exercicis també fa activitats com aguantar un paper a la 

paret durant l’expulsió de l’aire (“els agrada molt” i de vegades el presenta en forma de 

concurs entre els alumnes), “l’exercici d’agafar aire i treure’l amb tants segons”, 

“imaginar-te que agafes l’aire que hi ha a la classe... el que hi ha al Conservatori...” i 

“agafar aire més ràpid i treure’l amb més temps”. 

 

La Rosa Maria utilitza l’expressió columna d’aire a les classes: “la columna d’aire és la 

manera com emets, expulses l’aire cap al clarinet i com projectes l’aire” i ho 

exemplifica amb una expiració en forma de “fff”, acompanyada amb un gest de la mà 

dreta, que va cap endavant. “Si això [la columna d’aire] funciona es fa molt evident en 

l’articulació i el fraseig”. 

 

Ella m’explica que treballa l’emissió d’aquesta manera: “els hi dic que han de bufar 

seguit”, perquè així, segons ella, no es talla la columna d’aire. La Rosa Maria comenta 

el problema del picat: “els nanos fan bufadetes i quan posen la llengua paren de bufar”. 

Per resoldre-ho, ella proposa que primer facin una nota llarga, després la frase lligada 

amb la idea que és com una nota llarga i després que separin les notes amb la llengua, 

amb la mateixa idea de la nota llarga. Segons ella, “la llengua i el picat és més simple 

del que ens ho fem i no s’ha de moure la boca, ni parar de bufar; només has de moure la 

llengua”. 

 

Pel que fa a la relació que s’estableix entre la respiració i la interpretació, la Rosa Maria 

em comenta: “sempre dic als alumnes que tenim una gran sort de tocar un instrument de 

vent. La música és un llenguatge i ha de respirar. Si tenim la gràcia de triar unes bones 

respiracions afavorint la música, [aquesta] sona bé”. 
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Entrevista a Yiya Díaz  

Context 

L’entrevista l’he realitzada a casa de Yiya Díaz. M’ha rebut amb molta amabilitat en el 

seu menjador i s’ha desenvolupat la xerrada durant un migdia assolellat. Tinc una 

relació molt especial amb ella perquè, quan encara no la coneixia, vaig experimentar el 

seu mètode corporal, el Cos-Art, que em va fer obrir els ulls a una altra manera de veure 

la realitat, que em va permetre créixer psicofísicament fins a trobar el meu propi 

benestar. Anys més tard, vaig conèixer a la Yiya, i gràcies a ella he pogut redescobrir-

me i tenir confiança en el que sóc; i també he pogut arribar a la pedagogia i a la música 

amb una visió més artística i profunda, des del camí del respecte a la realitat psicofísica 

pròpia i de l’alumne. A petició seva, l’entrevista s’ha dut a terme sense enregistrament. 

Breu perfil 

La Yiya Díaz es defineix com a pedagoga creadora del Mètode 

Cos-Art i professora de  piano. Ella és argentina i ja fa 35 anys 

que es va establir a Barcelona. Des de fa cinquanta-cinc anys 

fa classes de piano i a partir de 1985 crea el mètode de 

consciència corporal Cos-Art i l’ensenya a classes i, en algunes 

ocasions, a cursos. Actualment també assessora individualment 

a instrumentistes en relació a l’aplicació de la consciència 

corporal. La Yiya havia fet molta música de cambra amb 

cantants i instrumentistes, però va haver de deixar la interpretació per poder dedicar-se 

plenament al mètode Cos-Art. 

Ella em comenta que s’inicia en el piano a l’edat de cinc anys i quan en tenia 22, a la 

dècada dels anys 60, comença a treballar amb Fedora Aberastury de professora de 

piano. Diu que sempre havia tingut vocació per ensenyar i que durant els anys 60 coneix 

tres propostes que faran un gir a la seva vida i tracten “del desenvolupament humà de 

l’artista: tornar a si mateix”, perquè em diu que tot el que li ensenyaven de música 

l’allunyava de si mateixa, ja que estava basat principalment en la tècnica. Per la Yiya 

“la música és la vida” i és important “tocar feliç”. Ella considera que en l’ensenyament 

hi ha d’haver un respecte i una llibertat cap a l’alumne, especialment en relació al cos. 
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Aquestes aportacions les fan Violeta Hemsy de Gainza, Edgar Willems i Fedora 

Aberastury. La Yiya em diu que gràcies a la Fedora Aberastury canvia la visió de 

l’artista cap a una visió psicofísica i això li representa “un pas fonamental, per a 

l’expressió de l’artista” ja que es té en compte una “consciència psicofísica de les 

expressions en el cos”. De fet, el Sistema Conscient per a la Tècnica del Moviment de 

Fedora Aberastury inspirarà a la Yiya per a crear el Mètode Cos-Art, el qual segons ella 

n’és una reinterpretació i el seu mètode té com a tret diferenciador la idea del sistema 

d’integració dels cinc cercles. 

Pel que fa a la seva experiència corporal, la Yiya diu que quan era una adolescent 

assistia a les classes d’expressió corporal de la Raquel Fux i també de ioga. Ella 

comenta que les classes li van anar bé, però no la van ajudar d’una manera suficient en 

relació a l’instrument. 

Li parlo del tema que tracto al projecte i li pregunto quines experiències té en relació a 

la respiració i la Yiya m’explica que bàsicament el seu coneixement en el tema ve donat 

per la pràctica i la investigació personal: “l’art és acció, és pragmàtica, és fer” i el terme 

tècnica significa “aprenentatge d’un coneixement a través de la pràctica; no és 

conceptual”. Ella em comenta que “jo he trobat el meu camí en el mètode Cos-Art i no 

he anat a buscar altres tècniques, tot i que he llegit sobre Eutonia i Tècnica Alexander i 

penso que cada mètode té una aportació”. Durant el curs 1983-1984, realitza un 

trimestre del Mètode Cos-Art, dedicat a la respiració. 

La seva opinió sobre la respiració 

La Yiya, pel que fa al tractament de la respiració en el seu mètode, em comenta: 

“nosaltres creiem que és fonamental per a tothom, no només per als músics, que hi hagi 

un equilibri psicofísic per a respirar bé. Quan hi ha un ús professional de la respiració 

(en el teatre o en la música) és necessari treballar-la”.  

Segons ella, aquest estat psicofísic “és la consciència d’unitat i d’un poder, i d’una 

identificació amb una unitat i un poder per expressar-te”. “Un bon estat psicofísic ve per 

un treball de consciència corporal amb una idea global i holística”. “Hi ha una relació 

entre la consciència corporal i la tècnica”. Quan s’assoleix un bon estat psicofísic es 

produeix “un equilibri energètic i una canalització d’energia creativa” i perquè això es 

doni cal “tenir un bon centre de gravetat, però sempre amb llibertat d’expressió”. 
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En el mètode Cos-Art es treballa la respiració en relació a dos aspectes: “la consciència 

del baix ventre com a centre de gravetat del cos i la consciència i la flexió de les cames, 

en relació a l’alliberació del diafragma i l’aire”. M’ho il·lustra amb un gest que per ella 

és determinant per assolir una bona respiració. Mentre fa el gest m’explica que “el 

diafragma baixa, les costelles s’obren i els braços tenen suspensió, hi ha un moviment 

de forces que s’oposen, a partir de poc moviment, i això dóna el moviment expressiu”. 

Segons ella per fer això “el nas no s’ha d’apretar i els pòmuls cal obrir-los com quan 

fem un somriure”. Em posa com a exemple d’una bona gestualitat el director Gustavo 

Dudamel.  

Per a Yiya Díaz, “la respiració és un acte inconscient i involuntari” i cal mantenir “la 

forma natural de respirar” que gairebé “es produeix sola”. Per tant “s’ha de vigilar en 

com s’hi interfereix”, perquè s’ha trobat amb el cas d’algun alumne que si li plantejava 

treballar la respiració es bloquejava. Llavors li proposava algun exercici com ara 

“treballar des dels peus: entra l’aire per la planta dels peus i surt”. Segons la Yiya, en els 

cantants i instrumentistes de vent l’entrada i la sortida de l’aire determina la bellesa del 

so. Ella em comenta que “generalment els clarinetistes tenen tensió a l’esquena, a la 

zona lumbar”, i segons ella això es produeix “perquè apreten els genolls”. 

En relació a les imatges i vocabulari que utilitza quan parla de la respiració, la Yiya diu:   

“crec que en tot treball psicofísic hi ha un llenguatge objectiu i un de metafòric, on es 

treballa la imaginació per poder penetrar en algunes zones del cos”. “El llenguatge 

objectiu es relaciona amb l’estructura corporal (ossos, musculatura) i el llenguatge real 

es refereix a l’energia vital.” La Yiya em posa la imatge de la casa, on el mobiliari és el 

llenguatge objectiu i el llenguatge real és l’estil de viure de la persona que està a la casa. 

Per ella, l’art és possible gràcies a la unió de l’estructura amb l’expressió. 

Li pregunto sobre la relació que creu que hi ha entre la respiració i la interpretació i em 

comenta que “la respiració s’ha de deixar tranquil·la. Si hi ha un equilibri psicofísic ja 

funciona. En el cas dels cantants i dels instrumentistes de vent, en els quals és necessari 

una consciència de la respiració, perquè el so ve per l’aire, està relacionada amb el 

fraseig i es treballa en la tècnica de l’instrument.”  

La Yiya Díaz considera que té una raó de ser el gest que fa l’intèrpret si està relacionat 

amb un impuls que emociona, però em comenta que sovint no és així i els músics fan 
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gestos a raó del que han après, ja que “hi ha gestos que es traspassen de generació a 

generació”, sense que hi hagi una consciència de perquè es fan. M’ha posat l’exemple 

que d’un vídeo del violinista Isaac Stern on comenta que la tradició establerta dels 

violinistes de fer una respiració sorollosa abans de de passar l’arc per la corda no és 

necessària, i la Yiya hi està d’acord perquè creu que amb aquesta respiració “trenques 

tota la màgia” de la música. 

Finalment, la Yiya afegeix que és “important el treball entre l’educador corporal i el 

professor d’instrument” i considera que encara hi ha molt per a fer, tot i la implantació, 

amb la Logse, del mètode Cos-Art als Conservatoris de Catalunya. 
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Entrevista a Clara Font 

Context 

Clara Font va ser la meva primera professora de clarinet i en tinc molts bons records 

dels quatre anys que vam compartir. Va ser una experiència molt positiva, i el gaudi 

d’aquells inicis m’ha acompanyat sempre en el meu aprenentatge amb el clarinet, la 

qual cosa m’ha ajudat a recordar que, tot i les dificultats, toco clarinet perquè m’encanta 

i faig música per a gaudir-la. L’entrevista l’he realitzada a la seva aula de clarinet del 

Conservatori de Sant Cugat del Vallès, on ella n’és la professora de clarinet des de fa 

cinc anys, i ha servit per a retrobar-nos, perquè amb l’excepció que ens havíem vist 

alguna vegada per casualitat, gairebé ja han passat quinze anys des de la darrera classe. 

M’ha agradat poder veure la Clara amb una perspectiva diferent i, és clar, després de 

tant de temps, m’ha preguntat què havia fet amb el clarinet i jo també tenia curiositat 

per conèixer el seu recorregut professional. La tranquil·litat del Conservatori a l’hora 

del migdia i el sol que entrava a l’aula ens ha regalat encara més calidesa per a la nostra 

trobada. A petició seva, l’entrevista s’ha dut a terme sense enregistrament. 

Breu perfil 

Clara Font m’explica que treballa de professora 

de clarinet al Conservatori de Sant Cugat del 

Vallès i al Conservatori de Terrassa des de fa sis 

anys, en aquest darrer centre comparteix la 

docència de clarinet amb la Rosa Caparrós i la 

Queralt Roca. En ambdós conservatoris 

imparteix classes a alumnes de totes les edats (a 

partir de 7-8 anys). La Clara em diu que és una persona més aviat pràctica i intuïtiva i 

que per ella el treball del dia a dia és la seva font principal d’experiència i coneixements 

en relació a la pedagogia. 

 

Com a intèrpret, toca música tradicional amb el clarinet i el flabiol, de Dixieland i 

clàssica (fa “bolos” a orquestres, com a clarinetista). També ha tocat a concerts 

didàctics de l’Auditori com ara en l’espectacle de Girasons o Cantània. Ella es va 

formar a Terrassa i va estudiar amb la Queralt Roca i després va fer el superior per lliure 

amb professors com l’Oriol Romaní o en Michel Lethiec. 
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Pel que fa a la seva experiència amb treball corporal, la Clara em comenta que el juliol 

de 2011 va realitzar un curs matinal d’una setmana "El Gest Respiratori", amb l’Àngels 

Massagué, destinat als professors del Conservatori de Sant Cugat; i molt amablement, 

em facilita una còpia dels apunts del curs. Ella recorda  que li va semblar interessant 

perquè li va aportar exercicis consciència de tot l’aparell respiratori i la possibilitat de 

poder obrir-ne diferents parts; no obstant, segons ella el treball quedava una mica 

deslligat de la pràctica amb l’instrument. Per això, el descobriment de la Tècnica 

Alexander, en un curs al Conservatori de Terrassa amb el professor Stuart Gutman, “ha 

estat com veure la llum”, ja que va fer que fos conscient de la tensió que tenia a nivell 

corporal, no només quan tocava amb el clarinet, sinó també en la seva vida quotidiana 

perquè “tu com a persona ets el mateix tocant”. I a partir d’aquí, va poder canviar 

d’actitud: “fer menys força i trobar una bona sensació corporal”. 

La seva opinió sobre la respiració 

La Clara em comenta que la tècnica que utilitza per a respirar amb el clarinet i el flabiol 

és la mateixa, la respiració diafragmàtica, tot i que considera que “no sóc una experta” 

amb el flabiol.  

 

La Clara considera que perquè hi hagi una bona respiració s’ha de buscar una comoditat 

i fluïdesa tocant: “tenir el camí obert de l’aire, sense tensió corporal”. Per ella, “la resta 

[l’agilitat de dits] és molt fàcil” i considera que hi ha d’haver “una obertura [a les 

espatlles], un relaxament [del cos] i una fluïdesa de l’aire”.  També creu important 

“evitar tensionar-me [assenyala les espatlles], que l’aire tiri avall, que flueixi i obrir 

molt el coll quan respiro” i la posició corporal és variable perquè “es pot tocar assegut, 

de genolls…”, tot i que sí que s’ha de tenir “l’esquena recta i oberta la part de les 

espatlles”. En relació a això, m’explica que en l’espectacle didàctic Girasons havia de 

moure’s molt mentre tocava, fins i tot “feia voltes com una baldufa”, la qual cosa li va 

suposar un aprenentatge, perquè es va adonar que amb tant moviment corporal per 

respirar “no pots estar controlant la part del diafragma i havia de compensar-ho amb 

més control a l’embocadura”. 

 

Pel que fa a les problemàtiques generals de respiració que s’ha trobat en els alumnes, 

diu que “tancar el coll és el gran problema”, que està molt relacionat amb la llengua, 
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quan es fa el picat, també “la respiració alta, clavicular”, que va associada a aixecar les 

espatlles, i en els alumnes més petits troba que inflen les galtes i respiren pel nas; aquest 

darrer aspecte també se’l troba en els alumnes que fan clarinet com a instrument 

secundari. 

 

Per la Clara, l’aprenentatge de la respiració és progressiu i generalment “costa bastant 

perquè vol una actitud de tenir fe, perquè costa de percebre visualment”, és abstracte. 

Per això parla molt poc de respiració als nens petits, fins a nou anys, i em comenta que 

“no explico grans coses de la respiració, només li dic [a l’alumne] que no aixequi les 

espatlles i que respiri per la boca”. Als cursos posteriors, ella ja aprofundeix en més 

explicacions, com en el cas “d’agafar aire per les comissures” de la boca. Segons la 

Clara, el fet que l’entrada d’aire sigui per la boca permet “agafar més aire i ajuda a obrir 

el coll i no hi ha tanta tensió”. També considera que per a un alumne “és molt abstracte 

parlar-li del diafragma”. Ella em comenta que quan els alumnes són més grans 

generalment són ells els qui tenen l’interès per parlar de la respiració, perquè ella sovint 

observa que es cansen de tocar. M’explica que en algunes ocasions utilitza vocabulari 

d’anatomia, relacionat amb el diafragma  o les vísceres. 

 

Per a les classes, ella treballa amb diferents imatges per tal que el cos contribueixi a una 

respiració fluïda i creu que és bo tenir diferents idees i que és positiu “com més maneres 

diferents tinguem de dir-ho, els que ensenyem” perquè “cadascú ha de trobar-ho [la 

manera de respirar]”. M’explica que una de les imatges que fa servir és la de “la bossa 

de la brossa que és com un pulmó, que està plegada i cal inflar-la i omplir-la fins a baix 

de tot”, la idea que quan l’alumne està recolzat a la paret “algú et tiba pel cap”, també la 

imatge que de la tràquea a la boca hi ha un riu o aquella en què “l’aire entra pels peus”. 

 

La Clara m’explica que els seus vint anys d’experiència li han servit com aprenentatge 

per a les classes. Pel que fa al tema de la respiració, ella em diu que de més jove incidia 

més en treballar-la a part i proposava a l’alumne exercicis com estirar-se a terra o baixar 

el tronc en la posició d’assegut i veia que l’alumne els feia bé, però després no aplicava 

correctament la respiració amb el clarinet. Això va portar-la a enfocar diferent la 

respiració a les classes i actualment “no li dedico un apartat a la respiració” a no ser que 

l’alumne tingui algun problema concret que li suposi un obstacle per a interpretar el 
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repertori.  No obstant, m’explica que sí que treballa la respiració en relació a altres 

aspectes, com ara  “un escalfament amb notes llargues”, que de vegades es converteix 

en un concurs en les classes col·lectives amb els alumnes petits on guanya el que 

aguanta més segons. Ella em diu que aquesta proposta li serveix “per treballar el fiato, 

la continuïtat de l’aire”. I també m’explica que, a les classes, una altra manera de 

treballar la respiració és a través del repertori. 

 

Li pregunto sobre el concepte de columna d’aire  i diu que normalment no el fa servir  a 

l’aula, perquè en el seu aprenentatge tampoc no hi ha estat present. No obstant, sí que 

coneix el concepte i per ella, la columna d’aire “és l’aire que tenim inspirat que 

permetrà que soni l’instrument, perquè a través del diafragma surt amb pressió” i “la 

columna d’aire és com un arc que no para de fregar la corda”. Segons ella, gràcies a la 

columna d’aire “pots fer amb notes llargues aire continuat i mantenir el so piano, fort, 

agut o greu i l’aire flueix uniforme, amb la pressió necessària perquè no es talli el so.”  

 

Per ella, la relació entre la respiració i la interpretació “és molt interessant, per nosaltres 

és una necessitat respirar… però els pianistes i violinistes que respiren toquen bonic, 

respiren. [La respiració] separa les frases... perquè al teatre un discurs té inflexions. Si 

corporalment respires bé, tens un bon recolzament diafragmàtic i [la part superior del 

tronc] la deixes anar… [la música] és lliure”. 

 

Finalment, la Clara parafraseja una idea de l’Arlette Biget sobre l’aprenentatge: “li has 

dit mil vegades les coses a l’alumne, però les aprèn quan té l’interès, la necessitat 

d’aprendre-ho”. La Clara comenta que “fins que [l’alumne] no veu la necessitat real, 

amb convenciment, i una avantatge [en relació al que aprèn], no ho fa”. 

 

  



L’alè del clarinet          187 
 

Primeres sessions de clarinet 

Reflexions sobre els inicis de l’aprenentatge del clarinet. Proposta de les 

primeres sessions 

Durant les primeres sessions de l’aprenentatge del clarinet considero necessari que 

l’alumne conegui i experimenti les qüestions bàsiques que formen part de l’activitat de 

tocar el clarinet en particular i que sovint formen part de l’aprenentatge de qualsevol 

instrument. També es tracten dues qüestions que considero importants per a 

l’aprenentatge inicial, però que no formen part de l’activitat de tocar el clarinet. 

Aquest escrit és una proposta d’aprenentatge que pretén ser flexible per tal d’adaptar-se 

a l’alumne i també es presenta com un suggeriment i no com l’única manera de fer les 

cinc primeres sessions de clarinet. 

Qüestions bàsiques: 

Disposició corporal i estat psicofísic 

Es dóna importància a l’estat psicofísic, perquè una bona disponibilitat corporal i 

mental és indispensable per a fer música. Per tant, es pretén que l’alumne sigui 

conscient d’això des del primer dia. Com aspectes fonamentals es treballen en un 

principi  l’arrelament, l’aplom en la verticalitat i el dinamisme de la posició 

corporal. Es parteix de la posició de peu perquè considero que convida més a sentir 

la globalitat del cos, pel fet que el suport es troba en els peus. Proposo a l’alumne 

que tanqui els ulls i senti el cos, a l’inici i final de la classe, per veure quin és el punt 

de partida i de quina manera ha influït l’activitat de tocar el clarinet en l’estat 

psicofísic. Pel que fa a la posició corporal a peu dret, li podria suggerir la imatge de 

l’arbre per sentir l’arrelament i la del titella, perquè el cos estigui actiu i sobretot el 

cap actiu. També li comento que els genolls estiguin una mica flexionats per tal de 

tenir una posició dinàmica i no estàtica. Deixo a l’alumne que explori amb aquestes 

pautes. 

Respiració 

En aquest apartat es tracta de com es realitza la inspiració i de l’expiració activa. Pel 

que fa a la inspiració, s’experimenta l’entrada de l’aire pel nas i per la boca per tal 

que comprengui que la inspiració bucal és la que s’utilitza generalment per tocar el 
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clarinet, perquè permet l’entrada de més quantitat d’aire. També provem d’inspirar 

pectoralment o amb el treball muscular del diafragma (si és un nen li parlo “del 

treball de la panxa, tot i que l’aire està als pulmons”). D’aquesta manera veu que hi 

ha més capacitat d’espiració amb el diafragma. Si costa fer aquesta respiració 

proposo que l’alumne s’estiri i amb un objecte sobre la panxa senti que es mou amb 

l’aire. 

Per experimentar la idea que es necessita més energia d’aire a l’espiració per tocar 

un instrument de vent que a la vida quotidiana li faig fer l’exercici d’agafar un paper 

amb la mà i moure’l amb l’aire, des d’una distància. També fem l’exercici de fer 

bombolles grans (l’espiració es dosifica) o aguantar a l’aire una pilota mitjançant 

l’espiració a través d’una canyeta de beure. 

 

Embocadura 

Agafo el barrilet i el bec i li mostro que poso la boca amb forma d’una “u” i li 

ensenyo com em col·loco el bec a la boca. El primer que li dic és que el clarinet és 

com una joguina i jo el porto cap a la boca i no a la inversa. Remarco que és 

important no perdre la posició corporal treballada al principi. Després li ensenyo els 

tres passos necessaris per a la col·locació del bec a la boca: primer, obrir la boca; 

segon, portar el bec cap a les dents superiors i mantenir la boca oberta; tercer, portar 

la mandíbula inferior cap a la canya. A continuació deixo que l’alumne experimenti 

aquest procés i l’oriento en el que sigui necessari. 

Digitació sol3- do3 

Després de trobar una bona sensació amb l’embocadura li proposo que bufi i explori 

durant uns minuts. Un cop ja ha trobat alguna sensació còmoda li proposo que munti 

el barrilet sobre la resta del cos del clarinet i agafi l’instrument. A partir d’aquí 

aprendrà progressivament el sol3, fa3, mi3, re3 i do3. Anirem fent cançons des de 

dues notes fins a 5 (El picapedrer, El bon pa, London bridge, Frère Jacques) i 

també improvisacions amb sons curts-llargs, motius melòdics… 
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Altres qüestions inicials 

Muntatge i parts del clarinet 

Li explico com es munta el clarinet i com s’anomena cada part del clarinet,  i li 

proposo a l’alumne que faci el mateix a través de la imitació. Un altre dia li dono 

una fitxa amb el dibuix d’un clarinet i ha d’escriure el nom de cada part, que li dic 

oralment. El faig jugar amb el pes de l’instrument, utilitzant-lo com si fos un objecte 

quotidià (ex. escombra, paraigües, fer peses…). 

Fitxa personal 

El primer dia l’alumne omple una fitxa on se li demanen dades generals (edat, curs 

escolar/feina, nivell musical, gustos musicals, hobbies i la dedicació d’hores que 

comporten) i se li pregunta sobre la seva personalitat (com és, què li agrada i què no 

li agrada, què li és fàcil i què li costa). Considero important aquesta fitxa perquè em 

dóna informació de l’alumne per a l’adequació de les classes a la particularitat del 

seu cas i també per intentar relacionar l’activitat de tocar el clarinet amb el món 

afectiu de l’alumne. 
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Permís de filmació- Pares i Centre 

 

CENTRE:  ________________________________________________________ 

DATA: _________________________________ 

Per facilitar el procés de formació de la Núria Belmonte i Llongueras, estudiant de 

Pedagogia del Clarinet de l’ESMUC, per al Projecte Final se segueix el procediment 

d’enregistrar amb suport audiovisual a un alumne durant les classes dels dies 13 de 

març, 20 de març i 3 d’abril, sempre amb finalitats educatives. L’objectiu d’aquest 

contracte és obtenir el seu permís perquè es pugui a terme aquest enregistrament, i 

paral·lelament preservar els drets a la confidencialitat de l’alumne. Gràcies per la seva 

cooperació. 

ESTUDIANT DE PEDAGOGIA 

 

Em comprometo a filmar únicament a l’alumne que llur nom consta en aquesta pàgina, i 

sempre amb finalitats educatives. Entenc que perquè el material filmat pugui utilitzar-se 

fora de l’assignatura de Projecte Final s’haurà de sol·licitar un permís addicional. 

 

Signatura de l’estudiant de pedagogia   

 

Nom de l’alumne  _______________________________________________________ 

 

Signatura del pare o la mare/ alumne major d’edat 

 

Signatura de la directora del centre      Logotip del centre 
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Descripció detallada de cadascuna de les sessions 

Alumne 1 

Sessió1 

Una hora de durada, però com que haig de situar la càmera… perdem 10 min. 
 

Recordatori de l’escalfament corporal 

La professora se situa davant de l’alumne, deixant-li espai vital. Estan ambdós en 

posició drets.  

Ella li diu:  

“Tens espai? Busca’t una mica més d’espai, eh?” 

“Què tal?”  Ho pregunta amb actitud alegre. 

L’alumne respon: 

“Bé” 

“Anem a recordar una mica la posició que fem sempre: els peus paral·lels, les cames 

dóna’ls-hi una mica de joc, com si fos una molla i després ens imaginem que som un 

arbre i al mateix temps un arbre titella perquè tenim algú que ens està aguantant el cap. 

[porta la mà dreta cap amunt i amb un gest com si tingués un fil que aguanta el cap]. És 

a dir, intenta sentir que el cap està a sobre del coll però que és com una pilota a sobre 

d’un pal, és a dir, que té mobilitat en aquesta part. Intenta sentir-ho amb la molla dels 

peus. I si necessites moure alguna part del cos, doncs la mous. Llavors pensa també en 

deixar una mica relaxades les mandíbules, obrir una mica la boca, badallar… i donar-li 

una mica de moviment des del cos encara que sigui un arbre des de baix. És a dir, molta 

base i flexible [col·loca els palmells de les mans paral·lels al terra en direcció cap a 

baix].” 

 

“Ara sentirem que els peus són com les potes de l’ocell que s’obren amb els dits [fa el 

gest amb els palmells de les mans].  ntenta desplegar aquests dits.” Com que l’alumne 

es mira els peus amb deteniment jo li comento “Ho pots veure i ho pots sentir també” i 

l’alumne somriu. “Sentim que aquests dits s’obren i que t’estàs en el terra recolzant i 

estàs deixant que el terra aguanti el teu pes, tu no aguantes res.” Com que observo que 

l’alumne té les mans força tancades li suggereixo que “També les mans, les deixes que 

s’obrin una miqueta aquestes mans”. 
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“Una vegada sentim aquests peus i aquest cap, aquests dos extrems… [senyalització 

amb les mans: cadascuna situades paral·leles a una distància per gestualitzar aquesta 

imatge]. Busca espai” L’alumne fa un gest afirmatiu amb el cap. Deixo espai a que 

l’alumne faci… Més espai que al principi de la classe. 

 

L’alumne tanca de vegades els ulls, està atent a les consignes i va treballant. Contacte 

visual amb l’alumne i de vegades jo no estic prou comunicativa amb l’alumne perquè 

estic pendent del guió mental de la classe. Em falta fluïdesa. L’alumne segueix amb 

atenció i de vegades incorpora elements que jo utilitzo (els gestos amb les mans). 

[2.37] 

Recordatori exercici dels peus que respiren 

Li pregunto a l’alumne si es recorda de l’exercici del dia anterior i procedeixo amb 

l’exercici. Amb els ulls tancats dic “Deixant la boca, relaxant les mandíbules… tot el 

que hem fet fins ara ho apliquem també al que farem ara. Doncs deixem que entri l’aire 

pels peus, els peus com si fossin una porta d’entrada, aquest tronc… [ho vaig 

assenyalant amb un gest de la mà dreta que va de baix a dalt i a la inversa], va entrant 

pel cos i quan creus que el necessites treure surt i ara imagina’t que es va posant més 

amunt del cos, més enllà de les cames: puja per les cames, pel tronc, es queda un 

moment espaiant [acompanyo el gest amb les mans], és a dir cada vegada ens fem més 

grans i torna a sortir [amb els palmells faig un gest en direcció cap a baix]. Fins i tot et 

pots ajudar si vols amb les mans per fer el gest de sortir, com tirar-lo avall aquest aire”.  

 

“Torna a entrar i ara encara anirà més amunt, deixem que flueixi i que vagi fins a les 

espatlles [acompanyo amb les mans aquesta idea i l’alumne també] i permets que entri 

sense haver-lo de forçar i quan surt també sentim molt els peus. Esperem un moment, 

tornem a deixar entrar i ara ens entrarà com si ens entrés fins els braços l’aire.” Observo 

que l’alumne tanca les mans i li dic “les mans també les deixem  i intentem sentir-ho 

molt per dintre, com si el so de la respiració estigués per dintre. Llavors tornem a deixar 

entrar i entrarà fins el cap [acompanyo amb el gest de la mà dreta]”. Ens ho imaginem, 

eh? I ens fa créixer per a tot arreu on va.” L’alumne reacciona aixecant el cap. “I 

deixem que surti [acompanyo el procés amb la mà dreta].” 
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“I ara et prendràs un moment per tu anar trobant a veure com està el cos, per sentir… 

Intentant escoltar com està.” Li deixo un moment a l’alumne perquè senti i em diu que 

està bé i somriu. I llavors li dic “Molt bé, no t’adormis, eh?” I riem. I li pregunto “Els 

dits bé, les mans bé?” I diu “Sí, tot bé”. “Sents alguna sensació que vulguis compartir?” 

“No… relaxat, i ja està”. “Estàs relaxat i una mica despert per a tocar?” I riu i diu “Sí, 

això sí” “Sí, perquè sinó llavors canviaré l’estratègia, et donaré canya.” 

 

[6.18] 

“Molt bé, doncs ara continuarem i sentirem que ara que ens hem imaginat que entrava 

l’aire per a tot arreu del cos i ens hem fet una mica més grans [gestualització amb les 

mans en el tronc que van cap als costats], sents que està una mica més espaiat de tot 

arreu?” “Sí”. 

 

“Sents també que és una sola cosa tot el cos, una unitat?” Diu “més o menys” “Com ho 

sents?”. “Els peus sobretot… no ho sé”. “Sents parts?”. “Si com de pit cap a baix  i de 

pit cap a dalt”. “Molt bé doncs ara continuarem treballant una mica més, posant els peus 

una mica més paral·lels però trobant-te còmode, eh?”. “Sí, si”. “I intentarem que amb 

aquesta idea que l’aire arriba als llocs serem com una sola cosa com el que t’estic veient 

jo ara” i riem. “Doncs tornem a imaginar i sentir i ara l’aire encara pot fluir més perquè 

ja hem fet espai, que ens entra més aire pels peus i va pujant amb aquesta inspiració 

[acompanyo amb la mà la idea] i sobretot està en aquesta part [mans al pit] que tu creus 

que és com una frontera, doncs intenta fer espai en aquesta frontera.  

 

I quan ja ha treballat una mica surt molt suaument [acompanyo la sortida imaginària 

amb la mà dreta que va en direcció avall]. Actiu però ben suau. I tornarà a entrar i amb 

la seva entrada ens imaginem que som com un ninot inflable, és un arbre però molt 

flexible. Ens imaginarem que tenim aire a tot el cos. I que ens arriba fins el cap” 

L’alumne reacciona pujant una mica el cap. Com que badalla li dic “Si necessites pots 

badallar” i somriu. “I a veure si aquest aire ens permet moure el cos. Aquesta 

imaginació que entra i surt l’aire ens dóna moviment una miqueta per no adormir-nos 

també. I ho fas fins que creguis que aquesta frontera ja no la tens. Sempre sentim molt 

la base”. Veig que l’alumne no té prou recolzament dels peus i li dic “Sense perdre mai 

que ets un arbre, no et pots moure de baix”. I somriu. “La idea que ets tot d’aire. Doncs 
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com la idea que t’estigués empenyent el vent des de fora i et mou. Ets com les 

branques… et mou, et mou”. [M’hi acosto i li bufo a un costat i l’altre]. “Ja ets una sola 

cosa?” “Jo crec que sí”. 

 

[10.10] 

Escalfament amb el clarinet 

“Tornem a recordar aquesta idea que tenim una bona base i que deixem que l’aire entri 

d’una manera tranquil·la i recordarem també de tenir bastant contacte amb el bec, que a 

vegades estem una mica allunyats”. Li proposo el següent: “Busca una posició i quan 

estiguis còmode fas una nota, la que vulguis”. Fa el do4. El so costa en l’emissió i fa un 

gest corporal de baixar el cap en l’atac és com si tingués l’atenció en ell i després 

comunicativa cap endavant. 

 

L’escolto, però de seguida i li suggereixo “pensa més endavant, [tiro el braç dret cap 

endavant] els peus una mica més paral·lels i és com si estiguessis parlant amb el 

clarinet. Me’l passes una mica més a mi el so.” Torna a fer un gest cap avall però no 

tant com abans i l’emissió és millor i hi ha més presència de so. “Sents com el so és més 

gran ara?” “Sí” I li suggereixo “I encara ara no perdis al treure l’aire aquesta posició 

tant elegant i que estàs tan ben col·locat” [gest amb la mà dreta més amunt del cap]. Ho 

exemplifico jo “te’l passo a tu, però des d’on estic” [gest amb el braç cap endavant] i 

toco un sol3. I toca un sol3 i jo faig notes de l’arpegi de Do.  

 

Continua tenint el gest cap avall però té més intenció comunicativa. “I ara prova, tot i 

que t’ha sortit bastant fàcil que encara sigui més fàcil que soni, no hi hagi cap obstacle. 

Tornem a fer i busca que aquest eix intern, aquesta columna que tenim no s’encongeixi, 

tenint aquesta idea del titella que ens estan estirant per dalt” Però no canvia gaire el gest 

cap avall. “I ara pensarem que l’aire ens entra i va fins aquí la panxa”.  

 

Ara l’alumne ja no fa el gest cap avall, tot i que deixa que un braç no participi de 

l’acció. Jo li pregunto “Alguna diferència?  Ho tornem a provar” I l’alumne ja fa 

participar el braç esquerra. Ell fa un sol i jo l’acompanyo amb notes de l’arpegi de Do i 

ell assenyala: “té més direcció no?” 
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L’alumne es mostra per un moment com cansat, però jo continuo. “Ara fes un sol greu” 

Li faig fer diferents notes i llavors li dic “prova de fer el sobreagut pensant en això dels 

peus” Li sona petit i apretat i li dic “prova de fer-lo una mica més amable” i li toco jo i 

li canto un  i poso les mans com  si sustentéssim el so pel mig. I li vaig dient “Molt bé”  

Mentre toca li parlo i li dic “intenta que tot el cos participi”. “Torna-ho a provar 

intentant sentir que estàs fent el so amb tot el cos. Molt bé” I sona una mica més present 

“Alguna diferència en quant el so amb tot això que hem treballat?” “Jo li dic direcció” 

“Per tu direcció què és?” “Que hi ha cops que per molt fort que toquis el so es queda 

com aquí” (en ell) “I què és el que creus del que hem fet fins ara t’ajuda a que tingui 

més direcció?” “La panxa sobretot i avui estic relaxat”. 

 

[15.52] 

“Quina tonalitat és All of me?” “ReMajor” “Farem l’escala de Re major”. “Proves de 

fer l’escala de ReM” la toca ràpid i amb so i el sobreagut sona ple. “I ara una mica més 

de temps a cada nota”  i jo l’acompanyo fent terceres inferiors. Li vaig fent indicacions 

del so cap endavant. S’equivoca en una nota i riem. “No perdem mai el contacte visual”.  

 

All of me [dura 4.23] 

Recordem el tema i insisteixo en aplicar el que hem fet al principi de la classe (peus 

paral·lels…). Afinem amb un re.  

 

Pautes inicials “Jo faré el baix, com si fos un baixista i tu toques la melodia tal com la 

tens. Ho tocarem una vegada amb la partitura i si et veus valent per fer-ho de memòria 

ho provarem de fer de memòria”. 

 

Com que abans ha fet algun fa natural li dic: “atenció que estem en ReMajor, tots els fas 

sinó et diu el contrari són sostinguts”. Recordatori dels peus paral·lels i “sentim aquesta 

base dels peus paral·lels mentre vas tocant”. Torno a fer baix de negres i no l’ajuda. “Oi 

que t’emboliques amb el meu acompanyament, eh que sí?” Diu que sí i riu. “Doncs faig 

un acompanyament més senzill”. “Continua pensant, que crec que t’anirà molt bé, com 

si l’aire arribés a la zona de la panxa. Ens ho imaginem per donar més espai”. 
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Com que li costen els tresets tot i que l’acompanyi a blanques li proposo fer tots dos la 

melodia i quan en un lloc que té un dubte de digitació ens aturem a resoldre’l i ell 

s’adona de perquè s’equivocava. No li deixo gaire espai per a expressar-se que ja estic 

continuant el discurs. “Tornem a fer i que la respiració sogui molt més tranquil·la, més 

per dintre. Aprofita quan deixes entrar l’aire que sigui molt més tranquil, més còmode” 

Toco massa fort l’acompanyament de negres. Torna a tenir dubtes al mateix lloc 

d’abans i li dic que decideixi com ho vol fer. 

 

Tornem a tocar-lo i hi ha un moment que deixa de tocar i me’l miro i diu “perdó” i li dic 

“molt bé., no passa res” i riu. “Tornem a fer però no ens adormim. Crec que t’has 

relaxat molt avui” Tornem a tocar I surt bé, excepte quan repetim que fa un valor massa 

llarg, com abans. “Molt bé, has vist que els tresets surten ja més fluids i amés jo al fer 

negres no t’ajudo perquè quan tens tresets jo tinc dos negres i tu en tens tres. I aquí al 

principi no sé perquè t’ho agafes amb molta calma a la nota llarga i això arriba molt més 

tard”. 

 

Recordatori de la posició “i l’aire permetem que entri”.  La respiració és més tranquil·la. 

“Molt bé el treset… deixa’t anar una miqueta” Tornem a tocar. 

 

Recordatori dels peus. Toquem el final, que he vist que tenia dubtes de ritme. “Molt 

bé!” Li pregunto si ho vol tocar de memòria, ja que ho havíem treballat la classe 

anterior. Però diu que millor que no. 

 

[4.33] 

“On respiraries?” I li demano que apunti les respiracions i les comentem. La tornem a 

tocar “i el pròxim dia si te la pots saber de memòria millor perquè puguis estar pendent 

de tot el que hem treballat i podem jugar una miqueta amb la peça” “Et va bé una mica 

més ràpid?” 

 

[5.38]  

La toquem i l’aturo i li demano “deixa’t anar” i li ho exemplifico. “Més divertit” Riu. El 

treset és en pla més militar i la resta deixa’t anar” I li ho canto “Han de ser iguals però 

bé, si una és una mica més llarga, tampoc passarà res.  i pregunto si recorda què vol dir 
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el text (li havia donat) i li dic que s’ha d’entregar a la música. I també li dic que la 

música té relació amb les síl·labes tòniques i àtones, que allargues la tònica. I li ho 

exemplifico. 

 

Tornem a tocar i la respiració continua sent tranquil·la i va més fluid però hi ha algun 

error de nota. I de ritme del principi. El final està millor. 

 

“Durant la setmana pots explorar una miqueta per fer-te teva la música. No cal que sigui 

tot molt quadrat i aquests tresets donar-los una mica de vida, més flexibles.” Li ho toco 

un fragment. 

 

Final psicofísic [5 MIN] 

Mateixa disposició que al principi “Com ha anat això? Com sents el cos ara?” “Un mica 

carregat” Què és el que està carregat? Els braços. Ha pensat alguna cosa o t’has 

imaginat alguna de les coses mentre tocaves? Ell diu “sobretot lo de l’aire i lo dels 

peus” I ara que dius que estàs carregat… estàs carregat com habitualment altres vegades 

o una mica menys? “Bueno no ho sé, tampoc el tinc garratibat el tinc una mica...”. 

 

“Què et ve de gust fer amb el que t’he explicat al principi i el que ja coneixes?” I fa el 

de la bola de cristall. Com que baixa el cap per mirar-se les mans li dic “No perdem 

aquest titella, doncs imaginem que l’aire ens entra molt tranquil·lament i permetem que 

vagi cap als braços i faci espai”. Li toco els dits i els braços: “i també busca una mica 

més d’espai aquí” i això [li toco els braços] molt flexible” “com si l’aire, aquest aire 

imaginari que ha entrat en els braços, en les mans i en els dits doncs fa que siguin com 

si fossin tiges que es mouen, si?” i assenteix amb el cap. “I quan deixem anar l’aire, 

deixem que surti. Primer passa i connecta aquests dits” Comprovo si estan connectats i 

veiem que alguns no. “Està molt bé que els miris, però també et convido a que ho 

sentis” (riu).  

 

Enllaç amb el principi de la classe. Li proposo que senti si encara té la frontera que 

sentia abans i “si la tens intentes posar-hi remei”. “Sento com aquest aire entra. Ara 

entra pels peus, se’n va cap els braços i sento com fa que els dits es connectin” “Si vols 
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deixem les mans. Sento a veure com estan aquests dits? Com està el coll, les 

mandíbules, el cap… en general, tot el cos si és tota una unitat…” 

 

“Ho has resolt?” “No sí, sí ja ho tinc” “Com sents els peus respecte a la resta del cos? 

Perquè t’hi he fet fixar bastant avui en els peus…” “la planta la sento”. “Si tu ara 

haguessis de dibuixar tal com el sents, no tal com el pots veure sinó tal com el sents  

Què dibuixaries o com el dibuixaries? ” “Doncs ben arrelat” “I el dibuixaries tot sencer? 

El sents tot?” “Sí, sento tot el cos”. Encara està amb els ulls tancats per pròpia 

iniciativa. “Hi ha alguna part que sentis més?” “La planta dels peus i ja està... i lo altres 

bé.” “I com està la part carregada ” “Els braços bé, estan bé” “Durant la setmana ja saps 

quina medicina pots utilitzar” riu “i com pots treballar perquè  no intentem carregar. I tu 

també et pots inventar , pots variar el que t’he explicat. Jo t’ho explico d’una manera 

però tu ho adaptes a com et vagi bé”. Per a la setmana vinent li comento que estudiï All 

of me de memòria i toqui davant d’un mirall i s’observi.  

 

Sessió 2 

Li pregunto sobre la sensació de fragmentació del dia anterior i diu que ja ho va 

solucionar a la classe anterior. “Com estàs avui?” “Bé, avui bé”. 

 

Recordatori de la posició (peus paral·lels) 

Li pregunto com està de la part de les espatlles i diu que bé però no de la zona del coll. 

Recordatori les cames flexibles i ell afegeix cos normal, cames obertes i jo afegeixo la 

posició del cap “que ja estàs molt ben col·locat”. Per buscar espai a la zona del coll li 

proposo l’exercici de com si estigués rient però per dintre, com un gos. I faig un gest 

amb les mans cap enfora de la zona del coll. Li ve de gust badallar i el convido a fer-ho. 

Imaginar un somriure intern. “Ho notes?” i assenteix amb el cap. Ell tanca els ulls per 

iniciativa pròpia. Li demano que li vagi donant espai a mesura que entra l’aire, “entra 

pels peus, recordem, obrint la boca i ens entra per la boca i surt pels peus. I el badall 

com si se’n va cap enrere i ens està fent espai cap enrere.” I acompanyo la idea amb un 

massatge amb les mans que ell també fa per imitació. Li dic que mogui el que necessiti i 

li deixo temps. 
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[2.44] 

Recuperem l’exercici de salts de Mauz 

“Recordant posar-te còmode” (i fa un gest de flexibilitzar les cames i l’alumne l’imita). 

Fa l’arpegi de do des del sol 2 fins el sol5 però amb el cap una mica inclinat cap avall. 

El sol5 li suggereixo que canviï la digitació, que li doni espai i pensi en el somriure de 

la zona del coll i en sentir més la base. Però jo estic amb el clar en do i el despisto. Li 

dic que busqui que sigui més estable. Li dic que el faci des del do5. Perquè soni millor 

també li dic que s’imagini que l’aire del sol va més amunt. Està força desafinat però ara 

no és l’objectiu. 

 

Acabem l’arpegi i li proposo de fer-lo de memòria i amb més so i li faig un gest perquè 

el so vagi més endavant. L’aturo en el sol sobreagut. “Què podries fer en el sol 

sobreagut perquè tingui més presència?” “Més presència d’aire?” “Per exemple, a veure 

prova-ho” Ja no toca amb el cap tan cot i li suggereixo que agafi més bec. I li dic “Et 

pots ajudar d’una respiració més diafragmàtica?” I sona més potent. I l’afinació.  

Treballem el salt do-sol I li dic que “no estàs llençant les notes, com si estigués flotant” 

i li ho exemplifico. I li demano peus. Li dic que el sol està baix i amb el meu gest de la 

mà que puja ho corregeix. Li demano més so fins al final de l’arpegi.  

 

Fa sols lligats. Li demano més so sobretot al greu i li poso el clarinet més amunt. Quan 

fa el primer atac inclina una mica el cap cap avall.  Li guio la durada de les notes. “Ara 

fes això que tant t’amoïnava abans” (el re5 amb la clau lateral) li ho dic somrient i riu. 

Fes un do i com que surt petit li recordo en pensar en el somriure. Intern de la glotis. Li 

suggereixo que agafi més bec. I no li surt el re. Jo li toco la clau i tampoc. Llavors li dic 

fes un sol4 i que pensi més en la zona de la panxa [m’hi poso la mà]. I quan li apreto la 

clau lateral i quan la deixo anar sona l’harmònic. Riu i li dic “Molt bé has fet tot un 

repertori d’harmònics” Després li dic que faci un sol i es doni temps, perquè l’ataca de 

seguida i no està centrat. Quan deixo la clau ja torna a la nota! I després un la i li dic 

amb molt de cos i després un si. I les mans relaxades. Després anem al do i no surt el 

re5. Llavors li demano un mi sobreagut i que faci espai a la zona del coll. 

 

Continua tenint tensió al front. Quan apreto la clau lateral si que hi ha retorn al mi i en 

el do també força bé. Però li dic que torni a fer un mi i li apreto la clau i que pensi que 
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l’aire va cap amunt i després el do. I li surt el re5 apretant jo la clau.  “Molt bé” i 

l’alumne somriu. Li dic “molta base”. Li surt molt bé i el felicito. I llavors li dic que ho 

torni a fer per assegurar-ho i no li surt. Li dic que ha de trobar la sensació. El deixo 

provar i no li surt. Llavors li dic que faci un mi. I com que no sona prou ample li dic que 

se’l canti per dintre. I li demano que el so sigui més dolç. I que faci un re pensant en el 

diafragma. I jo toco la clau lateral i sona bé. I després el do i l’ataca sense precisió i li 

dic que soni d’entrada i li dic que quan es vegi segur  i pujo la mà dreta com indicant-li 

que faci el re5. Li demano que es canti el re i no li surt. Llavors jo provo de fer la 

posició i l’harmònic del re i li comento què crec que passa “Crec que vols fer més del 

que necessites” ell diu “força”, “perquè l’harmònic surt quan fem més pressió de la que 

necessitem”.  

 

Li comento que sí que hi ha d’haver una embocadura forta , però no ha d’estar apretada 

i la barbeta més flexible. Li continua sense sortir i li dic que faci un re5 i es quedi amb 

la sensació de la nota. Li toco una espatlla perquè el veig tens.  Ho aconsegueix i llavors 

li demano que relaxi la mà esquerra mentre toca i llavors no li torna a sortir! Toco jo el 

do5 i li dic que faci un do ben ample amb molt d’espai i li falta poc perquè soni més el 

re5 i li dic “gairebé el tens”. Li surt a continuació i li dic mentre toca que pensi en molt 

d’espai darrera del cap i imagini com si li arribés fins a la coroneta el re5. I li canto.  

Llavors li costa però al final aconsegueix que li surti vàries vegades. I llavors li dic que 

busqui comoditat a les mans. Li dic contenta: “Ja ho has trobat, eh?” “Estàs content?” I 

riu i assenteix amb el cap. Mou les mans, perquè les té carregades. Se n’assegura i diu 

que sí. 

 

[16.26] 

“Torna-ho a provar que no m’ho crec!” Riu i li surt. Ell creu que tancava molt. I li 

demano que continuï pensant en els exercicis que hem fet i que es creï els seus propis 

exercicis. I pensar en que li entra aire calent fa que li soni molt bé! 

 

[17.57] 

All of me 

Jo l’acompanyo al piano. Ens aturem quan té un error de ritme i li demano que tornem a 

començar, amb un caràcter més lleuger. L’acompanyo a blanques (molt simple per no 
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entorpir). Em sonaven acords estranys. La tornem a tocar i li dic que “una mica més de 

canya”. Li faig una indicació d’una errada de ritme i se n’adona “Cap problema, pots 

improvisar així però que siguis conscient d’això”. 

 

Li dic si vol que provi de fer el baix de l’altre dia, perquè l’acompanyaré millor. Li 

comento “Sona una mica clàssic, li pots donar més empenta”. Bastant fluid i a un tempo 

alegre. “ha anat molt millor que l’altre dia” i ell observa un lloc on s’ha equivocat. Li 

pregunto si vol repassar algun treset i diu que no. La respiració inicial és força 

tranquil·la. Li dic que es pensa molt els tresets i que toquem junts  la melodia i els toca 

més fluids. “Sense importància, com si estiguessis cantant a la dutxa”. Riu “La primera 

respiració potser li pots donar més espai i més interna”. I toca amb una respiració més 

tranquil·la i menys  sorollosa. Hi ha tresets que sonen més pesats i li dic que tots siguin 

lleuger. També anem a resoldre el lloc on hi ha una lligadura de prolongació i arriba 

tard. 

 

Després li dic que pensi què necessita cada respiració. Sona molt més fluid!!! La 

toquem tota. Només va una variació rítmica. “Millor, eh!” I li dic que en aquell lloc 

l’haig d’esperar i que ho tornem a tocar  i després més lleuger. I ja li surt. Li dic “Com 

més ho toquem més fàcil és”. “Has notat quines respiracions demanava la música?” Li 

costa de percebre i  llavors l’ajudo preguntant sobre respiracions concretes i les compara 

en relació al temps que necessita per respirar. Se n’adona que la del principi té més 

temps. “Encara que no tinguis tant temps has de buscar espai.” Tornem a tocar i li 

demano que observi quina part del cos participa en cada respiració. El tempo ara és més 

ràpid i tot sona més lleuger. Ho toquem sense repetir. Només hi ha algun error de nota. 

Li pregunto on ha respirat i no ha estat pendent de les respiracions i li demano de tornar-

ho a tocar. Toquem el principi i li faig preguntes sobre una respiració concreta i no em 

sap respondre i li dic que quan la toqui que observi les respiracions perquè depèn del 

temps que ens prenguem per a respirar, com serà la respiració i com sonarà. “Encara 

que tinguem poc temps s’ha de buscar espai”. 

 

[29.54- 48.00] 

STAMITZ: 2n temps  

El reprenem, perquè vam treballar aquesta obra a principi de curs. 
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Jo toco el clarinet en do. “Pensa en l’entrada d’aire més tranquil·la i obrir molt, aquest 

somriure intern”. Comença com si estigués en un altre to” i riem i diu “perdó” i jo li dic 

en broma“No ho he entès això!” i ell respon que “m’estava equivocant d’escala”. Torna 

a fer el si natural i llavors li pregunto el to. I em diu FaM. I li remarco que el si és 

bemoll. “Busca un so molt dolç, rodó” Li demano què vol explicar, com si tingués 

temps. Diu qeu vol una dansa elegant. Tornem a tocar-ho i aquesta vegada tot. Té 

dubtes de ritme al principi amb l’apoiatura però no ens aturem. Jo estic molt desafinada, 

alta. El re sobreagut sona bastant present. “El re l’has fet pel costat? No t’atreveixes? I 

diu que no” Però veig que no hi va bé la digitació i ell m’ho preguntava en relació al 1r 

moviment. Li costa al principi però li torna a sortir i jo dic “Ja ho tens”. 

 

Tornem al segon moviment i li dic que m’ha agradat la dansa però que ara la farem més 

íntima, més recollit, és per nosaltres dos però s’omple tota l’habitació de l’energia que 

desprenem. Més dolç i molt expressiu, molt cantat. Totes les lligadures molt cantades. 

També li dic que es prengui temps després del calderó. Toquem el principi però li 

demano més ressonància. Li ho exemplifico i també treballem l’apoiatura. Li dic que és 

com un gest. I ho compren i toca amb el clarinet.  

 

“ixa’t bé quina respiració et demana la música, si és igual que All of me”. Diu que és 

més tranquil·la i li dic que també dolça. Tornem al principi i li torno a remarcar lo del 

pizzicato però no m’entén i al final li dic separar dues coses diferents i llavors ho 

encerta. “Molt bé. T’ha agradat més així a tu?” “Sí, més cantat, no?”  ”El perill de ser 

cantat és que el tempo vagi més lent” “Anem a la part B, perquè sigui cantat i al mateix 

temps no s’adormi.” Li indico que a una nova frase necessitem respirar. Li demano que 

disfruti el final on hi ha el calderó. A la tornada al tema fa la primera negra enganxada 

al que vindrà. Sona bonic però poc frasejat. Ens aturem en un lloc i li dic que les 

respiracions han d’anar relacionades amb l’estructura de les frases perquè la música 

necessita respirar encara que de vegades nosaltres no. Els sobreaguts sonen però no prou 

amples. 

 

“Ho notes que el fet de tenir el coll més lliure va millor?” I diu que “sí, sobretot per 

aguts” “Has fet un descobriment, eh?”. 
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Mozart (3r mov. del Quintet) 

“Pensa segons la música que tens davant quina respiració necessites fer i a cada lloc 

també i després ho comentem”.Com que no faig un acompanyament estable entra tard a 

la seva entrada i ho tornem a tocar. I com que va tard li dic que ha de tocar fent un 

diàleg amb el piano, “com si fóssim un de sol”. “Has vist com és la respiració?” Diu que 

la primera és amb força, imponent i una altra més tranquil·la i li dic que prepari abans 

un passatge de corxeres. Tornem al passatge de corxeres i li faig una introducció i com 

que va tard li dic que pensi en el corxeres per dintre, en una inspiració més preparada.  

Sonen alguns galls. 

 

Li demano que la pujada de corxeres sigui més fluida. I llavors fa un altre tempo i li dic 

que no està bé i no m’entén fins que li ho toco. “Està millor”  

 

“I alguna diferència amb el principi de la classe?” “Tinc el llavi molt cansat” “Però a 

part d’això, d’espatlles bé?” “Sí”. 

 

Sessió 3 

Recordatori de l’escalfament corporal 

Ens situem un davant de l’altre. Badalla i li dic si està fent la migdiada… riem. Diu “Sí, 

sí, avui sí”. Recordem la posició dels peus. Aquests dies has fet alguna de les coses que 

vam fer i em diu que ha fet lo de la respiració i li pregunto a què es refereix i em diu “lo 

dels peus.” I el d’obrir el coll. I et va anar bé? Diu que sí. Recordem això dels peus i 

sentim quan entra l’aire l’enviem cap a baix i creixem cap a dalt (acompanyo amb el 

gest) Al mateix temps que sents això sentim que el cos és un tot i créixer sobretot per a 

tot arreu. Li deixo més espai que dies anteriors i baixo la veu. Peus paral·lels i creixem 

amb l’ajuda de l’aire. Tot  es va alliberant descarreguem tot cap als peus, les mans les 

deixem tranquil·lament que respirin. Les té una mica tancades i no ho canvia. 

 

“Donar espai a tot el cos sobretot també a la part del coll. L’aire l’enviem a les mans i 

l’aire surt per les mans. Les necessitem més actives per poder tocar el clarinet. Els peus 

paral·lels”. Torno a insistir en això però li dic que busqui comoditat i riu. Li dic que el 
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veig més obert d’espatlles i que què ha fet durant la Setmana santa i diu que ha estat 

treballant al camp.“Alguna cosa que vulguis afegir?” li pregunto.  

“Doncs farem un exercici nou que complementa el que hem fet que és imaginar que 

l’aire ocupa tot el tronc”. Li pregunto si sap què passa quan entra l’aire i em diu que es 

queda aquí (els pulmons) i perquè se’ns mou la zona de la panxa li pregunto i diu pel 

diafragma. I li pregunto què fa el diafragma . “Se’n va cap a baix per omplir els 

pulmons i després cap a dalt per treure l’aire”  li explico que entra l’aire perquè surt 

l’aire. Quan entra els músculs es posen en acció i pel que nosaltres fem, pel clarinet, 

quan surt estan molt actius i fan que surti i el diafragma puja, però només surt l’aire a 

poc a poc i quan els músculs ja no poden fer més força.  En repòs el teixit és elàstic i 

arrossega el diafragma i tot. 

 

“Imaginem que tot el tronc és un dipòsit que en comptes d’aigua hi entrarà aire i li dic 

que també pensi en la part posterior. Deixem que entri fins el fons”. Després li demano 

que entri més aire. I treballem amb la pausa abans de la inspiració i retenció. Li demano 

la màxima capacitat que pugui. Sents aquests 4 moments? Sí. Després respiració de tres 

fases. Amb energia i pensant que des d’aquí [senyalo l’abdomen] tenim un suport i els 

peus.  I l’aire fa que ens fem grans [passo les mans per la zona de les espatlles] Li dic 

que deixi lliure les mans i flexibilitat a les cames. Li deixo espai. Cada vegada que 

traiem relaxem i sentim els peus i després tornem a fer l’entrada de l’aire. De manera 

que tot sigui com un continu. “Alguna cosa que t’hagi donat l’exercici que acabem de 

fer? “ Diu que obertura de la zona del tronc, del canal d’aire.  Li demano que faci el de 

la bola de cristall, mentre jo preparo la partitura de Brahms.  

 

Brahms (Cançó de bressol) 

“No vull que t’adormis, és una nana. Ens servirà per despertar  amb el clarinet, el so i 

tot aquests  salts que de vegades fem però amb una peça” . Li pregunto el to i diu FaM i 

afinem. Fa 2ª veu al principi. Li faig la connexió amb el fet de pensar en els peus abans 

que entri l’aire i tot el tronc i tot el cos funcioni com un de sol. A vista la fa molt bé. 

Ens aturem alguns moments perquè té dubtes i li dic que sona molt bé, però que li 

busqui presència. Diu que li sona però li sembla estrany i li comento que és un 

arranjament. Li dic que toqui amb confiança perquè li sona bé. Busqui que arribi més 

lluny el so i que sigui dolç. Li dic que s’ajudi amb tot el que fem de cos al principi 
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perquè li doni la presència tocant. El tallo perquè hi ha un tros nou més difícil i li dic 

que hi ha hagut misteris fins ara però que ha estat bé perquè hem continuat endavant. Li 

dic que continuï pensant en el suport dels peus. Cal cuidar molt els salts i li dic que a mi 

em recorda el violoncel i que amb el clarinet cal buscar cada nota. 

 

Li demano de tornar al principi i que ara faci 2a veu tota l’estona i que intentem sonar 

com si fóssim un de sol quant a respiracions. Després li demano com creu que ha de 

tocar aquesta música. “Dolça” diu i jo li pregunto “Com ho faràs?”. Ell diu “Expressiu i 

fent les dinàmiques, crescendo”. “La respiració com la vols?” “Suau”. I alguna altra 

cosa que t’ajudi a això: fer pressió. Li dic que pensi en els peus. Sona dolç i un piano 

present. Toquem la primera frase. Toco el principi i li dic que es fixi com es construeix. 

Em diu que es repeteix el primer compàs i sona més piano la segona vegada i veu que 

s’ha de donar més importància als greus. I li dic la imatge de gronxar un nen. Activitat i 

repòs en el greu. I també accentua el 3/4. Tornem a tocar i li dic que intenti ballar per 

dintre amb la música. Tornem a tocar i li tria la 2ª veu. Li dic quan està al principi que 

amb presència. Ell té dubtes amb el ritme.  

[15.45] 

Stamitz (3r moviment) 

Jo toco el clarinet en do. Recordatori de la posició dels peus. Fa la respiració molt 

tranquil·la. Agafa un tempo lent. Té dubtes amb l’ornament i ho mira. Li dic que tornem 

a començar i més empenta i a la primera de cada compàs busqui suport dels peus. Estic 

molt desafinada. Li dic que sigui més elegant i sentir el suport dels peus sense que 

siguin accents. Repassem l’afinació i li demano que agafi més bec i impuls a la primera 

de cada compàs. Quan té l’entrada després de l’orquestra no entra. Llavors li comento 

com va i ho fa bé. A continuació fa errades de notes, fora de to! I li dic que no se’n vagi 

de la tonalitat i que es fixi en quin caràcter té. Ell diu que li sona a trompeta i jo dic que 

a mi també i que ho toqui decidit i pensi què necessita la respiració…toquem i té dubtes 

de ritme i  li faig fixar en el ritme de l’acompanyament.  Ho fa millor però el ritme balla 

molt. Li sonen els sobreagut però el so en general és prim i estret. 

 

Li dic que les semicorxeres li han de donar l’impuls per fer la resta. Li ho toco i faig un 

gest. I li dic que és com una dansa. Ara camina millor. El final el fa curt i li faig 

observar l’error de ritme al final de frase. Li toco el compàs on ell entra en anacrusa i li 
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toco a corxeres i despès faig el ritme escrit. Continuem i entra bé i li demano que sigui 

més lleuger. Li dic que tingui més empenta. 

Li demano d’analitzar-ho. Tot aquest fragment. Quantes frases hi ha? Em comenta tres 

frases i li dic que miri a veure si en poden ser dues, perquè trobo que ha dit frases molt 

curtes. Li comento que s’ha de pensar més en una sola frase perquè hi hagi una idea de 

conjunt. Ara li surt bé de ritme, tot i que hi ha errors de notes. Li recordo en aprofitar 

l’entrada d’aire i que sigui més ample encara que sigui piano a les semicorxeres. Li 

pregunto sobre el caràcter i diu que és suau. Tornem a tocar abans del calderó i li dic 

que sigui més viu i diferenciar bé els canvis d’articulació. I li demano que respiri entre 

frases. Després li demano que sigui més dolç a l’agut i en general més lleuger. Li faig 

observar l’acompanyament perquè l’ajudi a pensar com ha de fer la melodia, li dic quan 

veig que li costa, que miri el baix. Li demano que sigui més curta l’anacrusa i exagerar 

l’articulació. 

 

L’alumne està cansat! I per això no sona bé. Tornem a tocar, però al final s’equivoca 

perquè està cansat. Li comento que al calderó li dic que gaudeixi de  la pausa. Toca la 

cadenza i li dic que la gaudeixi. I que al calderó talli. Ho fa millor però té pressa en 

l’ornament. 

 

[40.51- 42.18] 

Final psicofísic 

Li dic que faci el que necessiti i li pregunto com està i diu que està una mica tancat del 

coll i que ho ha notat mentre tocava els aguts. I els braços? Diu que està bé. Li pregunto 

com se sent del cos i diu que bé que li ha ajudat l’exercici de respirar del tronc. I tornem 

a fer el de somriure intern i que pensi que es pot imaginar un badall fa gran per baix.  
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Alumne 2 

Sessió1 

 

Escalfament [12.17] 

Ens col·loquem una davant de l’altra. “Molt bé, anem a recordar una miqueta la posició 

que sempre pensem que ens va bé per a tocar el clarinet?” “Peus paral·lels, cames 

flexibles [moc les cames], som un arbre… i al mateix temps què més som?” i ella diu 

“Un ocell”. I jo continuo: “un ocell i també podem pensar que al cap tenim un fil que 

algú ens l’aguanta, no ha de fer cap mena d’esforç” [pujo el braç dret cap amunt]. Per 

què som l’arbre titella, d’acord?” Somric i ella també.  

 

“I deixem anar els braços… i sentim aquests peus. Te’n recordes l’altre dia que vam fer 

un exercici?” “Sí, un ocell”. “I què vam pensar amb l’ocell?” “Que les seves potes es 

xafaven com en el fang” .“Molt bé, doncs entraven en el fang” [acompanyo la idea amb 

un gest amb els palmells en direcció com una pressió cap a baix] “Ara et quedes una 

mica més tranquil·la i sents que estàs en el fang i que els teus peus entren en el terra”  

Tanco els ulls i ella també tanca els ulls. Ell està atenta i observa el que faig.  

 

“I per aconseguir aquesta sensació potser ens ajudarà pensar que entra l’aire pels peus. 

Badallem. I quan badallem ens imaginem que ens entra l’aire pels peus, puja per les 

cames” [tanco els ulls, baixo el to de veu i acompanyo la idea amb un gest amb les 

mans]. Ella tanca els ulls “I deixem anar cap enfora descarregant tot el pes cap al terra, 

el terra ens aguanta. No hem d’aguantar nosaltres res. I aquest cap i tota l’estructura, tot 

el cos continua ben col·locat, no es desmunta quan surt l’aire” [faig un gest amb la mà 

per sobre del cap] sinó que l’aire ens ha deixat molt d’espai i torna a entrar. Ens 

imaginem que torna a entrar aquest aire i ens puja més amunt que abans, ens puja més 

amunt de les cames fins a la panxa i ens deixa molt molt d’espai i torna a sortir. Amb 

molta energia cap a baix, cap els peus. Torna a entrar l’aire i ens imaginem que passa 

per les cames i puja per la zona del pit i es fa gran, es fa gran, com si fóssim un ninot 

inflable. I quan ja hi ha molt d’espai, molt d’espai surt amb molta energia cap avall, a 

les cames i sentim aquests peus com estan cada vegada més arrelats i més endintre. 

Aquest ocell cada vegada està més endintre dels peus”.  
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“Tornem (baixo el to de veu) imaginem que entra l’aire pels peus i va fins les espatlles i 

els braços i les mans. I aquestes mans s’obren com si fossin unes boques (ella obre les 

mans, encara amb els ulls tancats). I una part de l’aire ens imaginem que surt pels dits i 

l’altra se’n va cap els peus. I a veure com sentim aquest ocell, aquestes ales que té? 

Podem moure-les aquestes ales sentint que estem molt ben col·locats aquí en els peus? 

Ens imaginem que les aixelles tenen unes boques molt grans que s’obren”. 

 

Com que ella no mou gaire els braços li demano “A veure com movem?” “Molt bé, 

busca espai, busca espai” “I ens imaginem que torna a entrar l’aire pels peus i puja fent 

molt d’espai. Continuem tenint aquestes ales i puja fins el cap. ” “I ara (pujo el to) algú 

ens està estirant aquest cordill que tenim al cap i creixem cap amunt també. (gest amb el 

braç dret a sobre del cap) i d’una banda estem molt ben posats cap a terra i creixem cap 

avall quan deixem l’aire i també ens en n’anem cap amunt perquè algú ens està estirant 

cap amunt”. Li deixo una mica d’espai de temps. “I badallem” Ella ho fa amb els ulls 

tancats. Li deixo més temps per a ella.“Què, com va aquest ocell, que no dius res” “Bé, 

molt bé.” Encara amb els ulls tancats. “Alguna cosa que vulguis comentar, que sentis, 

notis…”. Contesta amb els ulls tancats “No” i riu. “Estàs bé?” “Sí (riu)” obre els ulls. 

“T’hi quedaries així una estoneta?” “Sí (riu)”. 

 

[5.14] 

Li demano que es posi les mans al mig del pit i “doncs ara intentem sentir que d’aquí en 

surt un clarinet invisible i l’agafem i el toquem” (acompanyo l’explicació amb un gest 

amb les mans i braços i l’alumne observa i imita). L’alumna tanca els ulls per iniciativa 

pròpia. “Amb tot el que teníem i pensant en aquestes ales tocant el clarinet i com et vagi 

bé, d’acord?” “Pensant en les cames, en els peus… i sempre que deixem entrar l’aire 

pensarem que és per la boca la porta per on entra l’aire. Ens fem més grans, tenim més 

espai, és més còmode la posició…” Ella badalla amb els ulls tancats. Aixeca les puntes 

dels dits dels peus i dic “Peus a terra…” 

 

[6.09] 

Escalfament amb el clarinet 

Li dono el clarinet. Somriu. “I ara ho sents amb el clarinet. Busques que estigui al mig i 

cap endavant una miqueta. I quan vulguis fas un so.” “El que vulgui?” “Sí.” Toca el do3 
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amb el cap una mica inclinat cap avall, és una posició més aviat introspectiva, amb els 

ulls tancats. “Molt bé, i si l’envies una miqueta cap a mi?”  I torna a tocar i al principi és 

introspectiu però després té la intenció d’anar cap a mi, amb els ulls oberts i cap recte. I 

té més so. “I ara ja estem tant convençuts  que no primer estic aquí i després vinc cap a 

tu sinó que ja em cols explicar aquest so [acompanyo la idea amb un gest amb la mà que 

va des del meu cos fins endavant]” assenteix ella amb el cap. “Em vols explicar aquest 

so, me’l vols donar” i ella tocar amb una actitud de donar [cap recte i clarinet cap 

endavant]. “Molt bé”.  “I estic molt lluny, ara  t’imagines que estic... o que estic aquí 

però que vols enviar-lo... veus aquest paisatge?” (és la pintura d’una alumne de clarinet 

que ve a l’escola) “Doncs ara ens imaginem que l’enviarem... estem en el bosc. Ben 

col·locada d’acord? i l’enviem molt, molt lluny, l’enviem a l’horitzó” [poso el dibuix a 

la paret, enfront d’ella i després l’aguanto jo]. “Vinga”. Li sona un do més potent. “I 

volem que ens sentin molt” I toca una mica més fort. “Molt bé”. “I que ens sentin més 

pot ser?” “I ara prova una nota greu” Fa el sol 2.  

 

“Què tal amb aquesta sensació d’això de l’ocell? “Bé” Sents alguna diferència amb 

altres dies?” “Sí, el so és més fort”.  Agafo el meu clarinet “Ara ens passarem el so, 

d’acord?” “Fes la nota que vulguis”. Ella fa un do llarg i jo vaig tocant diferents notes. 

Bona qualitat i afinació i disposició corporal. No perd res! “Una mica més de potència 

[faig un gest amb la mà d’anar cap endavant]” Toca més fort encara és més ple el so i jo 

toco fragments de melodies a sobre. Baixa una mica el cap a l’atac de la nota, molt poc.  

 

“Molt bé, i ara farem l’escala de Sol major a blanques” Li canto el principi i marco la 

pulsació i li comento que jo faré una 2a veu. Ella comença pel sol3 i li observo 

“Començarem per baix. Fes aquest sol altra vegada pensant que ha d’anar molt lluny.” I 

toca sense baixar pràcticament el cap. “Molt bé”. Jo faig un sol2 bordó i ella comença 

tocant i fa un sib i llavors l’aturo i li dic “molt bé. Em sembla que l’escala és una mica 

més alegre, eh? Ha sortit molt trista” li toco el principi i amb la cara també expresso la 

diferència. Toquem juntes i jo faig 3es inferiors. A la pujada toca un fa natural i quan 

acabem la pujada li dic “Molt bé i fins a dalt de tot, no?” I riu. “Farem només 2 

octaves.” “Ara, hi ha una cosa que l’hem fet diferent tu i jo”. Toquem juntes l’escala de 

Sol M, li tiro cap endavant el clarinet, i se n’adona que fem diferent el fa#. Toquem 

l’escala i jo faig terceres i li tiro el clarinet cap endavant i li demano mobilitat a la zona 
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de la pelvis (sense anomenar-la). Quan acabem li pregunto si el clarinet està centrat, està 

al mig.  “Sí” i “quan estaves tocant també la tenies la sensació que estaves realment al 

mig?” “Sí”. “Però encara crec que pots sentir-la molt més perquè de vegades tens ganes 

de jugar cap als costats”.  

 

Nocturn op. 9, num. 2 de Chopin 

L’alumna es mira el rellotge i fa un badall. “Què et diu aquesta música?”  i ella em 

comenta: “ja t’ho vaig dir, una història d’amor”. Li demano: “Podries explicar alguna 

cosa més?” “No sé...”. “Hi vas pensant de cara a la setmana que ve i en parlem?” 

“Vale”. Però és la segona classe que li demano. “Si és d’amor vol dir que és 

apassionada, passen coses, hi ha personatges... T’ho pots intentar imaginar mentre 

toques?” “Vale”. Ho toquem però no la gravo perquè em demana que no fins després i 

llavors quan li dic de gravar em diu que es pensava que ja estava gravant i ella estava 

actuant davant les càmeres. Se’m queixa... 

 

[La part que vindrà dura 4.23] 

“Recordem abans de tocar quatre coses que t’aniran bé, a veure?” “Sí. Fer el so més 

lluny, respirar com una titella (es mou flexionant les cames)” “pensem en aquests peus” 

“I de què va aquesta música per tu?” “Ah! Sí una història d’amor”.  

 

Ja tinc l’altra alumna a la classe.  

 

Se sent molt el piano perquè la gravadora està al piano. El so és força projectat. Té 

dubtes de memòria. Bona posició. "Molt bé!" “Què t’ha semblat?” “Bé” “Després de tot 

el que hem treballat t’ha servit?” “Sí” “Quines són les coses que hi ha de diferent” 

“Aquesta música és com més llarga, més tranquil·la” “I t’ha ajudat a que sigui més 

tranquil·la” “Sí” “Has vist quina és la part que has de repassar una mica més a casa?” 

“Sí” “Està molt bé. Jo crec que encara et pots deixar anar més i que sigui tot més fluid”. 

Li toco un fragment. “Ballar una mica més, sentir-la, penses la història”. “Penses la 

història de cara a la setmana que ve” “El que passa exactament?” “Sí”.  
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Sessió 2 

 

Escalfament psicofísic 

Un davant de l’altra. Li pregunto si ha aplicat el que vam fer el dia anterior i diu que sí i 

recorda que l’arbre que quan agafem aire notem com si ens enfonséssim en el fang i li 

faig notar que més que agafar-lo el deixem entrar. Recordatori de l’exercici de sentir 

com l’aire entra pels peus i el portem com si l’aire entra a diferents zones i pensem en la 

zona de la panxa. Després “té molta energia i puja més amunt, però sense tensar res, 

molt lliure” Ara vol anar cap a un braç i fins la mà i surt pels dits”. Obre més la mà. Li 

costa notar la diferència entre les mans i la que hi ha portat l’aire la nota més tranquil·la. 

“Poden ser com ales?” [els braços] i movem els braços. Li dic que faci els moviments 

que necessiti.  deixem entrar l’aire i l’aire ens fa moure, el que ella necessiti. I quan el 

traiem va cap els peus l’aire ens dóna moviment.  

 

Ara és com si el tronc fos un recipient i notem que l’aire entra fins a la zona [de la 

panxa] com si pesa molt i cau fins aquí. Li indico que la zona de les espatlles estigui 

molt lliure.  En deixem entrar molt com si volguéssim agafar tot el de l’habitació i va a 

la zona de la panxa. No dic en cap moment panxa. S’ajuda de la part superior del tronc i 

li dic que “està tancat per vacances”. 

 

[5.35] 

El cigne (versió de B. Green) 

Context de qui és i l’obra. Diu que no la coneix. Li dic que la fem, tot i que l’original és 

per violoncel perquè ens anirà bé per treballar les notes agudes. L’acompanyo amb el 

clarinet en do. Li faig observar que el compàs és 6/4. Li indico la pulsació i li pregunto 

la tonalitat diu LaM: El baix és de corxeres i ella no entra perquè jo tampoc no l’ajudo.  

S’equivoca en el sol que el fa natural i li pregunto si està segura que el signe camina en 

LaM. L’acompanyament pot despistar en un compàs tant llarg i es perd i no l’ajudo. De 

vegades les pautes no són clares. Li faig observar l’acompanyament perquè faci bé les 

corxeres. “Hi ha una cosa que potser t’ajudo”. 
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Perquè tingui més presència al principi de la pujada li dic que li doni més vida a la 

primera nota i gaudeix la última nota. Després li demano que totes les notes de l’escala 

siguin iguals (de fort). I li doni espai a la blanca. La nota llarga l’escurça i li dic “Tens 

pressa!” “és un signe que va molt tranquil”. Li demano que intenti respirar una sola 

vegada. Li dic que anar millor (pel tema de la respiració) i li pregunto com ho ha fet  i 

diu “aguantant més la respiració” “i com s’aguanta la respiració?” “agafant més per la 

panxa” i jo li dic “agafant no, imaginant, utilitzant més aquesta part d’aquí (panxa), és 

molt importat””. Li faig observar el regulador de la pujada perquè l’ajudarà a tenir més 

aire. L’aturo al final i li dic més piano i que si respira que no signifiqui un silenci.  Al 

final li costa aguantar la nota llarga. Li dic que pensi que li arriba l’aire de sobres la 

respiració sigui més de dintre, més tranquil·la. I li sona més ample el so. Li proposi que 

sigui piano .S’equivoca d’alteració però riem. Trona a fer la darrera nota i sona millor i 

li demano que sigui més dolç perquè el signe s’allunya. 

 

“La vols tocar tota?” “Sí”. “T’ha agradat aquest signe?” i ella diu que “Sí, un signe molt 

elegant i una música molt suau. Comencem a tocar i l’atac del la sona dur i li dic que 

pensi que el signe apareix misteriosament i que és molt bonic i elegant i li poso un 

imaginari però després li dic “Et diu alguna cosa aquesta música? Com és aquest 

signe?” i ell respon: “Misteriós, elegant”. Jo li comento que “Hem de ser com actors i 

ens hem de posar en l’escenari des que deixem entrar l’aire fins que sona el clarinet, i 

quan respirem, i quan estem fent els crecendos, tot”. Llavors, ella millora l’atac. L’aturo 

perquè hi ha dubtes de ritme i li faig apuntar les pulsacions. Tornem a tocar i ho ha 

resolt i llavors hi ha una nota llarga la fa més curta i no n’és conscient. Per tal que senti 

els recolzaments de les corxeres li faig tancar els ulls i li ho toco. I troba els 

recolzaments. Li anoto on ha de fer les respiracions.  

 

El tempo és lent i el compàs llarg és difícil i no ho havia pensat! A més com que la 

partitura té versions en diferents tons s’embolica. I hi ha octavat un fragment i no sap 

què ha de fer. Li dic que treballem amb pulsació i ella canta i jo fagi segona veu de 

corxeres. Però li ho demano massa ràpid, perquè te dubtes. Llavors pico i canto amb ella 

i exagero les respiracions. Temps per a l’entrada d’aire. Després la toquem amb 

pulsació de 3/4.Després d’això encara té dubtes a les blanques. Li faig un 
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acompanyament de negres i tornem i faig corxeres i no arriba al final. Li dic que fa un 

crecendo que no li permet arribar. 

Al final la tallo i li pregunto on respiraria. Li comento que les respiracions han d’anar 

amb la música. El do surt estret. Li dic que pensi en els peus i que perquè no soni tant 

petit pensi en entelar un vidre i espai i que el do sigui dolç. Al final no li arriba l’aire i 

insisteix en treballar la darrera frase. El final no queda ben fusionat amb 

l’acompanyament. I li dic que tot forma part del fet que el signe se’n va. Li demano que 

se l’aprengui de memòria a la Setmana Santa. Has d’investigar amb la respiració i quina 

velocitat et va bé.  

 

[35.08]  

Nocturn op. 9, num. 2 de Chopin 

Ella badalla. Nocturn de memòria. “Pensarem en el que hem dit al principi de la classe 

agafem aire” diu ella i jo dic “deixem entrar l’aire i el deixem sortir, que passi per tot el 

cos. I quina zona hem de treballar bastant quan deixem sortir l’aire?” “La panxa”. “I ja 

ho has vist amb el signe. Perquè ens arribi l’aire fins on volem què has de fer?” “Agafar 

l’aire per la panxa i aguantar. Deixar-lo entrar com si anés a la panxa, perquè aquí no hi 

és saps que està aquí i deixar-lo sortir a poc a poc”. Comença a tocar i la tallo que estiri 

més l’aire i arribi més lluny i el so li sona amb més presència. 

 

Sessió 3 

Escalfament psicofísic 

Ens col·loquem una davant de l’altra. “Com ha anat aquests dies amb el clarinet?” Bé. I 

has fet els exercicis? Li dic. Ella afirma que si i recorda l’exercici de la setmana passada 

en què “agafàvem la respiració i pensàvem que érem un ocell”. Li dic jo: “a tu t’agrada 

molt agafar” deixem entrar l’aire i ho repeteix. “Pensem que som l’arbre-titella, tenim 

una base i tenim aquí que ens aguanta com un fil el cap deixem les mans lliures. La 

imatge de l’ocell també la pensem per sentir que se’n van cap al fons. Tanques els ulls i 

sents els peus. Imaginem que l’aire entra per dintre dels peus i va fent que el cos tingui 

més espai i surt pels peus”. Com que té el cap cot li recordo que el cap se’ns aguanta i li 

pujo la barbeta. Li demano que obri la boca.  
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“Farem una cosa nova”: ens imaginem que el tronc és com un recipient i entra l’aire i 

se’n va a la part de la panxa i surt per la panxa.  Li dic que no perdi espai del tronc i  

espatlles tranquil·les. Quan trec l’aire m’imagino que relaxo”. Li dic que la zona de les 

espatlles molt tranquil·la. “Sento els peus i deixo entrar, amb el seu impuls i llavors cap 

a la part superior del tronc. No li anomeno tronc cap vegada. Cada vegada hi ha més 

espai al cosa. Fes-ho tu sola, al teu ritme. 4 moments: esperem deixem entrar esperem i 

el traiem. I ara quan el treguis t’has d’imaginar que aquest aire és com una fletxa que 

podria traspassar, anar més enllà de les parets. [li ho gesticulo amb la direcció cap 

endavant dels braços]”. Li vaig indicant els peus, posició del cap i “tranquil·litat a la 

zona de les espatlles i que no ens desmuntem”. Li dic que porti l’aire cap a mi [i poso el 

palmell de la mà per sentir l’aire] i porta el cap una mica endavant. 

 

[6.35] 

Ferguson. Pastoral . (Jo toco el clarinet en do) 

És una obra que ja l’hem treballat altres dies. Li faig recordar què hi ha a la música: 

pastors saltant, alegres. S’equivoca de ritme i li ho toco. Li sona una mica pesat i li dic 

que tregui els ornaments i pensi en que tot soni com una unitat. Toco amb ella i jo faig 

ornaments. Li dic que els ornaments són com un detall. Molt bé. I ara una mica més 

lleuger. Toco a l’uníson. Li demano que ara faci una sola respiració. Diu que no 

aguantarà i jo li faig broma: així m’agrada amb molta confiança! Li dic espera un 

moment i deies que entri l’aire. Era molt millor. Li dic que anirà una mica més lleuger. 

Li faig notar que hi ha un motiu que és com un ocell. Ho tornem a tocar 2 vegades i  li 

dic que toqui més lleuger. Per exemplificar-ho anem al principi on faig jo d’ocell. I li 

demano que l’ornament sigui més ràpid. Pel ornament li dic que s’imagini que l’aire el 

treu pel dit. Que no hi hagi pressa. Li faig treballar els ornaments. L’important  és 

acabar ràpid.  Li dic més ràpid i llavors surt precipitat. Li surt millor quan li ho toco. 

Però el final s’adorm. Li demano que se la miri pel pròxim dia. I diu que mai fem la 

següent part.  

 

[19.25] Cigne 

“Què som ara?”  i ella diu: “ara som cignes”. Jo li comento que “és un signe molt 

elegant”. Em pregunta com és el do# agut i a partir del do#3 li faig que trobi ella, primer 

el canta. “Recordem lo de la fletxa i que vam aprendre? La respiració? I que necessitem 
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la panxa. Per què és tant important?” i ella respon “perquè si no no lliga”. Li demano 

que duri molt la sortida de l’aire. Globalment mostra que l’entén però no acaba de 

mostrar-se còmoda amb les respiracions. Coses per a millorar? Podries tocar més 

còmoda. No m’he recordat d’agafar aire i li faig broma amb l’expressió. Li dic que el pp 

estava molt bé però després ha necessitat respirar més vegades.  

 

Al fa li demano que li doni més vida i ho relaciono amb una imatge. Molt màgic. La 

sensació com si estigués lliscant per l’aigua, com una serp també i li ho toco. I li faig 

notar el mf. I li dic que pensi en l’aire calent per al sobreagut. I que entre nota i nota hi 

ha aire. Li dic que el do sigui màgic. Ens aturem perquè se salta una nota. Treballem el 

do per separat a partir del fa 3. “El do# és amb energia. I pensant en que tot aquest 

recipient que tens ple pot treure aquest so. Pel pròxim dia te la mires que la puguis 

gaudir més”. 

Nocturn 

Li demano que recordi la història. Afinem. Pensarem en donar-li més cos al so i que 

arribi més lluny. Li demano que el bec més endintre. Fa el principi i li demano que el 

torni a fer. La torno a tallar i li demano més so i que camini més. L’ornament no el fa 

tempo. La pujada cromàtica no la fa amb la posició cromàtica el fa#. Li demano que la 

part que considera interessant sigui encara més interessant. Li dic que agafi la partitura. 

Hi ha dubtes de ritme. Sona en general molt bé i encara podria tenir més cos el so. Li 

demano que el principi més lligat. I l’ornament ben explicat i ràpid i ben lligat. I cal 

explicar més la part interessant-  

 

[6.13] 

Final psicofísic 

Tanques un moment els ulls i a veure si et demana alguna cosa especial el cos i com et 

sents després de la classe. Tanca els ulls i diu que es troba bé.  
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Alumne 3 

Sessió1 

 

Escalfament psicofísic 

Em situo a davant de l’alumna amb mitjons. “Estàs còmoda?” “Sí”. “Molt bé, què tal?” 

“Bé”. “Ara ens col·loquem en la posició que fem sempre, a veure si ens en recordem… 

Què és el que primer pensem normalment?” “L’exercici del convidat” “Abans de 

començar amb el convidat. De la posició, recordem una mica…” “Com estem?” “Molt 

bé i primer comencem pels peus, que estiguin en una posició de peus paral·lels” “I som 

un arbre, te’n recordes d’això?” “Sí” “I també som un titella, algú té un cordill aquí 

[això el braç dret més amunt del cap i ella també ho fa]” “Per tant no ens podrem moure 

dels peus, però la resta del cos el tenim lliure.” “I te’n recordes que a part de l’exercici 

del convidat vam fer l’exercici de pensar que entra l’aire pels peus?” “Sí”. 

 

“Doncs molt bé doncs ens imaginem… primer obrir bé els dits dels peus [ho 

acompanyo amb l’obertura dels dits de les mans i ella ho fa també una mica], que 

estigui ben recolzat. Deixem entrar l’aire imaginem que entra pels peus i puja, puja, 

puja, [acompanyo la idea amb un gest de la mà] i deixem això molt tranquil [senyalo les 

espatlles] i surt i quan surt deixem anar tot el que ens pesa, aquesta motxilla, el 

paraigües tot i deixem que surti i ens imaginem que aquests peus s’enfonsen en el terra 

(acompanyo amb un gest de les mans cap avall) i tornem ” “Molt bé, sentim sobretot 

aquesta part d’aquí (la zona de la panxa) a veure ens posem les mans i cap avall”.  

 

“I ara si vols podem fer el del convidat” Faig un somriure i somriu. “A veure si 

t’enrecordes una miqueta, me l’expliques?” “un convidat va pels braços, per les mans, 

per l’altre braç , per la panxa i surt al jardí (ho acompanya passant les mans per la zona 

que anomena i la sortida la indica per la boca”. “Llavors el cos què és?” “La casa”. 

“Doncs avui hi afegirem una coseta més. Tanquem els ulls i sentim que aquesta casa 

està molt ben posada en el terra” (Tanca els ulls) “Encara que vingués un vent molt fort 

no se la podria endur, però al mateix temps és una casa que hi pot entrar l’aire si obrim 

les finestres i poden volar els paper que tenim per casa” (l’alumna obre els ulls i 

assenteix amb el cap) “No és una casa que tenim tancada i que no estigui receptiva a res 
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sinó que està a un jardí... “ (l’alumna assenteix amb el cap) o com t’agradaria a tu?” I 

m’explica com s’imagina la situació de la casa 

 

Baixo força el to de veu per crear un ambient de calma i tranquil·litat, però no 

l’aconsegueixo mantenir tota l’estona. “Molt bé doncs tanquem els ulls i aquesta tarda 

tenim convidats. Badallem i deixarem que quan entra l’aire entra un convidat però 

primer pica el timbre i estem preparats. Preparem aquesta entrada de l’aire, pensem en 

aquests peus. Llavors piquen el timbre i entra i tot molt tranquil. Entra i ens imaginem 

que entrarà cap a la zona del pit. [Em poso la mà en aquesta zona i ella també] s’hi està 

un moment i surt al jardí. Llavors entra un convidat una mica més gran i se’n va cap a la 

zona de les espatlles, s’hi està un moment, sentim com s’hi està i tranquil·lament surt 

amb molt de silenci. Entra un altre convidat més gran, sentim aquests peus, aquesta casa 

que està molt ben posada i ens anem fent grans perquè pugui entrar aquest convidat i 

deixem que vagi cap el braç dret i surt per una mà, perquè ha trobat una porta que va al 

jardí també. Entra un altre convidat molt gran. És la reunió dels gegants, això?” riu.  

 

He pujat el to de veu i surt per l’altre braç i encara que siguin grans aquests convidats no 

hem de fer cap esforç per a fer-los entrar perquè tenim una casa immensa. Per tant ara 

en ve un altre de molt més gran però tu dius cap problema, tenim espai per a tothom. 

Baixo el to de veu “i se’n va cap als peus ” “I ara tornen a picar al timbre i torna a entrar 

un altre convidat però entra molt tranquil·lament, molt tranquil·lament i no suposa cap 

esforç, és molt fàcil que entri a casa, gairebé no li hem d’ensenyar la casa, 

l’acompanyem. Entra pe les espatlles… i van entrant convidats i tu cada vegada estàs 

més tranquil·la perquè tens molt d’espai a casa i tu ja tenies la festa preparada” Li deixo 

una mica de temps. 

 

“Sentim aquest cap com està ben col·locat, aquests peus, aquests braços, aquestes mans 

que són com boques…” i obre una mica les mans i sentim que som com un ninot ple 

d’aire, perquè ens han entrat un munt de convidats. Tenim un munt d’aire a dins del cos, 

ens imaginem això.”  L’alumna badalla. “Però aquest aire que ens imaginem que tenim 

pel cos es mou pel cos molt tranquil·lament i fa que cada vegada sigui més gran”. 
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[6.50] 

“I ara pots obrir els ulls. Què tal?” “Bé” “Alguna cosa que diguis… estic molt 

tranquil·la” L’alumne va movent el cos, necessitava mobilitat. “I què tal això de 

l’entrada i la sortida de l’aire, és fàcil?” “Sí, bé els convidats grossos… és difícil” (no li 

deixo acabar la frase!). “Durant la setmana pots anar jugant al convidat i que siguin 

fàcils els convidats grans? Perquè tu tens molt d’espai dins del cos… ” Assenteix amb el 

cap. 

 

Exercici amb 4 discs de suro a sobre el cap 

“Molt bé i ara sentint això [li poso una base de suro a sobre del cap i jo me’n poso una 

altra] sentirem a veure si ens ajuda a sentir aquests peus, fem entrar un convidat gran 

tranquil·lament i sentim alguna cosa especial, diferència d’abans? Això [senyalo el 

suro] ho sentim o no?” “Sí”. Li afegeixo un altre suror i em diu que sent més el pes. 

Fins a 4 suros li poso. Com a consigna li dono “No et preocupis a tu se t’aguanta a molt 

bé, estigues molt tranquil·la, tingues la sensació que algú te’ls aguanta amb un fil i tu no 

has de fer cap esforç perquè ja estàs molt ben posada. Mou-te una mica i ja veuràs  i ja 

veuràs com això no cau” “Deixem aquí… [em poso les mans a les mandíbules], fem un 

badall” i el fa.  

 

“Com que ho fas tant bé això te’n poso un altre, d’acord?” Li dono confiança a creure 

que encara que es mogui els suros no cauen. I li demano que s’imagini tocant el clarinet 

i jo també ho faig. “Com que ho fas tant bé… un altre ” Està tocant imaginàriament. “Oi 

mira què xula” ric i riu. “t’ajuda això a sentir la sensació?” “Sí” “Ho sents com que 

forma part del cap o no?” “Sí”. 

 

[8.57] 

Exercici de la pilota i la canya  

Recordatori de l’altre dia. -“Primer recordarem aquesta posició que teníem, llavors 

deixem entrar l’aire” “L’hem de trobar per on surt, l’hem de sentir a la mà” [posem una 

mà a sobre l’extrem de la canyeta mentre bufem]. Aixeca els peus i li dic “Peus a terra” 

i llavors li dono la pilota. Deixo jo la meva pilota per estar amb ella. Li recordo la 

posició del cap. “Molt bé! Podem fer que s’aixequi una mica més amunt aquesta 

pilota?” Assenteix amb el cap i ho fa i dic “Oh!” I riu. Fes-ho tu. Deixo que ho faci sola. 
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Li proposo a continuació que ella mani però després li faig l’exemple perquè li costa 

d’entendre-ho i a manera de diàleg si jo faig pujar molt la pilota ella també. “Si això (la 

canya) fos un clarinet quines notes creus que necessiten que la pilota pugi molt?” “Les 

agudes”. 

 

[11.58] 

Sakura (versió de quartet) 

“Molt bé. Avui farem una cançó nova perquè vegis que les notes agudes no són tant 

difícils. Com en l’exercici del convidat ens entrava molt d’aire però no per això 

significava que haguéssim de fer espai [mostro un gest de força amb els braços]. Doncs 

per les notes agudes has vist què necessitem oi? Ho has vist amb la pilota?” “Molt 

d’aire” “Més que molt d’aire, què necessitem? “”Bufar molt fort” “Que vagi més ràpid 

l’aire”. Li dic què vol dir el títol de la cançó. Li faig buscar quines notes agudes hi ha i 

em diu el si i el do. Es mou bastant tota l’estona i li toco l’espatlla perquè trobi una 

estabilitat.  

 

“Així com en l’exercici del convidat si entrava un convidat molt gran havíem de deixar-

lo entrar perquè teníem espai i no ens suposava fer més força” ¡!!! I quan fèiem pujar la 

pilota també no costava eh que no fer pujar la pilota? Diu que no amb el cap . “Però què 

necessitaves per a fer pujar la pilota?” “Molt aire” “En aquest cas aquí en les notes 

agudes necessitem més pressió, és a dir que l’aire vagi més ràpid.” La llegim a vista i la 

llegeix bé i facilitat amb les notes agudes i jo em sento massa!!! Té el clarinet molt 

enganxat al cos. “Com ha anat amb les notes agudes?” “Eren molt fàcils” 

 

Li proposo de fer canvis dinàmics i ella mateixa decideix com vol fer-los explicant 

‘me’ls amb la partitura. I li dic que ella m’ho ha de fer saber mentre toca. Ara li costen 

una mica més les notes agudes en alguns moments. Jo toco massa fort. “Què tal la 

sensació?” “Bé”. “Fixa’t que de vegades estàs molt aquí (el clarinet enganxat al cosa) 

amb tu i potser t’aniria millor sentir, t’enrecordes quan teníem el suro aquí (li toco el 

cap), la mateixa sensació” Li deixo espai a la imaginació. 
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Sessió 2 

Li pregunto com ha anat l’estudi a casa: “Com han anat aquests convidats grans? Bé. 

Provem que entrin grans ja. I aquests grans ens deixen molt d’espai, sobretot a la part 

d’aquí (li toco les espatlles i pit) i sento com el cap està molt ben aguantat i els braços 

estan lliures. Li dic que obri els ulls i ara entrarà per la boca l’aire i [posem una mà a la 

panxa i una altra al pit] i li dic que la part del pit està de vacances per Setmana santa. Fa 

molt bé la respiració diafragmàtica. Com el sents el cos? Bé i d’aquesta part? (la zona 

del pit) Bé. 

 

[3.42] 

Exercici del Harris.  

Recordatori de la idea que el clarinet sigui molt fàcil bufar. Ho toquem i li dic que hi ha 

una part que és picada i l’altra no. Li demano piano i que s’imagini l’aire pels peus. 

Busca un si còmode perquè li costa l’emissió i llavors li dic que faci una nota que li 

sigui fàcil i fa un do3 i que tingui presència i li dic que faci un si4 i li surt molt bé, però 

em diu que amb piano li costa. 

 

Mou la mà dreta quan acaba, perquè la té carregada.  Li costa lligar del sol3-si3. Ho va 

tocant i després Li dic la imatge de l’ambulància més lenta. Se n’adona que li costa més 

del sol-li i li dic que faci sol-la i després sol mi greu. Amb un crescendo entre els dos. 

Fa un mi greu però costa la sortida i li dic que recordi la sensació de la setmana passada. 

No surt i li dic que faci un sol greu. Ara entra un convidat molt gran i ha de ser fàcil. 

Com que li costa li dic que entra un convidat petit i va creixent en el mi greu. Li tiro el 

clarinet una mica cap endavant i li apreto la clau de registre i primer no li sona el si però 

després si. Torna a fer com si espolsés la tensió de la mà dreta. 

 

Li demano que s’imagini que la barbeta està molt relaxada, com si fos de goma i que 

només treballen els llavis. Torna a fer el mi greu i li costa fer-lo llarg i fàcil. “que sigui 

fàcil”. Li dic que faci un do3, un sol 2 i li sonen molt bé i després un mi greu que també 

surt fàcil. Es queixa que mai li sortirà. L’animo.  

 

 

 



L’alè del clarinet          223 
 

[11.32- 14.29] 

Fa l’exercici de la bola de cristall i “ens imaginem que els tous dels dits s’ajunten quan 

traiem l’aire. Els hi has de donar molta energia a aquests dits. I conservar la posició , el 

cap com un titella”. Recordatori dels peus a terra. 

 

Li dic que faci una nota greu que li sigui fàcil [li toco el front perquè el relaxi] i fa un 

sol greu i amb la clau de registre molt bé. I que s’imagini que entra un convidat gran. I 

després el fa. Li demano que sigui més tranquil i després el mi. Jo li vaig apretant la 

clau de registre. L’animo perquè li surt el si. Ara li dic que ella faci un si directament. Li 

costa que surti i  li dic que badalli. Li dic que necessita calma, temps i paciència i que li 

sortirà. A continuació anem amb el repertorista, per passar La Pantera Rosa, que la 

tocarà a l’audició. 

 

Sessió 3 

 

Escalfament psicofísic 

“Com han anat les vacances? Has tingut temps de tocar?” Em respon: “l’escala, la 

Pantera Rosa…” i es mou molt mentre m’ho explica tot i que li demano peus a terra i 

està més amb la base. Li torno a dir peus a terra i recordatori del que hem fet a les dues 

darreres classes i ella diu exercici del Convidat i entraven convidat grans. M’imagino 

que entra l’aire pels peus. Li pujo el cap. Ella badalla. Li dic que venen convidats grans 

que entren per la boca i són amics dels gegants de la setmana passada i quan surt l’aire 

sospirem però no ens desmuntem. I deixem que tot el cos respiri quan surt i li dic que 

els braços són com ales i faig que s’obren una mica i ella ho fa. “Ho notes que és 

tranquil quan surt l’aire?” Assenteix amb el cap. Sentim els 4 moments de la respiració 

(timbre, entre s’hi està i surt al jardí). Quan surt l’aire se’n va molt lluny al prat que 

tenim a la casa. Abans d’entrar, peus. Fes-ho tu sola, trobat còmoda busca la mida de 

convidat que et vagi bé, ara més silenci.  
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[7.26] Harris 

Li surt millor l’emissió del si. L’animo perquè li dic que no hi ha cap problema pel fet 

que sigui un convidat gran perquè té molt d’espai. Li faig fer un la, convidat gran però 

elegant. Li poso el clarinet més endavant. Li costa força l’emissió del si. 

 

[9.42] Exercici del coll 

Li dic que farem un exercici que l’ajudarà perquè encara no hem prou espai a casa.  

Badallem i que amb el badall hi ha molt d’espia i també farem el somriure del gos i li 

faig amb un gest que repeteix. I després imaginem que bufem una dent de lleó. Ho dic 

amb una veu molt tranquil·la. I li dic que un si és així. I el cantem. Li dic que busqui 

que sigui fàcil i ella ho nota. Torna a fer un sol greu i li demano que sigui molt fàcil des 

del principi i per això entra el convidat esperem un moment que s’estigui a casa i llavors 

surt el convidat a fora. Li surt millor i mentre toca li senyalo la zona de l’abdomen, quan 

li apreto la clau de registre no sona l’harmònic més pròxim. 

 

Ho tornem a provar i sí que li surt. Li demano un fa greu i també li surt i li recordo la 

posició de l’embocadura (barbeta de goma) i la posició de (“U”) i el mi greu li surt molt 

bé! Ara li dic que provi de fer el cangur. Li poso el clarinet una mica més enfora. I li 

surt millor el si i li dic que busqui que sigui més còmode. Tot i això li costa bastant 

encara i li dic que ara jo sóc els dits. Li sonen bé totes les notes i li demano que li soni 

més el sio. I mentre toca li faig un gest de flexió de les cames. Ara li dic que ho provi 

ella. I diu que li és molt més fàcil. Li pregunto què ha fet de diferent, no m’ho sap dir. 

Jo li dic que es quedi amb aquesta sensació.  

 

[14.55- 16.51] 

Tornem a l’exercici. Li sona el si però l’emissió encara costa en alguns moments. Li dic 

que a casa busqui que sigui més còmode. Li dic que pensant amb els peus toqui un si i li 

sona. De vegades sona un gall i li demano el riure (intern) i els peus. Li dic que no forci 

que deixi que surti i li demano que em deixi provar la canya. Provo la seva canya i una 

altra i continuen sonant galls i llavors veig que és el clarinet. Li deixo el meu clarinet 

perquè pugui fer la Pantera Rosa, però se li mou el bec. Sona bé.  
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Final psicofísic 

“Com estàs?” Bé. “Com tenim el cos?” Bé. “I les mans?” Avui estan millor. Deixo que 

entri l’aire pels peus i el trec pels dits i ho sento, més que ho miro ho sento i el trec 

sospirant. 
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La respiració en les lleis d'ensenyament de música  

 

LLEIS ESTATALS 

 
LLEI D’EDUCACIÓ 
 
• FONT:    BOE, Simplement num. 11, 16 de maig de 2006, p. 1310.   

 
• LLEI:  

o En “l’article 48. Organització”, de la “Secció primera. Ensenyaments elementals 
i professionals de música  dansa.”, dins de l’apartat  “Capítol VI. Ensenyaments 
artístics”, dins de la LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
(«BOE» 106, de 4-5-2006.) 

 
• CONTINGUT: 

o Els ensenyaments elementals de música i de dansa tenen les característiques i 
l’organització que les administracions educatives determinin.  
 

ENSENYAMENTS MUSICALS ELEMENTALS 
 
• FONT:    BOE, número 217, 9 de setembre de 1992, pàgina 30.910. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento y madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxofón”, dins de “Instrumentos”, a l’apartat “Anexo I. Asignaturas del grado 
elemental”, dins de ORDEN de 28 de agosto de 1992 por la que se establece el 
curriculo de los grados elemental y medio de Música y se regula el acceso a 
dichos grados. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación,calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 

: . 
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ENSENYAMENTS MUSICALS PROFESSIONALS 
 
• FONT:    BOE, BOE núm. 18 Sábado 20 enero 2007, pàgina 2.878. 
 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Asignaturas del grado elemental”, dins 
de REAL DECRETO 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan los 
aspectos básicos de las enseñanzas profesionales de música reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o El clarinet s’inclou amb els instruments de vent-fusta: “Instrumentos de viento 

madera: flauta travessera, oboe, clarinete, fagot y saxofón” 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 

especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la 
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares 
que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para 
evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. (Criteri 
d’avaluació de “Criterios de evaluación de los instrumentos”) 
 

• INSTRUMENTS QUE INCLOUEN LA RESPIRACIÓ EN EL CURRÍCULUM:  
o “Cante flamenco” 
o “Canto” 
o “Dulzaina” 
o “Flabiol y tamborí” 
o “Tenora y tible” 
o “Txistu” 
o “Viola da gamba” 

 
 

ANDALUSIA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BOJA, número 135, 14 de juliol de 2009, pàgina 17. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento madera: Flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxofón”, dins  de  “Instrumentos”,  en l’apartat  “Anexo I. Objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y orientaciones metodológicas del currículo 
de las enseñanzas básicas de música”,  dins de la ORDEN de 24 de junio de 
2009, por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas elementales de 
música en Andalucía. 
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• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Ejercicios de respiración (sin y con instrumento) para el desarrollo de la 

capacidad pulmonar. (Contingut) 
 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BOJA, número 225, 15 de noviembre 2007, pàgina 191. 
 
• LLEI: 

o A “Instrumentos”, en l’apartat  “Anexo I. Determinación de los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las asignaturas comunes y propias de 
cada especialidad”,  dins de la ORDEN de 25 de octubre de 2007, por la que se 
desarrolla el currículo de las enseñanzas profesionales de Música en Andalucía. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración, siempre que sea procedente en la 

especialidad instrumental, y relajación adecuados a las exigencias de la 
ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación 
necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de las especialidades 
instrumentales”) 

 
 
ARAGÓ 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BOA, número 65, 1 de juny de 2007, pàgines 8733 i 8734.  

 
• LLEI: 

o A “Instrumentos de viento madera: clarinete, fagot, flauta travesera, oboe, 
saxofón”, dins  de  “Instrumentos”, al capítol “Asignaturas”, en l’apartat “Anexo 
I. Enseñanzas elementales de música”,  dins de la ORDEN de 3 de mayo de 
2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el currículo de las enseñanzas elementales de música reguladas por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

. 
• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar connaturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, 
articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 
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o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 

afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 
o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 

aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 
 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BOA, número 65, 1 de juny de 2007. Pàgines 8770. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento madera: clarinete, fagot, flauta traversera, oboe y 
saxofón”, dins  de  “Instrumentos”,  al capítol “Asignaturas” en l’apartat “Anexo 
I. Enseñanzas profesionales de música” dins de la ORDEN de 3 de mayo de 
2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 
establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música reguladas por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que se imparten en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control de la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 

 
 
ASTÚRIES 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BOPA, número 141, 18 de juny de 2007, pàgines 11.975 i 11.976. 

 
• LLEI: 
 

o A “Instrumentos de viento-madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxofón”, dins  de  “Instrumentos”,  en l’apartat  “Anexo II. Objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación de las asignaturas”, dins del Decreto 
57/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
las enseñanzas elementales de música en el Principado de Asturias. 

 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y  la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 
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o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas 
controlandola afinación, calidad del sonido y dosificación del aire) (Contingut) 

o Mostrar un progreso en la adecuación del esfuerzo muscular y la respiración a 
las exigencias de la ejecución. Mediante este criterio se valorará en qué 
medidad el alumno o la alumna: emplea adecuadamente la respiración 
diafragmática necesaria para la obtención de una buena calidad sonora. 
(Extracte d’un criteri d’avaluació) 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 

• FONT: BOPA, número 141, 18 de juny de 2007, pàgines 12.035 i 12.036 . 
 

• LLEI:  
o A “Instrumentos de viento-madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 

saxofón”,  dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II”, dins del Decreto 
58/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
las enseñanzas profesionales de música en el Principado de Asturias. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
Adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Mediante este criterio se valorará en qué medida el 
alumno o la alumna: emplea adecuadamente la respiración diafragmática 
necesaria para la obtención de una buena calidad sonora. (Extracte d’un criteri 
d’avaluació) 
 

 
ILLES BALEARS 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:  BOIB, número 53, 9 d’abril de 2011, pàgina 34. 
 
• LLEI:  

o A “Instruments de vent i fusta: flauta travessera, oboè, clarinet, fagot i saxòfon”, 
dins de “Instruments”, en l’apartat “Annex 2. Assignatures dels ensenyaments 
elementals de música”, dins del  Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual 
s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música 
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posició corporal que permeti respirar amb naturalitat i que 

afavoreixi la correcta col·locació de l’instrument i la coordinació entre 
ambdues mans. (Objectiu) 
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o Controlar l’aire mitjançant la respiració diafragmàtica i els músculs que 

formen l’embocadura de manera que possibiliti una correcta emissió, afinació, 
articulació i flexibilitat del so. (Objectiu) 

o Pràctica de la relaxació i respiració per al desenvolupament de la capacitat 
pulmonar. (Contingut) 

o Exercicis de respiració sense i amb instrument (notes sostingudes controlant 
l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). (Contingut) 

o Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant l’emissió de l’aire 
en diferents articulacions. (Contingut) 

 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BOIB, número 81, 2 de juny de 2011, pàgina 29. 
 
• LLEI:  

o A “Instruments de vent i fusta: flauta travessera, oboè, clarinet, fagot i saxòfon”, 
dins de “Instruments”, en l’apartat “Annex 3. Currículum. Objectius, continguts, 
criteris d’avaluació i principis metodològics”, dins del Decret 53/2011, de 20 de 
maig, de currículum dels ensenyaments professionals de música. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilitzar l’esforç muscular,la respiració i la relaxació adequats a les exigències 

de l’execució instrumental. Amb aquest criteri es pretén avaluar el domini de la 
coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que 
requereix l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per evitar 
tensions que condueixin a una pèrdua de control en l’execució. (Criteri 
d’avaluació de “Criteris d’avaluació dels instruments”) 

 
 
CANÀRIES 

ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT: “Libro Nº 1 de Resoluciones de la Dirección General de Formación 

Profesional y Educación de Adultos al folio 8 con el Nº 159”, 28 de juny de 2011, 
pàgines 21 i 22. 
 

• LLEI:  
o A “Instrumentos de viento madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 

saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Apéndice. Currículo de las 
enseñanzas elementales de música”, dins de la Resolución de la Dirección 
General de Formación Profesional y Educación de Adultos, de 28 de junio de 
2011, por la que se dictan instrucciones sobre la implantación, con carácter 
experimental, de las enseñanzas elementales de música en los conservatorios 
elementales y profesionales de música así como en los centros autorizados de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para el curso 2011-2012. 
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• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 

 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT: BOC, núm. 206, 16 d’octubre de 2007, pàgina 23.713. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo IV. Asignaturas que constituyen el 
currículo de las enseñanzas profesionales de música. Asignaturas comunes a 
todas las especialidades”, dins del DECRETO 364/2007, de 2 de octubre, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Adecuar el esfuerzo muscular, la respiración y la relajación a las exigencias de 
la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el dominio de la 
coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos 
musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de relajación 
necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la 
ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los instrumentos”) 

 
 
CANTÀBRIA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BOC,  número 21, 30 de gener de 2008, pàgina 1.141. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxófono”, dins de “Instrumento”, en l’apartat “Anexo II”, dins del Decreto 
9/2008, de 17 de enero, por el que se establece currículo de las Enseñanzas 
Elementales de Música y se regula su acceso en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 
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• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido.(Objectiu) 

o Práctica de la respiración para el desarrollo de la capacidad pulmonar. 
(Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos controlando la emisión del aire en diferentes 
articulaciones, desarrollando la flexibilidad y la digitación. (Contingut) 

 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BOC,  número 191, 1 d’octubre de 2007, pàgina 13291. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II. Enseñanazas profesionales de 
música”, dins del Decreto 126/2007, de 20 de septiembre, por el que se 
establece el currículo de las enseñanzas profesionales de Música y se regula su 
acceso en la Comunidad Autónoma de Cantabria.  
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 

 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
No s’ha trobat cap informació relacionada amb la respiració. 
 
 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   DOCM, número 131, Fascicle 1, 22 de juny de 2007, pàgina 16.990. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II. Objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación”, dins del Decreto 76/2007, de 19-06-2007, por el que se regula el 
currículo de las enseñanzas profesionales de música en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 
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• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Este criterio valora la coordinación 
motriz y el equilibrio entre los indispensables esfuerzos musculares que requiere 
la ejecución instrumental y el grado de relajación necesaria para evitar 
tensiones que conduzcan a una pérdida de control en la ejecución. (Criteri 
d’avaluació de “Criterios de evaluación”) 

 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   DOCM, Sumplement al número 114, 13 de juny de 2007, pàgina 302. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento madera: Flauta travesera, Oboe, Clarinete y 
Saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Currículo de las 
enseñanzas elementales de música”, dins del DECRETO 60/2007, de 7 de junio, 
por el que se establece el currículo de las enseñanzas elementales y 
profesionales de música en la Comunidad de Castilla y León.  
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita una correcta formación de la 

columna de aire y que favorezca la correcta colocación del instrumento y la 
coordinación entre ambas manos. (Objectiu) 

o Controlar la respiración y la embocadura para una correcta producción de: 
sonido, afinación, emisión y flexibilidad del sonido el aire mediante la 
respiración diafragmática y los músculos que forman la embocadura de manera 
que posibilite una correcta emisión, afinación, articulación y 
flexibilidad.(Objectiu) 

o Práctica y control de la respiración y columna de aire para el desarrollo de la 
capacidad pulmonar.  

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   DOCM, Sumplement al número 114, 13 de juny de 2007, pàgina 329. 

 
• LLEI:  

 

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II. Currículo de las enseñanzas 
profesionales de música”, dins del DECRETO 60/2007, de 7 de junio, por el que 
se establece el currículo de las enseñanzas elementales y profesionales de 
música en la Comunidad de Castilla y León.  

  



236          L’alè del clarinet  
 

 
• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 
 

 
CATALUNYA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
No estan regulats per la Generalitat de Catalunya. 
 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   DOGC, número 5060, 31 de gener de 2008, pàgina 8.357, 8.358, 8.370 i 

8.371. 
 

• LLEI:  
o A “Instruments de la família del vent-fusta: clarinet, fagot, flauta travessera,oboè 

i saxòfon”, dins de “Instrument de l’especialitat/cant”, al capítol “Assignatures 
comunes”, en l’apartat “Annex 1.  Currículum de les assignatures comunes i de 
les assignatures d’especialitat”, dins del DECRET 25/2008, de 29 de gener, pel 
qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau 
professional i se’n regula la prova d’accés. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adquirir una tècnica apropiada pel que fa a la respiració i l’acció de la 

columna d’aire. (Objectiu, dins de l’apartat “Del cos”) 
o Tècniques de respiració i columna d’aire. (Contingut, dins de l’apartat “Del 

cos”) 
o Utilitzar una tècnica apropiada pel que fa al tractament de la respiració, i si 

s’escau, l’acció de la columna d’aire. (Criteri d’avaluació, dins de l’apartat “Del 
cos” a “Criteris d’avaluació d’instrument”) 
 
 

CEUTA I MELILLA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BOE número 154, 28 de juny de 2007, pàgines 27.806 i 27.807. 

 
• LLEI:  

o A “Clarinete”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Currículo de las 
enseñanzas elementales de música en el ámbito territorial de gestión de 
Ministerio de Educación y Ciencia”, dins del ORDEN ECI/1889/2007, de 19 de 
junio, por la que se establece el currículo de las enseñanzas elementales de 
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música y se regula su acceso en los conservatorios profesionales de Música de 
Ceuta y Melilla. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita una correcta formación de la 

columna de aire y que favorezca la correcta colocación del instrumento y la 
coordinación entre ambas manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, 
articulación y flexibilidad.(Objectiu) 
Práctica y control de la respiración y columna de aire para el desarrollo de la 
capacidad pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BOE número 154, 28 de juny de 2007, pàgines 27.843. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Currículo de las enseñanzas 
profesionales de música en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de 
Educación y Ciencia”, dins del ORDEN ECI/1890/2007, de 19 de junio, por la 
que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música y se 
regula su acceso en los conservatorios profesionales de música de Ceuta y 
Melilla. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 

 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   DOCV, número 5.606, 25 de setembre de 2007, pàgina 37.107, 37.108 i 

37.110. 
 

• LLEI:  
o A “Instruments de vent-fusta: flauta travessera, oboé, clarinet, fagot i saxòfon”, 

dins de “Instruments”, en l’apartat “Annex I. Assignatures del grau elemental”, 
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dins del DECRET 159/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual s’establix 
el currículum de les ensenyances elementals de Música i es regula l’accés a 
estes ensenyances. [2007/11701] 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Descobrir la necessitat d’adoptar la posició corporal que permeta respirar amb 

naturalitat i que afavorisca la correcta col·locació de l’instrument i la 
coordinació entre les dos mans. (Objectiu) 

o Fer possible la correcta emissió, afinació, articulació i flexibilitat del so a 
través del control de la respiració diafragmàtica i dels músculs que formen 
l’embocadura. (Objectiu) 

o Exercitar-se en el perfeccionament de la qualitat sonora i de la correcta 
afinació, per mitjà del control de la columna de l’aire i de l’educació de l’oïda. 
(Objectiu) 

o Exercicis de respiració amb i sense instrument (notes mantingudes controlant 
l’afinació, la qualitat del so i la dosificació de l’aire). (Contingut) 

o Pràctica d’escales i intervals (terceres, quartes) controlant l’emissió de l’aire 
en diferents articulacions. (Contingut) 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   DOCV, número 5.606, 25 de setembre de 2007, pàgina 35.052. 

 
 

LLEI:  

o A“Instruments”, en l’apartat “Annex I. Descripció dels continguts de les 
assignatures obligatòries corresponents a les ensenyances professionals de 
música que es regulen en el present decret”, dins del DECRET 158/2007, de 21 
de setembre, del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances 
professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances. [2007/11701] 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilitzar l’esforç muscular, la respiració i la relaxació adequades a les 

exigències de l’execució instrumental. Amb este criteri es pretén avaluar el 
domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços 
musculars que requerix l’execució instrumental i el grau de relaxació 
necessària per a evitar tensions que conduïsquen a una pèrdua de control en 
l’execució. (Criteri d’avaluació a “Criteris d’avaluació dels instruments”) 

 
 
EXTREMADURA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   DOE, número 61, 29 de maig de 2007, pàgina 9.579. 
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• LLEI:  
o A “Instrumentos de viento madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 

saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación de las enseñanzas elementales de música”, dins del 
DECRETO 110/2007, de 22 de mayo, por el que se regula el currículo de las 
enseñanzas elementales de música de régimen especial reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   DOE, número 61, 29 de maig de 2007, pàgina 9.624. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de las enseñanzas profesionalesde música”, dins del DECRETO 
110/2007, de 22 de mayo, por el que se regula el currículo de las enseñanzas 
profesionales de música de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajació necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació a “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 
 

 
GALÍCIA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   DOG, número 207, 25 d’octubre de 2007, pàgines 17.233 i 17.236. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II”, dins del Decreto 
198/2007, de 27 de septiembre, por el que se establece la ordenación del grado 
elemental de las enseñanzas de régimen especial de música. 
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• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 
favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura, de modo que posibilite una correcta emisión, afinación, 
articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin instrumento y con él (notas tenidas controlando la 
afinación, calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 
 

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   DOG, número 211, 31 d’octubre de 2007, pàgines 17.514. 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II”, dins del  Decreto 203/2007, de 27 de 
septiembre, por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales 
de régimen especial de música. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 

 
 
LA RIOJA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BOR, número 69, 22 de maig de 2007. [No hi consta el número de pàgina] 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Objetivos específicos, 
contenidos y criterios de evaluación.  Asignaturas de las enseñanzas elementales 
de música”, dins del Decreto 28/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen 
las características y la organización de las enseñanzas elementales de música y 
se determina su currículo. 

 
 
 



L’alè del clarinet          241 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman laembocadura de manera que posibilite una correcta emisión, afinación, 
articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación,calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 

 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BOR, número 69, 22 de maig de 2007. [No hi consta el número de pàgina] 

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo I. Currículo de las enseñanzas 
profesionales de música”, dins del Decreto 29/2007, de 18 de mayo, por el que 
se establecen el currículo de las enseñanzas profesionales de música impartidas 
en los centros de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 
• CONTINGUT DE CLARINET: 

o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 
exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 

 
 
MADRID 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:    BOE, número 217, 9 de setembre de 1992, pàgina 30.910. 

 
• LLEI:  

o Segons la Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección de Ordenación 
Académica, sobre las enseñanzas elementales de música (B.O.C.M. de 4 de julio 
de 2005), els ensenyaments elementals es regulen per la ORDEN de 28 de 
agosto de 1992 (BOE de 9 de septiembre). 

o A “Instrumentos de viento y madera: flauta travesera, oboe, clarinete, fagot y 
saxofón”, dins de “Instrumentos”, a l’apartat “Anexo I. Asignaturas del grado 
elemental”, dins de ORDEN de 28 de agosto de 1992 por la que se establece el 
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curriculo de los grados elemental y medio de Música y se regula el acceso a 
dichos grados. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la respiración diafragmática y los músculos que 
forman la embocadura de manera que posibilite una correcta emisión, 
afinación, articulación y flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios de respiración sin y con instrumento (notas tenidas controlando la 
afinación,calidad del sonido y dosificación del aire). (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 

: . 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:  BOCM, número 149, 25 de juny de 2007, pàgina 58. 

 
• LLEI:  

o A “Instruments”, en l’apartat “Anexo I. Objetivos, contenidos, criterios de 
evaluación y principios metodológicos correspondientes a las Enseñanzas 
Profesionales de Música en la Comunidad de Madrid”, dins del DECRETO 
30/2007, de 14 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para 
la Comunidad de Madrid el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
instrumentos”) 

 
 

MÚRCIA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BORM, número 94, 23 d’abril de 2008, pàgines 12.756, 12.757 i 12.759. 
 
• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento-madera: clarinete, fagot, flauta travesera, oboe y 
saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo III. Asignaturas de las 
Enseñanzas Elementales de Música”, dins de Corrección de error del Decreto 
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número 58/2008, de 11 de abril, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas elementales de música para la Región de Murcia, 
por omisión de la publicación de sus anexos. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la interacción de las musculaturas abdominal, 
costal, diafragmática y facial, de manera que posibilite la emisión correcta, la 
afi nación, la articulación y la flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. Fortalecimiento de los músculos faciales. Ejercicios sin y con 
instrumento: notas tenidas controlando la afinación, calidad del sonido, 
intensidad y duración. (Contingut) 

o Mantener una posición corporal adecuada a las características físicas 
individuales, que permita la acción adecuada y relajada de brazos y manos. En 
el caso de los instrumentos de viento, que favorezca respirar con naturalidad. 
Este criterio evalúa la capacidad de adoptar una posición corporal adecuada a 
la ejecución instrumental. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación: 
Instrumento”) 

 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BORM, número 105, 7 de maig de 2008, pàgina 14.396. 

 
• LLEI:  

o A “Instruments”, en l’apartat “Anexo III. Currículo de las Enseñanzas 
Profesionales de Música”, dins del Decreto n.º 75/2008, de 2 de mayo, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas profesionales de 
música para la Región de Murcia. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación. 
Instrumento o voz”) 

 
 
NAVARRA 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BON, del 12 de juliol de 1996, P. 7. 
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• LLEI:  

o A “Instrumentos de viento-madera: clarinete, fagot, flauta travesera, oboe y 
saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II. Currículo de las 
Enseñanzas Musicales del Grado Elemental”, dins de DECRETO FORAL 
217/1996, de 20 de mayo, por el que se establece para la Comunidad Foral de 
Navarra el currículo del grado elemental de las enseñanzas de música. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la interacción de las musculaturas abdominal, 
costal, diafragmática y facial, de manera que posibilite la emisión correcta, la 
afinación, la articulación y la flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios sin y con instrumento: notas tenidas controlando la afinación, 
calidad del sonido, intensidad y duración. (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 
 

 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BON, número 56, divendres 4 de maig de 2007, pàgina 4.958. 

  
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo III. Currículo de las Enseñanzas 
Profesionales de Música”, dins del DECRETO FORAL 21/2007, de 19 de marzo, 
por el que se establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
Instrumentos”) 

 
 
PAÍS BASC 
 
ENSENYAMENTS ELEMENTALS 
 
• FONT:   BON, del 12 de juliol de 1996, P. 7. 
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• LLEI:  
o A “Instrumentos de viento-madera: clarinete, fagot, flauta travesera, oboe y 

saxofón”, dins de “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II. Currículo de las 
Enseñanzas Musicales del Grado Elemental”, dins de DECRETO FORAL 
217/1996, de 20 de mayo, por el que se establece para la Comunidad Foral de 
Navarra el currículo del grado elemental de las enseñanzas de música. 

 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Adoptar una posición corporal que permita respirar con naturalidad y que 

favorezca la correcta colocación del instrumento y la coordinación entre ambas 
manos. (Objectiu) 

o Controlar el aire mediante la interacción de las musculaturas abdominal, 
costal, diafragmática y facial, de manera que posibilite la emisión correcta, la 
afinación, la articulación y la flexibilidad del sonido. (Objectiu) 

o Práctica de la relajación y respiración para el desarrollo de la capacidad 
pulmonar. (Contingut) 

o Ejercicios sin y con instrumento: notas tenidas controlando la afinación, 
calidad del sonido, intensidad y duración. (Contingut) 

o Práctica de escalas e intervalos (terceras, cuartas) controlando la emisión del 
aire en diferentes articulaciones. (Contingut) 

 
 
ENSENYAMENTS PROFESSIONALS 
 
• FONT:   BON, número 52,  13 de març de 2008.  

 
• LLEI:  

o A “Instrumentos”, en l’apartat “Anexo II. Al Decreto 229/2207, de 11 de 
diciembre. Enseñanzas mínimas correspondientes a las enseñanzas profesionales 
de música”, dins del DECRETO 229/2007, de 11 de diciembre, por el que se 
establece el currículo de las enseñanzas profesionales de música y el acceso a 
dichas enseñanzas. 
 

• CONTINGUT DE CLARINET: 
o Utilizar el esfuerzo muscular, la respiración y relajación adecuados a las 

exigencias de la ejecución instrumental. Con este criterio se pretende evaluar el 
dominio de la coordinación motriz y el equilibrio entre los indispensables 
esfuerzos musculares que requiere la ejecución instrumental y el grado de 
relajación necesaria para evitar tensiones que conduzcan a una pérdida de 
control en la ejecución. (Criteri d’avaluació de “Criterios de evaluación de los 
Instrumentos”) 
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La respiració en les programacions de clarinet 
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