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EXTRAXTE TRILINGÜE 

 

Català 

 

Aquest treball és un anàlisi de tres aproximacions pedagògiques en el camp de la 

música sorgides al segle XX; la de Shinichi Suzuki, Paul Rolland i Mimi Zweig. Les 

tres estan centrades en l’ensenyament del violí i formen part de les aproximacions 

pedagògiques més conegudes i amb més reputació en aquest camp.  

 

S’han volgut estudiar i analitzar de manera separada cada una d’aquestes 

aproximacions i, posteriorment, fer-ne una comparació que permeti observar 

aquells aspectes que comparteixen i aquells amb els quals difereixen.  

 

La conclusió extreta és que el coneixement de diferents aproximacions 

pedagògiques i l’adequada combinació d’aquestes, a l’hora d’impartir la nostra 

tasca com a docents, és el que ens enriqueix com a pedagogs i també com a 

persones.  

 

Castellano 

 

Este trabajo es un análisis de tres aproximaciones pedagógicas en el campo de la 

música surgidas en el siglo XX; la de Shinichi Suzuki, Paul Rolland y Mimi Zweig. 

Las tres están centradas en el enseñamiento del violín y forman parte de las 

aproximaciones pedagógicas más conocidas y con más reputación en este campo. 

 

Se han estudiado y analizado de manera separada cada una de estas 

aproximaciones pedagógicas y, posteriormente, se ha hecho una comparación que 

permite observar aquellos aspectos que comparten y aquellos con los que difieren.  

 

La conclusión extraída es que el conocimiento de diferentes aproximaciones 

pedagógicas y la adecuada combinación de éstas mientras impartimos nuestra 

tarea como docentes, es lo que nos enriquece como pedagogos y también como 

personas.  

 

English  

 

This study is an analysis of three pedagogical approaches to music that appeared in 

the 19th century, those of Shinichi Suzuki, Paul Rolland and Mimi Zweig. The three 



 

of them focus on violin training and are some of the most widely known and 

reputable in this field. 

 

Each one has been studied and analyzed separately and then compared in order to 

discover their similarities and differences. 

 

The conclusion reached is that being familiar with different approaches and knowing 

how to combine the best elements of each in one’s teaching is what enriches 

teachers most, both as educators and as people. 
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INTRODUCCIÓ  

 

Durant el segle XX hi va haver una gran quantitat de canvis en el camp de la 

pedagogia. Arrossegant des de molts anys enrere el sistema de pedagogia 

tradicional, els professors i pedagogs del segle XX van veure que aquell sistema 

necessitava ser modificat. Així és com durant aquests anys, comencen a sorgir 

noves maneres de pensar i d’enfocar el sistema educatiu que s’allunyen del 

tradicional i aposten per una educació més lliure, activa i moderna.  

 

En el camp de la música, aquesta revolució pedagògica també va tenir el seu 

efecte. El mètode tradicional, aquell que està focalitzat en crear virtuosos de 

l’instrument, es va voler substituir per nous mètodes i models pedagògics que van 

anar apareixent al llarg dels anys. Tot i que actualment, en el camp de la música el 

mètode tradicional encara hi té un pes molt important, cada cop estan apareixent 

més i més mètodes innovadors que fan una aposta clara per un nou model 

d’ensenyament on el més important passa de ser l’instrument a ser la música i les 

persones. 

 

Aquest treball vol fer un estudi i un anàlisi de tres d’aquestes aproximacions 

pedagògiques en el camp de la música, i concretament en l’ensenyament del violí, 

sorgides al segle XX; la de Shinichi Suzuki, Paul Rolland i Mimi Zweig.  

 

Els tres pedagogs eren violinistes i van desenvolupar les seves idees basant-se en 

l’ensenyament d’aquest instrument, tot i que després se n’hagin fet adaptacions per 

a altres instruments.   

 

En aquest treball, doncs, s’estudiaran les qüestions referents a la tècnica de 

l’instrument i aquelles qüestions que no són de tècnica, com la filosofia o els 

principis de cada aproximació. Un cop fet l’anàlisi de cada una d’aquestes 

aproximacions pedagògiques, hi haurà un apartat dedicat a la comparació dels tres 

mètodes alhora, que ens permetrà veure clarament les similituds i les diferències 

que tenen entre els tres.  
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SHINICHI SUZUKI 
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1. BIOGRAFIA DE SHINICHI SUZUKI 

 

Shinichi Suzuki va néixer el 1898 a Nagoya, al Japó. Al llarg de tota la seva infància 

va estar treballant a la fàbrica de shamisens1 del seu pare, amb la què més 

endavant també van fabricar altres instruments com violins, mandolines o 

guitarres. Era la fàbrica d’instruments més important del Japó, i en èpoques de 

bonança van arribar a fabricar 400 violins i 4.000 arcs diaris. Aquesta, va ser la 

primera fàbrica de violins que, posteriorment, va respondre a la petició de Suzuki 

de fabricar violins per a nens molt petits, de mida 1/16.   

 

A causa de la proximitat que 

mantenia amb els instruments i 

amb la música occidental, als 18 

anys va començar a estudiar violí 

de manera autodidàctica a partir de 

la reproducció i la imitació de totes 

les gravacions que escoltava. El seu 

primer professor de violí va ser Ko 

Ando, a Tokio, però després de poc 

temps d’estar rebent aquestes 

classes va quedar enormement decebut pel baix nivell musical i interpretatiu que hi 

havia al Japó en aquell moment. Per aquest motiu, amb 26 anys, i amb el 

consentiment del seu pare, va anar a estudiar violí a Alemanya. Un cop va ser allà 

va passar un temps buscant professor de violí fins que, finalment, va topar amb 

Karl Klingler. Suzuki va conèixer aquest prestigiós violinista en un concert del 

Klingler Quartet i va ser allà on va decidir que volia treballar amb ell. Tot i que 

Klingler, deixeble directe de Joseph Joachim, no acceptava alumnes privats degut a 

la gran quantitat de feina que tenia entre el quartet i els alumnes de la Berlin 

Hochschule für Musik, va fer una excepció amb Shinichi Suzuki a causa del gran 

interès, entusiasme i sinceritat que mostrava el jove. Així doncs, Suzuki va estar 

vuit anys treballant amb el professor amb qui, a més a més de treballar aspectes 

tècnics de la interpretació del violí amb un mètode de diversificació que li permetia 

treballar vàries obres alhora, també debatia sobre filosofia de la música i de l’art. 

Durant la seva estància a Berlín va tenir l’oportunitat de conèixer a grans 

personatges com Albert Einstein amb qui va forjar una molt bona relació d’amistat 

amb la qual Suzuki afirma haver-ne aprés molt. A més a més, també va conèixer a 

Waltraud Prange, la dona amb qui es casaria i amb qui viuria tota la vida. 

                                                 
1 Instrument japonès de tres cordes que es toca amb púa.   
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El 1929 va tornar al Japó a viure amb la seva esposa. Aquells van ser uns anys 

difícils a causa de la crisi econòmica del 29, que va afectar directament la seva 

família. La fàbrica d’instruments, que era l’única font d’ingressos de la família, va 

sortir molt perjudicada per la crisi, i es van haver de vendre algunes propietats per 

tal de mantenir viva la fàbrica, ja que el seu pare es negava a acomiadar a cap 

treballador. “No acomiadaré a ningú mentre quedi alguna cosa. Els hi dec.”, deia 

(Suzuki, S. 1983:61). Tot i això, van haver de vendre gran part de la fàbrica. Per 

tal d’ajudar i donar un cop de mà amb els ingressos econòmics de la seva família, 

Suzuki va començar a fer classes de violí particulars a tots aquells nens que volien 

anar a casa seva i va començar a treballar a dues escoles de música. Va ser amb 

aquelles experiències que va començar a cultivar alguns dels principis que 

posteriorment formarien part del seu mètode, com l’edat d’inici o la idea que el 

talent no és quelcom innat. També va ser llavors quan va començar a introduir la 

música clàssica occidental al Japó de manera pionera ja que mai ningú ho havia fet 

anteriorment.  

 

El 1941, però, durant la Segona Guerra Mundial, Shinichi Suzuki va haver de 

suspendre la seva carrera musical i la seva tasca com a docent durant cinc anys. La 

fàbrica de violins del seu pare va ser requisada pel govern japonès i es va convertir 

en una fàbrica de flotadors d’hidroavions, i ell va ser destinat lluny de la seva 

ciutat, de manera que es va haver de separar de la seva dona durant força temps. 

L’escàs menjar i les miserables condicions de vida sota les quals va haver de viure 

aquells anys van dificultar molt la supervivència a la guerra. Un cop finalitzada 

aquesta i recuperat de la seva salut va poder tornar a Nagoya a fer classes de violí 

un altre cop, i aquell mateix any el van convidar a formar part d’una nova escola de 

música que volien crear a la ciutat de Matsumoto. Va ser en aquell moment, al 

1945, quan es va iniciar el moviment d’Educació del Talent, ja que Suzuki va 

desenvolupar alguns dels principis bàsics del seu nou mètode explicant que no volia 

crear genis, sinó que, a través del violí, volia millorar les capacitats dels nens en 

tots els camps. Amb la seva proposta acceptada, doncs, va començar a treballar a 

aquesta escola de música. La demanda dels nens, dels professors i de la població 

va fer que finalment Suzuki s’acabés traslladant a viure a aquesta ciutat amb la 

seva dona i les classes que feia el van ajudar a desenvolupar una filosofia i un 

mètode que seria mundialment reconegut. El 1959 va escriure el seu primer llibre 

Educados con Amor al què van seguir molts més llibres i articles sobre educació 

musical, i el 1967 va crear l’Institut d’Educació del Talent de Matsumoto. 
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Fins el final de la seva vida Shinichi Suzuki es va mantenir actiu escrivint sobre 

l’ensenyament d’instruments de corda i filosofia de l’educació. Va morir a 

Matsumoto, a casa seva, el 26 de gener de 1998 amb noranta-nou anys.
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2. CONSTRUCCIÓ I EXPANSIÓ DEL MÈTODE SUZUKI 

 

Cap als anys trenta, quan Suzuki feia classes de violí al Conservatori Imperial del 

Japó, un pare li va demanar que ensenyés a tocar el violí al seu fill de quatre anys. 

Va ser llavors quan Suzuki va començar a donar voltes a quina era la millor manera 

d’ensenyar a tocar l’instrument a un nen tan petit, fins que un dia va tenir una 

revelació: tots els nens japonesos parlen japonès! (Suzuki, S. 1983:1). Tots els 

nens del món aprenen a parlar el seu idioma de manera fàcil i fluïda amb un 

mètode perfecte, el de la llengua materna. Si són capaços de desenvolupar 

aquestes qualitats lingüístiques a partir d’aquest mètode, per què no es pot aplicar 

el mateix mètode amb la música? Així doncs, conscient del seu gran descobriment, 

després de la guerra va començar a posar en pràctica un mètode d’ensenyament 

musical que es basava en l’escolta i la imitació. 

 

El 1955, mil dos-cents nens que havien aprés a tocar el violí amb aquests principis 

es van reunir a Tokio i van oferir un concert al Primer Concert Nacional del Mètode 

Suzuki tocant el doble concert de Bach. Tot i l’èxit del concert, molts professors de 

música japonesos continuaven essent una mica reticents a acceptar i donar el 

mètode com a vàlid. Shinichi Suzuki va pensar que si aconseguia rebre el suport 

dels professionals americans seria molt més fàcil tirar el mètode endavant i donar-

lo a conèixer arreu del món. Per aquest motiu, el 1958 va enviar el vídeo del 

concert que havien fet els seus alumnes a Ohio, a la American String Teachers 

Association. El vídeo va generar gran expectació i admiració per part dels 

americans. La curiositat d’aquests va fer que alguns professors de violí i d’altres 

instrument dels Estats Units, viatgessin al Japó i s’hi quedessin uns mesos per tal 

d’investigar, observar i entrevistar a famílies i professors Suzuki. Un cop van haver 

comprovat l’èxit del mètode, aquest va rebre un gran suport per part de la 

American String Teachers Association, que, el 1964, va promocionar una gira de 

Suzuki i els seus alumnes pels EUA. La gira va finalitzar amb un concert a la Music 

Educator’s National Conference (MENC) a Philadelphia, que va atraure tant l’atenció 

de tot el país que, poc després d’aquest, es va crear una coalició de professors 

americans i canadencs anomenada American Suzuki Association. Aquesta va ser la 

responsable d’importar i adaptar el mètode als EUA. 

 

Paral·lelament a aquest inici d’expansió del mètode, el 1959, Shinichi Suzuki va 

publicar el seu primer llibre sobre educació musical al Japó, Nurtured By Love 

(1969). Deu anys més tard aquest va ser traduït a l’anglès per la seva dona i 

posteriorment ha estat traduït a molts més idiomes.  
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El 1967 es va crear l’Institut d’Educació del Talent al Japó per a entrenar professors 

d’instrument i promoure la recerca en educació musical primerenca, sempre d’acord 

amb els principis de Suzuki. Cap als anys setanta es van construir més centres 

d’entrenament per al professorat a altres indrets com EUA, Anglaterra, Europa o 

Austràlia. El mètode, que va ser ràpidament acceptat pels EUA, ho va tenir una 

mica més difícil per instal·lar-se a Europa. Tot i que va ser amplament respectat per 

països com Anglaterra o del nord d’Europa, en aquells països on ja tenien una forta 

tradició en educació musical per als infants, com Espanya, França o Àustria, 

l’adopció del mètode va ser més lenta. Altres països com Polònia, que també tenien 

una tradició en educació musical, la introducció del mètode va tenir un gran èxit. A 

Nova Zelanda i Austràlia, l’increment de la disponibilitat d’instruments de mida 

petita va fer que als anys setanta s’introduís el mètode de manera molt fàcil. Cap a 

finals dels anys vuitanta, es va començar a adoptar aquesta filosofia d’educació 

musical a països de Sud Amèrica com Mèxic, Argentina, Brasil, Perú o Xile, que van 

crear centres d’entrenament per al professorat cap a l’any 1988. Altres països com 

Malàisia, Indonèsia o les Filipines estan vivint actualment la introducció del mètode 

encara que les dificultats econòmiques, els desastres naturals i les migracions dels 

professors entrenats en el mètode la dificulten.  Cal destacar també el cas de Corea 

del Sud. Tot i que allà el mètode és amplament respectat tant per professors de 

música com per les famílies, aquest s’entén com un mètode que té per objectiu 

aconseguir que els nens assoleixin un alt nivell en l’aprenentatge de la música 

clàssica, i tenen grans expectatives per als infants coreans. Per aquest motiu, és 

normal que allà els nens més petits estudiïn una hora diària i a l’edat de sis o set 

anys estiguin tocant el repertori corresponent al volum 4 del repertori recopilat per 

Suzuki.   

 

Tot i que va ser creat com un mètode per a violí, el mètode Suzuki s’ha adaptat 

també a molts altres instruments i s’ha utilitzat en l’ensenyament preescolar i altres 

àrees més generals. Degut a la gran expansió que ha anat adquirint el mètode al 

llarg dels anys, els professionals d’aquest, junt amb Shinichi Suzuki, van creure que 

era necessari crear una associació que s’encarregués de la coordinació del mètode 

arreu del món, del manteniment dels principis d’aquests i de la promoció del mateix 

a través d’activitats i publicacions per a donar-li consistència. Així, al 1983, es crea 

la International Suzuki Association (ISA), de la qual Shinichi Suzuki en va ser 

president fins a la seva mort. Actualment presideix l’associació Koji Toyoda, 

violinista japonès que va estudiar amb Suzuki i va viure amb ell molts anys com un 

membre més de la família. A ell, Shinichi Suzuki va confiar l’ensenyament i la 
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transmissió del mètode abans de morir. Tot i que la seu de l’ISA es volia construir a 

la ciutat de Matsumoto, on va viure Shinichi Suzuki i on es concentra gran part de 

l’activitat japonesa relacionada amb el mètode, la falta de fons econòmics i les 

dificultats posades pel Ministeri Japonès d’Educació, han impedit la construcció de la 

seu en aquesta ciutat. Actualment la seu es troba a Chicago (EUA). Tot i això, a 

Matsumoto hi tindrà lloc la 16ª Convenció Mundial del Mètode Suzuki2 el març del 

2013.  

                                                 
2 Suzuki Method World Convention 
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3. FILOSOFIA DEL MÈTODE SUZUKI 

 

Tal i com el mateix Suzuki explica al seu llibre Nurtured by Love (Suzuki, S. 1983), 

l’objectiu del mètode no és aconseguir que els nens es converteixin en grans 

músics professionals o genis, sinó desenvolupar la seva capacitat en qualsevol 

camp i educar els nens perquè siguin feliços, millors persones i aprenguin a 

estimar, és a dir, convertir-los en bons ciutadans. Amb els anys, Shinichi Suzuki va 

crear un nou mètode d’ensenyament que pretenia millorar les capacitats dels nens 

a través del violí. Per referir-se al procés d’aprenentatge del seu mètode, Suzuki 

utilitzava els termes de “Mètode de la Llengua Materna”, mentre que al sistema 

complet de pedagogia el va anomenar Educació del Talent. 

 

3.1 El mètode de la llengua materna 

 

Quan Shinichi Suzuki va fer la simple observació que tots els nens del món parlen 

les seves llengües natives amb total fluïdesa i sense dificultats, i que per fer-ho, 

han de desenvolupar unes grans capacitats superiors, va pensar que els mateixos 

mecanismes d’aprenentatge que fan servir els nens per aprendre el seu idioma, 

havien de ser traslladables a altres camps. Així, va començar una profunda reflexió 

i investigació sobre aquest fenomen d’aprenentatge.  

 

Un cop va haver descobert el mètode perfecte per a l’ensenyament de qualsevol 

facultat, el mètode de la llengua materna, que es basa en l’escolta, la repetició i la 

imitació, els seus esforços es van centrar en desenvolupar aquest mètode per a 

l’aprenentatge del violí en els nens petits.  

 

3.2 El talent 

 

El talent no és innat. Aquesta és la màxima del mètode Suzuki. Si tots els nens 

poden aprendre les seves llengües maternes és perquè s’ha utilitzat el mètode 

perfecte. El talent, doncs, es desenvolupa a través de l’educació, i amb el mètode 

correcte, tothom pot desenvolupar capacitats superiors. Per això Shinichi Suzuki 

destaca que, de la mateixa manera que tots els nens neixen amb la capacitat per 

aprendre els seus idiomes i la desenvolupen per tal d’adaptar-se a l’entorn, també 

tots neixen amb la capacitat per aprendre música.  El talent, doncs, no és quelcom 

hereditari ni innat, sinó que és creat i desenvolupat a partir de l’acció i la pràctica.   
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3.3 L’edat d’inici 

 

De la mateixa manera que els nens comencen a aprendre l’idioma des del dia del 

seu naixement, Suzuki defensa que hauria de ser igual amb la música. Donat que 

els nadons tenen un gran interès i curiositat per tot allò que veuen o senten, s’han 

d’aprofitar aquests anys per a introduir-los la música, i a més a més, les etapes 

primerenques de la vida dels éssers humans són les més decisives i, és en aquest 

moment, que el paper de l’educació pren el màxim valor. Així doncs, Shinichi 

Suzuki defensa que els nens haurien de començar a aprendre música des del dia 

del seu naixement, i situa l’edat d’inici per a l’aprenentatge de l’instrument entre 

els dos i els tres anys, ja que en aquesta edat el cervell dels humans està més 

preparat per a aprendre nous processos mentals i físics. Tot i això, en el mètode 

Suzuki, abans de començar instrument, tant els pares com els fills passen per un 

període d’observació de classes i de preparació per al posterior aprenentatge 

instrumental. 

 

3.4 La participació familiar 

 

Els pares tenen un paper fonamental en el procés d’aprenentatge amb el mètode 

Suzuki. Assisteixen a totes les classes dels seus fills i es converteixen en els 

professors de casa (home teacher) que ajuden a practicar als seus fills modelant 

una bona tècnica de l’instrument de la mateixa manera que ho fan amb l’idioma. 

Així, el pare, junt amb l’alumne i el professor, es converteix en un dels tres 

elements clau perquè el procés d’aprenentatge es dugui a terme satisfactòriament. 

A mesura que l’alumne va creixent, la participació del pare va disminuint 

progressivament.  

 

3.5 L’entorn 

 

“La gente es lo que es como resultado de su entorno concreto.” (Suzuki, S. 

1983:10) 

 

Els nens són un producte directe del seu entorn i assimilen ràpidament tot allò que 

es troben a l’entorn durant els anys formatius. Si creem un entorn propici per als 

infants, serà més fàcil que desenvolupin les seves capacitats superiors, per això és 

important guiar el nadó durant la primera etapa de la seva vida i proporcionar-li un 

entorn òptim per a un millor aprenentatge i desenvolupament personal. Suzuki 

defensa que la capacitat del nen es desenvolupa per tal d’adaptar-se a l’entorn, i 
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que la única capacitat innata que hi ha és la d’adaptar-se més ràpidament a 

l’entorn. Tot i això, Suzuki no només dóna importància a l’entorn durant l’edat 

primerenca, sinó al llarg de tota la vida. Assenyala la importància que els joves 

entrin en contacte amb persones distingides o amb gran humanisme perquè puguin 

aprendre de la seva grandesa i del seu esperit i, així, desenvolupar la seva 

personalitat.  

 

Pel que fa a la importància de l’entorn en l’aprenentatge musical, de la mateixa 

manera que els nens aprenen a parlar les seves llengües perquè estan immersos en 

un entorn lingüístic, per a aprendre música s’ha de crear un ambient musical 

immersiu. És per això que Suzuki insisteix en la importància de crear un ambient 

d’aprenentatge positiu per als alumnes on aquests aprenguin a estimar la música i 

a gaudir-ne. Ho fan a través de l’escolta regular de música per a desenvolupar la 

sensibilitat i la creativitat musical dels alumnes, que també han d’escoltar 

regularment les gravacions de totes aquelles cançons que estan tocant amb 

l’instrument. A més a més, a l’inici de l’aprenentatge de l’instrument, Suzuki 

defensa que allò òptim és que siguin els pares els primers que aprenen a tocar una 

cançó amb l’instrument. D’aquesta manera s’assegura que els pares facin un bon 

paper de professors a casa perquè han tingut experiència directa amb l’instrument 

i, a més a més, crea la situació òptima perquè els nens vulguin tocar l’instrument, 

ja que si veuen fer-ho als seus pares, el més probable és que per imitar-los, ells 

també ho vulguin fer. 
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4. PRINCIPIS DEL MÈTODE SUZUKI 

 

Shinichi Suzuki, a la introducció dels materials que va fer per al seu mètode de violí 

(Suzuki, S. 1959) va escriure que, per a garantir l’èxit dels alumnes amb l’aplicació 

del mètode, s’havien de seguir fidelment quatre punts essencials:  

 

1. Audició: L’escolta és l’element primordial per a desenvolupar la sensibilitat i 

l’habilitat musical del nen. L’audició diària de les gravacions de les cançons 

que els alumnes estan tocant és el que permetrà un progrés ràpid en 

l’alumne. A més a més, també afavoreix el procés de memorització, millora 

la capacitat auditiva i és una manera perquè els nens absorbeixin 

l’expressivitat musical dels artistes que graven el CD i després ho puguin 

reproduir.  

2. Tonalization: Aquest és un concepte inventat per Shinichi Suzuki que alguns 

autors han traduït a l’espanyol com a sonidización. Es refereix a l’habilitat de 

l’alumne per a produir un so de qualitat amb l’instrument. Suzuki agafa com 

a model la paraula vocalització en la música cantada, on, abans de 

començar a tocar la peça, es fan uns exercicis de preparació per a la veu. 

Així, Suzuki remarca la importància de centrar-se amb la producció del so 

sempre que toquem l’instrument, tant a casa com a classe.  

3. Tècnica i afinació: El tercer punt fa referència a l’afinació exacta, la postura 

corporal i la manera d’agafar l’arc, insistint en la importància que aquests 

tres aspectes rebin una atenció constant per part del professor, del pare i de 

l’alumne.  

4. Motivació: Finalment, el quart punt insisteix en que els pares i els professors 

han de procurar la motivació de l’alumne perquè aquest pugui gaudir de 

l’estudi correcte de l’instrument.  

 

Si es segueixen aquests quatre punts essencials, doncs, l’habilitat dels nens pot ser 

desenvolupada de manera satisfactòria. A part de seguir aquests principis, també hi 

ha altres principis del mètode que són fonamentals.  

 

4.1 L’habilitat musical 

 

Com hem pogut veure, Suzuki defensa que el talent no és innat, sinó que es 

desenvolupa. En música, entenem el talent com l’habilitat musical, i aquesta pot ser 

desenvolupada en qualsevol nen si es segueix el mètode correcte. Perquè això 

passi, entren en joc tres factors clau que són el temps, la paciència i la repetició. 
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Temps, perquè aquest és un procés lent que arriba a través de la força de voluntat. 

Paciència, perquè ens permet seguir un ritme continuat i mantenir les intencions 

fins el final, sense detencions ni precipitacions. Repetició, perquè amb aquesta 

podrem perfeccionar tot allò que aprenem, integrant-ho i assimilant-ho per a 

obtenir els resultats esperats. Així doncs, el més important per a cultivar l’habilitat 

musical dels nens és aconseguir que adquireixin l’hàbit d’una bona pràctica i 

ajudar-los a exercitar la capacitat perquè aquesta pugui créixer satisfactòriament.  

 

Per poder desenvolupar aquestes capacitats en l’alumne, el professor necessita 

tenir perseverança, energia i paciència. D’aquesta manera, sorgirà l’èxit en 

l’alumne. El professor ha d’ajudar a l’alumne a adquirir aquest hàbit d’estudi que el 

portarà a obtenir la recompensa esperada. Així, l’alumne serà conscient que a 

través de la repetició que ha de realitzar després d’aprendre alguna cosa nova per 

tal de perfeccionar-la, podrà adquirir l’habilitat que el portarà a l’èxit. Suzuki 

destaca també que l’alumne, per adquirir aquest hàbit, ha de tenir l’autodisciplina 

necessària que l’ajudarà a aconseguir els seus objectius. Direm, doncs, que 

l’habilitat, fruit de l’experiència, la repetició i estudiar amb el mètode correcte, és el 

que ajudarà als nens a desenvolupar les capacitats superiors que anomenarem 

talent o habilitat musical.  

 

4.2 La lectura: aprenentatge memorístic 

 

“La lectura de la música no se debe incluir en el estudio del violín hasta que los 

niños hayan desarrollado suficientemente su sensibilidad musical, su destreza de 

ejecución y su memoria.” (Suzuki, S. 1959:9) 

 

La lectura en el mètode Suzuki és un dels temes que ha portat més controvèrsia i 

més confusió. Com podem veure en aquesta frase del mateix Shinichi Suzuki, la 

lectura no ha de ser introduïda en l’alumne fins que aquest no ha adquirit certes 

destreses musicals i tècniques amb l’instrument, de la mateixa manera que l’alfabet 

no s’introdueix als nens fins que aquests no tenen un domini comprensiu i executiu 

de la llengua. Així doncs, Suzuki defensa que la lectura serà introduïda gradualment 

a partir del volum 4 dels materials per a violí, quan la mitjana d’edat dels alumnes 

està entre els sis i vuit anys, moment en què aquests ja han solidificat certes 

habilitats. Tot i així, hauran de seguir interpretant les obres de memòria a les 

classes.  
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Amb el mètode Suzuki, doncs, els nens comencen a aprendre música per instint, i 

per aprendre a tocar l’instrument no fan ús de la partitura al principi, exercitant així 

la seva memòria i aprenent les posicions i els conceptes del so abans d’aprendre la 

seva representació simbòlica. Els professors Suzuki ensenyen als pares i als 

alumnes on han de col·locar els dits per a tocar una cançó i a cada nota se li 

assigna una corda i un número de dit, la posició del qual està marcada als batedors 

dels violins dels alumnes amb gomets. El professor toca, i el nen imita. Aquesta és 

una de les maneres més habituals que es fan servir per a aprendre una cançó amb 

el mètode Suzuki. Així, el nen aprèn a tocar la cançó abans de mirar-ne la 

partitura, fins i tot quan aquests ja saben llegir. Aquesta manera d’ensenyar, 

permet als professors introduir conceptes molt avançats com el vibrato, els canvis 

de posició, l’staccato o el glissando molt més d’hora que si ho haguessin de fer a 

través de la partitura.  

 

Ara bé, el tema de la lectura ha portat força confusió en l’aplicació del mètode en 

altres països. Molts professors occidentals, a l’observar que Suzuki treballava amb 

els seus alumnes sense partitures durant les classes, van interpretar que aquests 

no utilitzaven mai la música escrita. Tal i com diu Laurie Niles al seu article The 

Method and the Movement (Niles, L. 2012), aquest ha estat un dels pitjors errors 

de comprensió del mètode en altres indrets. És important tenir en compte que els 

nens japonesos, al mateix temps que feien les classes de violí, estaven aprenent a 

llegir música a l’escola de règim general, a l’assignatura obligatòria de música. Per 

això, en el moment en què Suzuki els introduïa la lectura amb el violí, els alumnes 

ho aprenien molt ràpidament. El problema, però, ha estat que molts professors 

s’han pres al peu de la lletra el treball de Suzuki i, en la introducció del mètode a 

altres països, han portat a l’extrem la idea de no mirar mai la partitura, sense tenir 

en compte que a les escoles tampoc estaven aprenent a llegir música, ja que això 

varia en cada país.  Així doncs, és important tenir present que, tot i que Suzuki era 

un ferm defensor de l’aprenentatge de l’instrument a partir de la imitació, la 

memòria i la intuïció, no va deixar mai de banda la importància de la lectura de 

partitures.  

 

4.3 Les classes de grup 

 

Les classes de grup són per a Suzuki un recurs extremadament eficaç per a tots els 

alumnes. Recomana que un cop a la setmana es realitzin classes de grup on els 

alumnes més avançats s’ajuntin amb els que fa menys temps que toquen 

l’instrument i així n’aprenguin els uns dels altres. En el mètode, les classes de grup, 
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que serveixen per a motivar els alumnes, repassar material ja aprés i introduir nous 

aspectes tècnics, es combinen amb classes individuals.  

 

A les classes individuals es treballen aspectes concrets per a cada alumne. Així, 

quan han aprés una peça, comencen a aprofundir en aspectes com el so, la 

sensibilitat, etc. A més a més, cada cop que s’introdueix una peça nova és 

important tenir en compte que la peça d’abans no s’abandona, sinó que es continua 

treballant per a desenvolupar una major habilitat.  

 

Les classes individuals, però, no són mai tancades, és a dir, que els pares i alumnes 

que vulguin sempre estan convidats a observar classes individuals d’altres alumnes, 

i la durada d’aquestes s’adapta a les necessitats de cada alumne en cada moment. 

Així, si un nen està cansat, la seva classe pot acabar i es pot reprendre al cap d’una 

estona, després de la classe d’un company seu.  

 

4.4 El repertori 

 

Shinichi Suzuki va fer una recopilació de repertori que va seqüenciar en deu volums 

anomenats Suzuki Violin School (Suzuki, S. 1959). En ells va introduir un repertori 

estàndard per tal que els alumnes poguessin tocar cançons junts independentment 

de la seva procedència.  

 

Gran part del repertori que apareix als llibres de Suzuki és repertori de l’estil barroc 

perquè segons ell, aquest té un gran atractiu per als nens. A més a més, en els 

primers volums inclou també forces cançons folklòriques perquè són familiars i els 

nens les poden cantar fàcilment. Moltes d’aquestes cançons folklòriques que Suzuki 

va recopilar per als seus volums són alemanyes, influenciat pels anys que va passar 

allà. Tot i això, per a l’adaptació del mètode a altres cultures, algunes associacions 

de professors Suzuki han fer recopilacions de partitures utilitzant cançons 

folklòriques dels seus propis països (com Irlanda o Suècia). Una de les crítiques 

més importants que ha rebut el mètode Suzuki és la falta de repertori de música 

del segle XX o del període modern. Actualment, però, els professors entrenats en el 

mètode no creuen que els volums que va fer Shinichi Suzuki siguin immutables i 

estan realitzant una tasca de coordinació internacional per revisar el repertori dels 

llibres i per mirar més enllà d’aquest. A més a més, el mateix Suzuki va advertir 

que els alumnes no s’havien de centrar exclusivament en el repertori que apareix 

en els deu volums, sinó que aquests havien estat fets per tenir un idea orientativa a 

seguir, però que s’havien de complementar amb materials externs als volums. En 
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cap moment, doncs, aquest recull de repertori va estar fet per tractar-lo com un 

repertori sagrat del qual no n’estava permesa cap desviació. En paraules de 

Shinichi Suzuki, “res és més important que tocar el violí. No importa quins 

materials utilitzis, ensenya bé” (Niles, L. 2012: 40). 

 

Per a millorar el desenvolupament tècnic dels alumnes, Suzuki va intercalar alguns 

exercicis, escales i estudis entre les peces dels llibres. A més a més, també va 

publicar materials complementaris als llibres per a l’aprenentatge de la lectura, per 

a la tonalization, pels canvis de posició i un altre llibre per a les dobles cordes.  

 

Tot el material que apareix en aquests deu volums, doncs, està seqüenciat de 

manera progressiva, i en cada peça nova que apareix, s’introdueixen aspectes 

tècnics nous, que van del nivell simple al complex. A més a més, hi ha algunes 

peces que estan col·locades de manera estratègica al llarg dels volums on no 

s’introdueixen elements nous perquè serveixen per a reforçar i repassar els 

conceptes apresos anteriorment en les altres peces.  

 

Aquests volums no van acompanyats per cap manual per als professors, ja que 

Suzuki pretenia que aquests es mantinguessin en formació permanent a través dels 

seminaris de formació per al professorat que proporcionen les diferents 

associacions Suzuki. Actualment, però, cal destacar que han aparegut uns volums 

de partitures amb explicacions per als professors basats amb el repertori del Suzuki 

Violin School, anomenats Step By Step (Wartberg, K. 2001). 

 

4.5 Entrenament per al professorat 

 

Suzuki creia indispensable un alt nivell d’entrenament per als professors que 

volguessin treballar amb el seu mètode, i els feia prometre que sempre 

continuarien aprenent i educant-se per a créixer com a professors i com a músics. 

A més a més, també volia que els professors fossin creatius i innovadors. Per això 

va organitzar tot un sistema d’entrenament per al professorat que ha crescut molt 

des de la seva mort. Les associacions Suzuki corresponents a cada zona del món 

són les encarregades de proporcionar cursos d’entrenament i de formació, tallers, 

seminaris i conferències per als professors, encara que aquests ja tinguin el 

certificat, per tal que puguin continuar formant-se. També per aquest motiu, els 

professors Suzuki tenen una cultura de compartir idees i d’aprendre els uns dels 

altres constantment.  
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L’Associació Internacional Suzuki (ISA) és l’encarregada de coordinar les cinc 

Associacions Regionals Suzuki del món (veure figura 1). Aquestes són: Asia Suzuki 

Association (ASA), European Suzuki Association (ESA), Pan-Pacific Suzuki 

Association (PPSA), Suzuki Association of the Americas (SAA) i Talent Education 

Research Institute (TERI). Els professors, per tal de trobar els respectius cursos 

d’entrenament Suzuki i informació sobre aquests han de contactar l’associació de la 

seva àrea corresponent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per tal d’obtenir el certificat que qualifica els professors com a entrenats en el 

mètode Suzuki, aquests han de fer uns exàmens que són valorats per tres 

examinadors experts en el mètode, un del país natal de la persona que s’examina i 

dos de països estrangers. Tot i que hi ha cinc nivells d’examen, a Europa, per ser 

professor Suzuki reconegut per l’ISA, s’ha d’haver superat almenys l’examen del 

primer nivell del sistema d’entrenament. El cost mínim per cada examen és de 

160€. Amb els quatre primers, si el professor resulta apte, se li entrega un certificat 

per a cadascun d’ells. Quan el professor aprova l’últim examen, el nivell cinc, 

aquest rep el diploma que el qualifica com a professor Suzuki en una especialitat 

concreta.  Els exàmens per a obtenir els certificats o el diploma consten de dues 

parts. En la part d’interpretació el professor ha de tocar unes obres on, en el cas 

del violí, se li valorarà la musicalitat, el so, la postura, la tècnica de l’arc, la tècnica 

de la mà esquerra i la memòria. L’altra part de l’examen consisteix en realitzar una 

classe i es valoren els coneixements dels conceptes que s’han d’ensenyar, la 

comunicació, la relació entre l’alumne i el professor i la filosofia d’aquest.  

 

Figura 1. Distribució territorial de les cinc Associacions Regionals Suzuki del món 
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5. TÈCNICA DEL MÈTODE SUZUKI 

 

Shinichi Suzuki va dividir el seu mètode de pedagogia en tres parts essencials per a 

acomplir els objectius que es proposava. Aquestes eren: escoltar, sonoritat i tocar. 

La tècnica de l’instrument es troba en la part de tocar, i Suzuki la considerava igual 

d’important que els altres aspectes del seu mètode. Com en tot el mètode, també 

defensava que la tècnica havia d’estar en constant evolució i per tant, havia de 

tenir un dinamisme provocat per la recerca dels propis professors. Tot i això, 

l’aspecte que considerava clau per a assolir una bona tècnica era gaudir sempre de 

naturalitat. A l’inici de cadascun dels seus volums per a l’alumne, hi ha unes 

pàgines dedicades a la tècnica de l’instrument.  

 

5.1 Influències 

 

La tècnica que utilitzava Suzuki per a tocar el violí i la que transmetia als seus 

alumnes, tot i que ell no ho va mencionar mai directament, es veu influenciada per 

la de Klingler, el professor que va tenir a Alemanya durant els vuit anys que hi va 

viure. Com que Klingler havia estat deixeble de Joachim, podem veure molts 

aspectes de la tècnica tradicional alemanya que s’utilitzen en el mètode Suzuki. Així 

doncs, característiques com la posició baixa del braç dret, la forma relaxada 

d’agafar l’arc o la seqüenciació en l’ensenyament per a col·locar la mà esquerra, 

provenen de Joachim i la escola alemanya.  

 

Suzuki, però, sí que va reconèixer que la seva manera de tocar el violí estava 

influenciada per diversos músics, entre els quals destaca Jacques Thibaud, Pau 

Casals, Fritz Kreisler i Mischa Elman.  

 

5.2 Postura corporal 

 

Dóna importància a la postura que l’alumne ha de tenir en la posició de descans, és 

a dir, sense tocar. Així, primer els ensenya a col·locar els peus correctament, l’un al 

costat de l’altre, perquè se sentin còmodes. En aquesta posició, els fa tenir el violí a 

sota el braç dret i l’arc penjant de l’índex de la mà dreta cap al terra, amb les 

cerdes mirant cap al públic o el professor, amb el que ell anomena posició de 

descans (veure figura 2).  

 

 

 



PART I. SHINICHI SUZUKI 

  35 

 

 

 

Després d’això, col·loca uns adhesius al terra amb la posició que hauran d’adoptar 

els peus a l’hora de tocar. Per arribar a la posició correcta dels peus, Suzuki els 

ensenya tres passos. Primer, separar una mica els peus i col·locar-los paral·lels. 

Després, posar-los en forma de “v”, i finalment, fer un pas endarrere amb el peu 

dret i recolzar el pes del cos al peu esquerre (veure figures 3, 4 i 5). Aquests 

passos, els reciten professor i alumne cada cop abans de començar a tocar perquè 

el nen els integri. Cal comentar que aquesta no és una posició estàtica ja que els 

alumnes poden balancejar-se mentre estan tocant i passar el pes del seu cos d’un 

peu a l’altre.  

 

 

 

 

Figura 2. Posició de descans de Suzuki 

Figura 3. Peus paral·lels Figura 4. Peus en forma de “V” Figura 5. Posició dels peus de 
Suzuki 
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Per a la postura corporal a l’hora de tocar asseguts, 

Suzuki defensa que s’ha de seure a la bora de la 

cadira i centrar el pes del cos a la cama esquerra, 

mentre que la cama dreta queda doblegada amb el 

genoll mirant cap al terra i el peu a sota la cadira 

(veure figura 6).  

 

A més a més, Suzuki emfatitza la importància de 

sentir el cos centrat, sentint la importància de 

l’abdomen inferior i mantenint la cara i el coll rectes, 

sense inclinar-los cap al violí.  

 

 

 

 

 

Per a col·locar el violí, Suzuki té en compte que aquest ha d’estar una mica inclinat, 

perquè si queda pla, gran part del so es perd, i a més, a més dificulta la posició de 

la mà esquerra per a tocar les cordes més greus. 

 

5.3 La mà i el braç esquerre 

 

En la tècnica del mètode Suzuki, el colze del braç esquerra no té una posició fixa, 

sinó que aquest va rotant en funció de la corda on el violinista està tocant. Així, el 

colze té quatre posicions diferents segons cada una de les cordes i s’ha de mantenir 

en constant moviment lliure.  

 

La posició del canell ha de ser el més natural possible quedant aquest en línia recta 

amb l’avantbraç, sense tenir-lo massa enfora ni massa endins. Així, els dits es 

poden col·locar en la posició correcta i no s’interfereix en la producció del so.  

 

La mà esquerra queda col·locada bastant per sobre del diapasó, de manera que 

l’articulació de l’artell del dit índex es trobi en contacte amb el diapasó. Els dits han 

d’estar corbats de manera natural i el moviment d’aquests ha de ser lliure, a partir 

de l’articulació lliure dels artells. És la part més carnosa de la punta dels dits la que 

ha de tenir contacte amb la corda i no només la punta, perquè això afavoreix a 

tenir un millor vibrato posteriorment (veure figura 7). La col·locació dels dits al 

diapasó la inicia amb la cançó de “Twinkle, Twinkle Little Star”, que es troba en el 

Figura 6. Posició per tocar asseguts de 
Suzuki 
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primer llibre. És una cançó que està en La major i per tant, els dits queden 

col·locats amb l’u i el dos separats i el dos i el tres junts. Pocs mesos més tard els 

ensenya a col·locar el quart dit separat. Segons Suzuki, aquesta posició és la més 

natural per a col·locar els dits a la corda i és ideal per als principiants. Normalment, 

els professors Suzuki utilitzen adhesius que posen al diapasó del violí per a ajudar 

als alumnes a la col·locació correcta dels dits a través del tacte i de la vista.  

 

Pel que fa als canvis de posició, Suzuki és reticent a ensenyar-los massa d’hora 

perquè creu que primer és important que els alumnes assoleixin una base sòlida de 

la posició de la mà esquerra en la primera posició. Els canvis de posició, doncs, els 

introdueix amb el quart llibre, amb el concert en la menor de Vivaldi, i introdueix la 

segona i la tercera posició alhora. Paral·lelament al concert, els alumnes fan 

exercicis de canvis de posició a part.  

 

Aproximadament en el mateix moment que els alumnes aprenen els canvis de 

posició, se’ls introdueix també el vibrato. Per a ensenyar-lo, Suzuki defensa que 

s’han de seguir els següents passos: primer, s’ha de col·locar un dit a la corda en 

posició horitzontal. A poc a poc, el canell i l’avantbraç s’han de moure cap a la 

direcció del pont fent canviar la posició del dit. Així, aquest queda de punta. Aquest 

moviment s’ha de repetir i s’ha d’anar fent cada cop més ràpid fins que es 

converteix en un moviment fluid. Llavors, s’aconsegueix un vibrato consistent i 

regular.   

 

Figura 7. Mà esquerra de Suzuki 
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5.4 La mà i el braç dret 

 

Per a la tècnica d’arc, Suzuki va desenvolupar dues possibles maneres d’agafar 

l’arc; una per a principiants, i una per a estudiants avançats.  

 

 

Per als principiants, primer els ensenya a agafar l’arc al revés, per la punta, de 

manera que puguin notar el pes de tot l’arc a la punta. Això els ajudarà a mantenir 

sempre el mateix volum de so quan toquin en diferents parts de l’arc. Després 

d’això, passen a agafar l’arc pel taló, però posen el polze a sota les cerdes, de 

manera que la posició de la mà queda més oberta (veure figura 8), i quan passen a 

la posició d’avançats, on el polze es col·loca a sota la vara, el polze queda en la 

posició correcta de manera natural. 

 

Per als avançats, el polze passa a col·locar-se a sota la vara. Els tres primers dits es 

col·loquen un al costat de l’altre. Els del mig amb contacte entre ells i l’índex o bé 

tocant l’anular o bé amb una mica de separació. El dit petit es col·loca a la part 

interior de la vara per a empènyer l’arc i perquè així, per als violinistes que tenen el 

braç més curt els permet arribar a la punta de l’arc amb més facilitat (veure figura 

9). Per a l’arc avall, defensava que els que guiaven el moviment eren el dit polze i 

el tercer dit, mentre que per l’arc amunt ho feien el polze i el segon. Insistia en 

tenir el mateix volum de so tant per l’arc amunt com per l’arc avall.  

 

Mentre l’arc passa per la corda, Suzuki diu que cap dels dits de la mà dreta pot 

inclinar-se cap a la punta o cap al taló. Per a comprovar que la posició era correcta, 

Suzuki els col·locava una moneda a la part superior del palmell de la mà mentre 

tocaven per veure que aquesta no es mogués.  

Figura 8. Early bow hold  de Suzuki 
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El canell de la mà ha de tenir una mica de curvatura, i s’ha de moure de manera 

natural amb cada canvi d’arc, rotant així amb la direcció de l’arc. Tot i això, Suzuki 

no donava instruccions sobre els moviments del canell, simplement, esperava el 

moment que els alumnes estiguessin prou avançats com per poder deixar el canell 

molt lliure i llavors aquest, sense haver donat instruccions prèvies, es movia 

correctament. 

 

 

 

 

Un altre aspecte al que Suzuki va donar molta importància és el de mantenir el 

mateix volum de so a la punta que al taló. Com que el taló pesa més, és evident 

que el so serà més fàcil de produir en aquesta part de l’arc que no a la punta. 

Perquè no hi hagués diferències de so en funció de la zona de l’arc on es toqués, 

Suzuki es van inventar el concepte de Pan-da. Això consisteix en pressionar més 

amb la punta del polze quan l’arc està a la punta i menys quan està al taló, de 

manera que el pes o la pressió que de li dóna a l’arc varia en funció de la zona on 

toquem. Suzuki defensava que la pressió del polze a sota la vara de l’arc era un 

element essencial per a una bona producció del so.  

 

Pel que fa al colze dret, aquest és el que guia el moviment de tota la part superior 

del braç. Aquest es mourà en funció de la posició del colze. Suzuki treballa bastant 

les diferents posicions del colze en cada corda, de manera que els alumnes tinguin 

clara la rotació que fa aquest quan canvien de corda.  

 

Figura 9. Mà dreta de Suzuki 
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Amb els principiants, la primera posició que Suzuki ensenya amb l’arc a la corda és 

col·locant l’arc al centre i a la corda mi, formant així un quadrat que els permet 

tenir el colze lliure amb els moviments de l’arc (veure figura 10). Els primers cops 

d’arc que aprenen són cops d’arc curts al mig de l’arc, i a mesura que van 

avançant, se’ls introdueixen més cops d’arc.  

Figura 10. Posició del colze dret de Suzuki 
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1. BIOGRAFIA DE PAUL ROLLAND 

 

Pali Reisman, més conegut com a Paul Rolland, va néixer l’11 de novembre de 1911 

a Budapest, Hongria. Als onze anys va començar a estudiar violí amb Dezsö Rados i 

als 18 anys va començar a dedicar-se a l’ensenyament del violí. Des de llavors va 

iniciar una carrera de pedagog amb la que va desenvolupar tota una manera 

d’ensenyar basada en el moviment.  

 

Es va graduar d’estudis de violí i de viola el 1937 

a la Royal Hungarian Franz Liszt Academy of 

Music a Budapest mentre rebia classes de Imre 

Waldbauer, professor que pertanyia a la línia de 

pedagogia més oberta i més progressista de les 

dues línies pedagògiques existents a Budapest a 

inicis del segle XX. Després de graduar-se, Paul 

Rolland va formar part de la Orquestra Simfònica 

de Budapest i del Pro Ideale String Quartet. A 

més a més, també va fer música de cambra amb 

Albert Einstein, com sabem, conegut de Suzuki. 

Amb el seu quartet, el 1938 va anar a fer una 

gira pels Estats Units, i s’hi van quedar dos anys degut a l’esclat de la Segona 

Guerra Mundial. Després d’aquells dos anys Rolland va decidir que definitivament 

volia centrar la seva carrera en la pedagogia i no tant en la interpretació. Es va 

quedar a EUA, doncs, adoptant-ne la nacionalitat, i per evitar problemes es va 

canviar el nom. El 1941 va entrar a la Simpson College d’Indianola, Iowa, com a 

professor i cap de departament dels instruments de corda. Degut al baix nivell que 

va trobar amb els estudiants de música d’aquella universitat, va decidir començar 

un programa destinat als principiants, amb el qual va desenvolupar molts dels seus 

principis. El 1945 va començar a treballar a la Universitat d’Illinois on va estar 

ensenyant i posant en pràctica les seves idees durant trenta-tres anys, fins a la 

seva mort. 

 

Paul Rolland va ser una figura clau per a impulsar els programes públics 

d’ensenyament per als instruments de corda als EUA, tal i com diu Murray Perkins 

al seu llibre A comparaison of violin playing techniques (Murray Perkins. M. 1995). 

Preocupat pel baix nivell de l’ensenyament de la música que hi havia als EUA, va 

començar a realitzar una sèrie d’accions per a millorar la situació. El 1946 va 

col·laborar amb la ràdio fent un programa de pedagogia dels instruments de corda 
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que presentaven setmanalment als oients. També va començar a organitzar tot un 

seguit de cursos de pedagogia anuals per als professors, i a l’any 1959 va escriure 

Basic Principles of Violin Playing (Rolland, P. 1960) per a aclarir algunes qüestions 

de la tècnica del violí. Aquest llibre va ser editat per la MENC (Music Educators 

National Conference) amb la qual va organitzar un congrés per a proves 

d’orquestra. Allà va conèixer al director de l’orquestra simfònica de Boston, i junts, 

preocupats pel baix nivell dels intèrprets en aquell moment, van preparar una sèrie 

de vídeos destinats a professors i alumnes amb les bases per a tocar el violí 

(educative video recordings). A més a més, també va ajudar a fundar la ASTA 

(American String Teachers Association), va ser editor de la revista de l’associació i 

a més a més, en va ser president durant dos anys (del 1964 al 1966), durant els 

quals va estar promovent la gira de Shinichi Suzuki pels EUA. Així, Paul Rolland va 

ajudar a donar a conèixer noves idees dins el camp de la pedagogia musical com 

les de Suzuki, Kato Havas i molts altres. També va liderar el programa de recerca 

en instruments de corda de la Universitat d’Illinois3 del 1968 al 1970, que va 

culminar amb una sèrie de vídeos acompanyats amb un llibre, TheTeaching of 

Action in String Playing publicat el 1974.  

 

Pel que fa a les publicacions, a més a més de les ja mencionades, també va 

publicar l’any 1971, juntament amb uns companys seus, un mètode per a iniciar 

violí, viola, violoncel i contrabaix anomenat Prelude to String Playing. Pel que fa al 

repertori que utilitzava Paul Rolland, la ASTA va publicar un llibre anomenat The 

Writings of Paul Rolland: An Annotated Bibliography (1980), que és una recopilació 

de molt del material que el mateix Rolland va arreglar i arranjar per a orquestres 

de corda, grups de cambra diversos, etc.  

 

Paul Rolland va morir de manera sobtada a Illinois el 1978 d’un atac de cor. 

Actualment segueix la recerca sobre l’ensenyament del violí que ell va començar 

amb la Rolland Research Associates, que es troba a Arizona.  

 

 

 

 

                                                 
3 The University of Illinois String Research Project (veure pàgina 47) 
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2. EL PROJECTE DE RECERCA DE PAUL ROLLAND 

 

The Univeritiy of Illinois String Research Project 

 

Com hem comentat a la biografia, Paul Rolland va començar a treballar a la 

universitat d’Illinois el 1945. L’objectiu d’aquest programa era posar en pràctica 

amb els estudiants de violí tots aquells principis i aspectes relacionats amb la 

tècnica del violí que Paul Rolland havia anat madurant al llarg de la seva vida. 

L’objectiu del programa, doncs, era que els seus alumnes poguessin tocar el violí 

sense cap tipus de tensió, de manera natural. Així, Rolland es va centrar molt en la 

tècnica del violí perquè aquesta fos correcta i permetés als alumnes aconseguir un 

bon nivell amb l’instrument. Tot i aquest enfocament amb la tècnica, la idea de Paul 

Rolland era posar-ho sempre tot en un context, és a dir, treballar la tècnica de 

manera musical ja que la música era el fi. Per això, juntament amb la seva alumna 

Alice Rich, va escriure una cançó per a cadascun dels aspectes tècnics que volia 

treballar.  

 

L’origen del projecte, doncs, el trobem al 1965. L’estiu d’aquell any, Rolland i els 

seus ajudants van ajuntar setze nens a l’atzar, sense cap prova de selecció, i van 

començar a fer amb ells quatre classes per setmana d’una hora i mitja cada classe. 

A la tardor d’aquell mateix any, els nens van passar a fer dues sessions setmanals 

de 30’ cadascuna amb els professors assistents de Paul Rolland i una classe 

setmanal de 45’ amb el mateix Rolland. Paral·lelament al projecte, els professors 

assistents, ajudaven als professors locals de les escoles de música donant-los 

recursos i idees per a fer les seves classes de música. El primer any del projecte, és 

a dir, en el primer any d’estudi dels alumnes de violí i viola, Paul Rolland donava 

molta importància al ritme, utilitzant idees que provenien de Kodály i Dalcroze, com 

portar sempre la pulsació i sentir la subdivisió de manera interna a dins el cos. 

També va posar de manifest la importància de les classes de grup, tant les 

homogènies com les heterogènies, però sempre amb alternació amb les privades. 

Després del primer any, a més d’ajudar als professors locals, els assistents van 

anar a les escoles de música locals i van integrar el projecte a les escoles. Els 

vídeos que mostren els principis d’aquest projecte es van gravar dos anys i mig 

després que els alumnes comencessin a estudiar violí. Cal destacar que, tot i que 

en aquest projecte tots els alumnes eren principiants, l’especialitat de Rolland era 

treballar amb nens més grans que ja havien començat a fer violí i els ajudava a 

rectificar els moviments fent-los el que anomenava remedial teaching 

(ensenyament de reciclatge).   
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3. FILOSOFIA DE PAUL ROLLAND 

 

No podem dir que l’aproximació de Paul Rolland per a ensenyar violí sigui 

exactament un mètode, ja que Rolland en cap moment va fer una seqüenciació dels 

passos a seguir per a ensenyar violí ni els va estructurar de manera progressiva. Ell 

mateix insistia en la idea que el projecte que ell havia creat no era un mètode, sinó 

una aproximació. A diferència de Suzuki, que sí que va fer una excel·lent tasca de 

seqüenciació de les activitats i dels conceptes a aprendre, Paul Rolland simplement 

organitzava la informació segons els temes que volia treballar. D’aquesta manera, 

té diferents blocs dedicats al vibrato, als canvis de posició, als cops d’arc, etc., però 

aquests no estan interrelacionats, sinó que cada bloc tracta un tema diferent i és el 

professor el que ha de organitzar el material per poder treballar-ho tot a classe 

amb l’alumne.  

 

Per aquest motiu, doncs, com que no podem dir que aquest sigui un mètode en el 

sentit estricte de la paraula, Paul Rolland tampoc va veure la necessitat de tenir 

una filosofia clara per a la seva aproximació, ja que la feina que ell feia es basava 

molt en la tècnica de l’instrument. Tot i així, va resumir l’essència del seu treball en 

una sola paraula: Naturalitat.  

 

3.1 Naturalitat 

 

De la mateixa manera que Shinichi Suzuki parlava del mètode de la llengua 

materna a l’hora d’aprendre les habilitats per a tocar el violí, Paul Rolland fa 

referència a l’aprenentatge dels moviments de la manera més natural possible. 

Igual que els nens aprenen a parlar el seu idioma d’una manera natural, ell 

defensava que els moviments del cos també s’havien d’aprendre de la manera més 

natural possible per a evitar qualsevol tipus de tensió i obtenir així, llibertat i 

relaxació en els moviments a l’hora de tocar l’instrument.  

 

3.2 El moviment 

 

Veurem, en l’apartat dedicat a la tècnica, com Rolland posa especial èmfasi en el 

moviment a l’hora de tocar. Defensa que per a la obtenció d’una bona qualitat en el 

so de l’instrument, és imprescindible tocar amb els moviments del cos equilibrats, i 

que aquests han d’involucrar tot el cos i no només els dits o la part superior del 

cos. Per a poder transmetre aquesta idea als alumnes, Rolland va fer un 

profundíssim anàlisi de tots els moviments implicats a l’hora de tocar el violí.  
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3.3 La tècnica al servei de l’expressió 

 

Paul Rolland treballava principalment la tècnica de l’instrument amb els seus 

alumnes perquè creia que una bona tècnica els permetria obtenir un bon so i una 

afinació correcta, que eren una de les coses més importants per a ell a l’hora de 

tocar. És per això que va fer un important anàlisi de tots els aspectes tècnics del 

violí, de quina relació tenien amb el moviment i quina era la millor manera 

d’ensenyar-los. Les seves classes, doncs, es basaven en l’aprenentatge de la 

tècnica del violí. Tot i així, Rolland no va separar mai la tècnica de la música, ja que 

la tècnica havia d’estar sempre al servei de la música, i defensava que sempre 

s’havia de treballar la tècnica amb musicalitat, és a dir, tocar el violí amb els 

moviments correctes però amb un valor musical, no deixant mai la música de 

banda per dedicar-se només a la tècnica. Per això, el repertori del mètode de 

Rolland està pensat per a treballar cada un dels aspectes tècnics als que Rolland fa 

referència però sempre són cançons amb un important valor musical.  

 

3.4 Currículum espiral 

 

Igual que Suzuki, Paul Rolland donava molta importància al repàs. Així doncs, ell 

sempre revisava constantment tot allò que els seus alumnes ja havien fet, però ho 

feia de manera diferent, és a dir, a un nivell diferent de dificultat. Deia que la 

revisió, d’una banda permetia als alumnes descobrir el progrés que havien fet, i per 

altra banda els ajudava a consolidar aspectes tècnics de l’instrument. Així doncs, 

aprendre música per a Rolland no és fer sempre alguna cosa més difícil, sinó que és 

bo tornar enrere, de la mateixa manera que Suzuki posa èmfasi en revisar 

constantment les cançons del llibre 1. 
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4. PRINCIPIS DE PAUL ROLLAND 

 

4.1 El moviment  

 

Allò més important per a Rolland per tal d’aconseguir un bon so i una afinació 

correcta era tocar amb un moviment equilibrat del cos. Per això, defensava que a 

l’hora de tocar el violí és important que siguem conscients de l’ús de tot el cos i no 

només de la punta dels dits. Segons ell, la participació del cos en l’acte 

d’interpretar, és el que ens porta a uns canvis d’arc i de posició més suaus i per 

tant, més bonics. 

 

Així doncs, el més important per a ell era aconseguir que els alumnes se sentissin 

còmodes amb el seu propi cos mentre tocaven i que poguessin tocar el violí sense 

que això els suposés cap dificultat. Per a aconseguir aquest moviment equilibrat, el 

cos havia d’estar completament lliure de tensions, ja que només una petita 

contracció a una part del nostre cos ja afecta a tota la resta i, per tant, a la 

producció del nostre so amb l’instrument.  

 

Com aconseguia això amb els seus alumnes, però? En primer lloc, Rolland parlava 

de la importància de l’equilibri en el moviment. El cos i els braços havien de 

funcionar de manera equilibrada a través del que ell anomenava palanques. És a 

dir, s’havia d’utilitzar el balanceig i el pes del cos havia de canviar d’un peu a l’altre 

mentre els intèrprets estaven tocant. D’altra banda, també remarcava la 

importància que tot el cos estigués en moviment. El balanceig del pes, el cap, el 

braç, el colze, les cames, etc, tot havia d’estar constantment en moviment per a 

poder alliberar la tensió. Si una part del cos està tensa, deia, el moviment del cos 

no té fluïdesa, i com a conseqüència, el so que es produeix amb l’instrument és un 

so pobre i dur. Així doncs, si tots els moviments del cos estan lliures, el so també 

és més lliure. Per aconseguir aquesta llibertat en el moviment, Rolland defensava 

que era molt important la introducció primerenca de les dificultats. Introduint 

elements com els canvis de posició, el vibrato, l’ús del quart dit de la mà esquerra o 

cops d’arc com el staccatto o el ricoché a un nivell no massa avançat dels alumnes, 

és a dir, poc després de l’inici de l’aprenentatge de l’instrument, aconseguia que 

des de bon principi alliberessin les possibles tensions i toquessin amb més fluïdesa i 

llibertat. El fet d’estar treballant en primera posició durant massa temps era una de 

les principals causes que Rolland atribuïa a la tensió dels intèrprets (Rolland, P. 

1974).  
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Així, el moviment era el més important per a Paul Rolland a l’hora de tocar el violí. 

Per a ell, la qualitat dels nostres moviments determina la qualitat del nostre so.  

 

4.2 L’edat d’inici 

 

Al mètode Suzuki, hem vist com l’edat d’inici és un dels factors més importants i 

característics del mètode, i per aquest motiu està a l’apartat de filosofia, ja que és 

un dels aspectes clau del seu mètode. En el cas de Paul Rolland, però, l’edat d’inici 

no és tan important. Com ja hem comentat, Rolland es va especialitzar en fer 

reciclatges a alumnes d’edat avançada (14-15 anys), que ja tocaven el violí i els 

ajudava a millorar la seva tècnica a través de la nova concepció del moviment que 

els ensenyava. Poques vegades, doncs, va treballar amb alumnes que comencessin 

a tocar el violí de zero. En el cas del seu projecte de recerca, però, sí que ho va fer. 

Generalment l’edat d’inici dels alumnes de Rolland rondava els 7 o 8 anys, ja que al 

sistema d’ensenyament hongarès, primer començaven amb l’ensenyament general 

de la música i més endavant començaven amb l’instrument.  

 

4.3 La lectura 

 

Igual que Shinichi Suzuki, Rolland defensava que era molt important que els nens 

toquessin de memòria. Així doncs, els seus alumnes començaven aprenent les 

cançons d’oïda, sense partitura, però ben aviat els introduïa la lectura.  

 

4.4 Les classes de grup 

 

Segons Rolland, les classes de grup, tant les heterogènies com les homogènies, 

eren molt bones pels alumnes i molt productives. Són importants, doncs, perquè 

els alumnes puguin veure que no són els únics que fan música i millorar així 

l’aspecte social de la pràctica de l’instrument. A més a més, també són bones per a 

fer exercicis d’oïda i permet al professor treballar amb una gran varietat de 

materials. Rolland també parla de l’aprenentatge per observació, ja que deia que 

els alumnes podien millorar la seva postura corporal observant els seus propis 

companys. Ara bé, tot i que la classe de grup té algunes avantatges, també en 

reconeixia desavantatges. El so i l’afinació, per exemple, se’n podien ressentir a 

vegades ja que dins un grup és més difícil sentir-se a un mateix. També 

impedeixen que aquells alumnes que poden avançar a un ritme més ràpid ho facin, 

ja que s’han d’adaptar al ritme dels altres. És per això que Paul Rolland remarcava 

la importància que aquestes es combinessin sempre amb les classes individuals, on 
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es podien treballar millor aspectes com el so, el fraseig i l’afinació i es podien 

establir objectius personalitzats.  

 

4.5 El repertori 

 

Paul Rolland va escriure cançons per a cadascun dels aspectes tècnics que volia 

treballar amb els seus alumnes. Juntament amb el compositor Stanley Fletcher, van 

composar tota una sèrie de cançons amb acompanyament de piano, cadascuna de 

les quals estava dirigida a treballar un aspecte tècnic en concret. Tot i que Rolland 

es va centrar molt en la tècnica, mai va deixar de banda la qüestió musical, i totes 

les cançons que va escriure tenen un important valor musical, a més de tenir 

caràcters molt diferents totes elles. Les cançons que va escriure amb Fletcher, eren 

tant per a les classes individuals com per a les classes de grup, i estan recopilades 

en dos volums anomenats New Tunes for Strings.  

 

A part d’aquestes peces que va composar amb l’ajuda de Stanley Fletcher, va 

treballar amb la seva alumna Alice Rich escrivint més cançons i també va incloure 

en el seu material peces de la compositora Margaret Farish. 
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5. TÈCNICA DE PAUL ROLLAND 

 

5.1 Influències 

 

Durant el segle XX, hi va haver una important revolució en el camp de la psicologia 

i de la neurociència. Molts psicòlegs i pedagogs van començar a fer investigacions i 

es va començar a dur a terme un gran treball d’anàlisi i experimentació en el camp 

de l’educació que els va portar a fer grans descobriments. Alguns d’aquests 

psicòlegs que investigaven a principis i mitjans del segle XX i que van ser molt 

importants per a Paul Rolland eren Bruner, Piaget o Vigotsky. El moviment de la 

Gestalt també va causar una gran influència en Rolland, igual que Steinhausen amb 

el seu llibre The physiology of violin playing. La metodologia de Paul Rolland i tot el 

programa que va dissenyar per a l’aprenentatge del violí, doncs, estan influenciats 

per aquests científics (Murray Perkins, 1995).  

 

Durant aquells anys, també hi va haver una important revolució en el camp de la 

psicomotricitat i de l’ús del sistema motor dels humans. Tots aquests 

descobriments en el camp de la fisiologia, es van començar a posar a la pràctica en 

el camp de la música. Carl Flesch va ser un dels primers que va començar a parlar 

de la importància del moviment en la interpretació. Una de les seves observacions 

més importants és que el moviment sense ritme impedia el progrés dels estudiants. 

Poc després va aparèixer també Matthias Alexander, que va fer un profund estudi 

sobre el moviment aplicat als músics tenint en compte que la unitat de l’organisme 

humà és indivisible. Finalment, Josephine Rathbone, que posteriorment va treballar 

amb Paul Rolland, també va fer alguns estudis i va observar que la tensió o la 

inexactitud a l’hora d’interpretar el violí venien provocades per l’ús de moviments 

innecessaris.  

 

A nivell violinístic/interpretatiu, podem veure les influències de Dezsö Rados, el 

primer professor de violí que va tenir. Amb ell va treballar molt la relaxació i l’ús 

correcte dels mecanismes corporals a l’hora de tocar el violí. Tot i així, el professor 

que més va influenciar a Paul Rolland va ser Waldbauer. Amb ell, que sempre feia 

èmfasi en trobar una bona producció del so a través dels moviments corporals 

correctes, Rolland va aprendre a ser un professor extremadament analític des d’una 

concepció gestàltica.  

 

Una altra important influència per a Paul Rolland que cal mencionar és la de 

Shinichi Suzuki. L’any 1964, ambdós pedagogs es van conèixer en una convenció 
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de la ASTA i la MENC (avui dia coneguda com NAFME), i Paul Rolland, que llavors 

era president de la MENC, va convidar a Suzuki a fer classes als nens americans i 

als seus pares. Durant un any van tenir l’oportunitat d’observar-se mútuament, i 

Paul Rolland va agafar moltes idees de la metodologia que utilitzava Suzuki. Dues 

de les idees que Suzuki duia a terme amb els seus alumnes i que Paul Rolland 

afirmava haver-se inspirat en ell a l’hora d’aplicar-les eren la importància de 

l’aprenentatge memorístic i la constant revisió de les peces o de les habilitats ja 

apreses amb els alumnes.   

 

Una altra pedagoga del violí que també va influenciar a Rolland va ser Kato Havas, 

violinista hongaresa que, com Rolland, també va estudiar amb Waldbauer. Els dos 

van mantenir contacte al llarg de les seves vides, Rolland des d’EUA i Havas des 

d’Anglaterra, i van observar-se mútuament compartint idees i coincidint en 

conferències i trobades de la ASTA.  

 

A més a més d’aquests dos grans pedagogs, també podem veure en la obra de 

Rolland la influència de professors com Roma Totenberg o Ivan Galamian, dels 

quals en va observar una gran quantitat de classes i va reflexionar amb ells sobre 

aspectes de la tècnica del violí durant el seu període a la universitat d’Illinois.  

 

5.2 Postura corporal 

 

Per a Paul Rolland era molt important la posició dels peus per a tocar el violí, ja que 

aquesta determina la posició correcta de tot el nostre cos. A més a més, els peus 

són els primers que tenen contacte amb el terra i amb la gravetat de la terra, i 

Rolland deia que era a través dels peus que els humans podem experimentar com 

ens sentim ja que són els que ens relacionen amb el món.  

 

Tal i com hem comentat anteriorment, per a Rolland els moviments bons eren 

aquells que estan equilibrats, mentre que els dolents apareixen quan utilitzem 

músculs antagònics, moviments estàtics o quan hi ha parts del cos que s’intenten 

moure i reprimim el moviment. Per a una bona postura corporal i per a aconseguir 

els moviments equilibrats en tot el cos, doncs, Rolland defensava la idea de 

Josephine Rathbone, que afirmava que el balanceig d’un peu a l’altre allibera la 

tensió. Així doncs, Rolland vigilava sempre que els seus alumnes toquessin canviant 

el pes d’un peu a l’altre mentre tocaven per obtenir així la major llibertat de 

moviment possible.  
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Així doncs, per a col·locar el violí mantenint sempre una postura corporal correcta, 

Rolland seguia uns passos. En primer lloc, els feia fer la “marxa”. La marxa 

consisteix en alçar els genolls i caminar com soldats però sense moure’s del lloc. 

D’aquesta manera, quan els alumnes paren, troben la millor posició per als seus 

peus, que per a cadascú és diferent. Quan els alumnes paren, han de fer un pas 

petit amb el peu esquerre per tenir una mica més de separació entre els peus. 

Després, s’han de balancejar movent el pes d’un peu a l’altre per alliberar les 

tensions. Després d’això, els alumnes agafen el violí i el col·loquen amb la posició 

de descans, sota el braç dret, igual que Suzuki, però Rolland té en compte que la 

voluta del violí no pot estar gaire baixada, sinó que ha d’estar col·locada més aviat 

a prop de la cara per a evitar tensions a l’espatlla. Després, els alumnes, continuant 

sempre amb el balanceig, agafen el violí amb la mà dreta per la barbada i 

l’acompanyen fins que se’l col·loquen a sobre l’espatlla. Un cop el violí està 

col·locat, l’alumne ha de poder dir que sí i que no amb el cap per comprovar que no 

hi ha tensions al coll. Una manera de comprovar que els genolls tampoc estan en 

tensió i que Rolland utilitzava molt és que el professor empeny una mica la voluta 

del violí per, a través d’aquest, notar la tensió o l’alliberament del cos de l’alumne.  

 

Rolland es va trobar que algunes vegades, els alumnes es queixaven del pes del 

violí, o notava que l’instrument tendia a abaixar-se. Per aquests casos, Rolland 

recomana col·locar el violí des de dalt i no des de baix, fent el que ell anomenava 

l’estàtua de la llibertat (veure figura 11), o, caminar per la classe amb l’estoig del 

violí a sobre el palmell de les mans (veure figura 12). D’aquesta manera, quan 

després els alumnes agafaven el violí els semblava molt més lleuger.  

Figura 12. Caminar amb 
l’estoig 

Figura 11.  Estàtua de la 
llibertat de Rolland 
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Per a tocar asseguts, Rolland defensava que els alumnes havien de sentir tres 

punts de contacte; els dos peus i els isquis, com si fossin un trípode. Havien de 

seure a la cantonada de la cadira, i notar una gran flexibilitat al maluc, per 

contrarestar la falta de moviment de les cames. Tot i estar asseguts, el pes també 

es podia balancejar d’un costat a l’altre.  

 

5.3 La mà i el braç esquerre 

 

Els problemes en la mà esquerra dels violinistes, segons Paul Rolland, vénen 

provocats per posicions estàtiques de les mans, la falta d’equilibri en els músculs de 

les mans o per tenir un instrument massa gran. Com en la resta del cos, per a la 

mà esquerra, els moviments apropiats són molt desitjables. Així, Rolland sempre 

tenia en compte les diferències individuals de cada mà, tant la dimensió, com la 

forma o la llargada dels dits. Podem saber que la mà esquerra està en una posició 

equilibrada quan (veure figura 13): 

 

- Els quatre dits arriben bé a la corda sense fer cap esforç. 

- El canell està recte. Rolland posava l’arc a darrere el braç esquerre dels 

alumnes perquè ells mateixos poguessin comprovar si estava recte o no 

(veure figura 14). Tot això, a l’hora de tocar, Rolland defensava que el canell 

podia estar en moviment i que podia estar més enrere quan s’utilitza el dit 1 

i 2 i més endavant amb els dits 3 i 4. Així, el canell també estava en rotació 

i en moviment.  

- El colze està adaptat a la posició de la mà. 

- El polze es mou segons el dit que estiguem utilitzant. 

 

 

 

Figura 13. Mà i braç esquerre de Rolland 
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Si aquests quatre punts són en la nostra posició mentre toquem, és que el braç i la 

mà esquerra estan en una posició correcta i tenen un moviment equilibrat. Així 

doncs, Rolland vigilava que tant l’alçada de la mà respecte el batedor, com el polze, 

el canell o el colze estiguessin sempre en moviment.  

 

Pel que fa a l’angle dels dits, aquest era crucial per a obtenir una bona articulació. 

Rolland deia que s’havien de col·locar els dits a la corda en la part més carnosa 

d’aquests, de manera que les ungles de la mà esquerra estiguessin mirant cap a 

l’alumne.  

 

Els canvis de posició, el vibrato i l’ús del quart dit eren introduïts molt d’hora als 

alumnes de Rolland, perquè creia que això era una manera d’alliberar les tensions i 

de treure barreres que els alumnes que portaven massa temps tocant a primera 

posició es trobaven més endavant. Els canvis de posició, a més d’ajudar a alliberar 

la tensió de la mà esquerra, ajuden també als alumnes a mantenir la voluta del violí 

en la posició correcta i evitar que aquesta caigui. Per a aconseguir fluïdesa i llibertat 

en els moviments de la mà esquerra, Rolland utilitzava un exercici anomenat tap-

tap, que consistia en picar a la caixa del violí amb els dits de la mà esquerra per 

sobre les cordes (veure figura 15). Aquest moviment és el que després ajudaria als 

alumnes a trobar el moviment del vibrato i dels canvis de posició. Tot i que els 

canvis de posició s’introduïen molt d’hora, amb els principiants no es feien de 

manera molt estricta. Rolland feia als seus alumnes realitzar moviments amples per 

Figura 14. El canell recte 
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sobre la corda sense haver de trobar una afinació concreta, de manera que els 

alumnes ja practicaven el moviment del canvi de posició però sense la pressió 

d’haver de trobar la nota exacta, ja que això, podia provocar tensions. Més 

endavant, quan tenien aquest moviment après, sí que els concretava més l’alçada 

de la nota on havien d’arribar. El vibrato també s’ensenya el més aviat possible o 

en el moment que l’alumne mostra interès, perquè d’aquesta manera el professor 

s’assegura que no l’aprengui malament. Ajuda també a alliberar els moviments de 

la mà esquerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, pel que fa al quart dit, aquest s’introdueix en el mateix moment que els 

altres tres per evitar futures dificultats amb l’ús d’aquest dit que sempre és més 

sensible. El quart dit, però, no es col·loca separat del tercer, ja que per als nens 

aquesta posició és més difícil. Rolland utilitzava el que anomenava posició nativa de 

la mà, que consistia en col·locar el primer dit una mica enrere i els altres tres junts. 

Aquesta era, segons ell, la posició més natural de la mà, i amb aquesta començava 

a ensenyar la col·locació dels dits als alumnes. Així doncs, la mà es col·locava al 

violí amb el primer i el segon dit sobre la corda Re (Mi i Fa#), el tercer a la corda La 

(Re) i el quart a la corda Mi (Sib). Per a aquesta col·locació utilitzava cançons que 

va escriure ell mateix juntament amb Fletcher. A més a més, Rolland utilitzava 

exercicis de pizzicato amb el quart dit de la mà esquerra per a enfortir-lo.  

 

Figura 15. El tap-tap de Rolland 
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Igual que Suzuki, Rolland també utilitzava gomets per a proporcionar als alumnes 

una orientació visual de la col·locació dels dits sobre el batedor. Això, els ajudava 

també a trobar l’afinació correcta de manera més fàcil. Rolland, però, col·locava 

tres marques al violí. La primera, sobre la línia del primer dit, la segona, sobre la 

línia del tercer dit, i la tercera marca, es col·locava al centre del violí, a la posició de 

l’harmònic (Rolland, P. 1974).  

 

5.4 La mà i el braç dret 

 

Per als alumnes més petits, Rolland proposava una manera d’agafar l’arc diferent a 

la convencional. El que ell anomenava early bow hold (veure figura 16) consisteix 

en agafar l’arc més amunt del taló, pel punt d’equilibri, de manera que perdi una 

mica de pes i per als més petits sigui més fàcil de controlar. Com Suzuki, també 

feia col·locar el polze al lloc de les cerdes i no sota la vara, perquè així tinguessin 

més espai a la mà dreta, però com que la mà la col·locava més amunt, posava un 

mocador envoltant l’arc perquè el dit no toqués directament a les cerdes. Aquesta 

posició primerenca d’agafar l’arc, però, durava molt poc temps amb els alumnes de 

Rolland, perquè creia que, tot i que era més fàcil, era molt important que els nens 

s’acostumessin a agafar l’arc d’una manera convencional (veure figura 17). Per a 

aquesta manera d’agafar l’arc, Rolland utilitzava el punt de contacte entre el polze i 

el dit cor, formant així un cercle entre aquests dos dits. Els altres, havien de caure 

sobre la vara de la manera més natural possible.  

 

 

 

Figura 17. Early bow hold de 
Rolland 

Figura 16. Mà dreta de Rolland 
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Les primeres notes que Rolland ensenyava amb l’arc eren al centre de l’arc perquè 

considerava que era la posició més fàcil per als principiants.  

 

Com en tot, a l’hora de passar l’arc també es tenia molt en compte el moviment del 

cos. Rolland diferenciava entre dos tipus d’arcades; ràpid i lent. Per als canvis d’arc 

ràpids deia que el cos s’havia de moure en direcció contrària a l’arc, mentre que 

pels canvis d’arc lent, el cos es movia en la mateixa direcció que l’arc per donar, 

així, més control i intensitat al so que es produïa.  

 



 

   



 

   



 

   

 

 

 

 

 

PART III. 

MIMI ZWEIG  



 

   



PART III. MIMI ZWEIG 
 

  65 

1. BIOGRAFIA DE MIMI ZWEIG 

 

Actualment Mimi Zweig és professora de violí i viola a la Universitat d’Indiana, a la 

Jacobs School of Music i també és directora de la Summer String Academy, un curs 

d’estiu dirigit a joves violinistes, violistes i violoncelistes d’entre 12 i 18 anys. El 

curs ofereix classes privades, màster classes, classes de cambra i recitals.  

 

Va néixer el 1950 a Davis, California, i als 

vuit anys va començar a estudiar violí amb 

un professor amateur. Als 15 anys la seva 

família es va mudar a Nova York i allà va 

començar a fer classes de violí amb Louis 

Krasner. Al 1971, amb 21 anys, es va 

graduar en la carrera d’interpretació a la 

State University of New York, i després va 

començar a oferir alguns recitals amb 

orquestres de cambra i simfòniques i a 

exercir de professora a la North Carolina 

School of the Arts.  

 

Cap a l’any 1972, després de veure els vídeos The Teaching of Action in String 

Playing creats per Paul Rolland en el seu projecte de recerca, Mimi Zweig va 

començar a desenvolupar tota una sèrie de programes pedagògics de música per a 

adolescents i des de llavors ha dut a terme tallers pedagògics i màster classes per 

Estats Units, Mèxic, Canada, Israel, Japó i Europa. Al 1976, quan ja s’havia 

traslladat a Bloomington, Indiana, va fundar la Indiana String Academy. Al llarg del 

seu recorregut com a pedagoga, ha participat en programes pedagògics 

d’instruments de corda per a nens a la North Carolina School of the Arts, al 

Wisconsin Conservatory of Music, i a la String Academy of Wisconsin de la 

Universitat de Wisconsin-Milwaukee. També ha estat membre fundadora i ha 

participat amb diverses orquestres i grups de cambra que han arribat a ser 

internacionalment coneguts. 

 

Durant el seu primer any com a professora a la universitat d’Indiana, Mimi Zweig 

comptava amb sis alumnes, i aquest nombre va anar augmentant considerablement 

cada any fins que va haver de demanar a l’escola l’ajuda de varis assistents. Ha 

tingut nombrosos alumnes que han guanyat diverses competicions i s’han donat a 
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conèixer mundialment pel seu gran talent musical i la seva gran habilitat amb el 

violí com Joshua Bell.  

 

L’any 2003 va dissenyar la seva pàgina web stringpedagogy.com, una eina 

innovadora que utilitza per compartir les seves experiències pedagògiques i la seva 

visió de la pedagogia amb professors d’arreu del món. És una web interactiva que 

proporciona molts materials pràctics com vídeos, partitures, exercicis, informació 

de classes privades i de grup, etc, i gran quantitat d’informació perquè els 

professors puguin conèixer la filosofia de Mimi Zweig. 
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2. STRING ACADEMY I STRING PEDAGOGY 

 

Com hem vist a la biografia, Mimi Zweig va fundar un programa anomenat String 

Academy, a la Univertitat d’Indiana. Aquest, era un programa pedagògic dirigit a 

tots aquells nens que volguessin aprendre a tocar el violí. Els nens que comencen 

instrument amb aquest programa, reben tres classes privades setmanals d’una 

durada de 30 minuts amb el professor principal d’instrument. A més a més, també 

fan una hora de classe de grup cada setmana i el que anomenen una “classe de 

pràctiques” privada. La classe de pràctiques consisteix en una altra classe privada 

que rep l’alumne però que la fa un estudiant de pedagogia de la mateixa 

universitat. Les primeres classes de pràctiques duren 45 minuts, però a mesura 

que, tant l’alumne com el professor en pràctiques van avançant, el temps s’allarga i 

es converteixen en classes d’una hora o més, amb els estudiants més avançats.  

 

Per a fer les classes de grup, els alumnes no es divideixen per edats, sinó que els 

ajunten pel repertori que estan tocant segons els llibres de Suzuki. Així, els 

alumnes que estan tocant des del llibre 2 fins al 5, reben classes de grup d’una 

hora i mitja, que incorporen el tocar en grup, els solos i una part de teoria. Dels 

llibres 6 al 7, fan una hora i mitja de tocar amb grup i màster classes i a més a 

més, una hora de teoria separada de la classe d’instrument. Fins a aquest punt, 

sempre s’inclou la teoria en les classes de grup, però en aquest moment, es realitza 

una classe especifica de teoria separadament. Finalment, els grups més avançats, 

fan una hora de teoria, una hora i mitja de màster classes i dues hores de conjunts 

i cambres. A més a més, també fan una orquestra de cambra un cop a l’any durant 

tres setmanes intensives d’assajos que culminen amb un concert. 

 

En aquest programa, també es posa molt èmfasi en la importància de tocar en 

públic. És per això que es realitzen un seguit de recitals cada semestre on els 

alumnes han de tocar sols. A part d’aquests recitals, també tenen un cicle de 

concerts que anomenen Entire Works Concert (Concert d’obres senceres), que és 

per aquells alumnes que preparen obres completes. També tenen l’opció de tocar 

un recital sencer ells sols si el tenen preparat.  

 

Els alumnes més avançats, el grup que s’anomena Violin Virtuosi, també realitzen 

gires a fora de Bloomington, i fora dels Estats Units. Han actuat a França, Espanya, 

Suècia, Itàlia i el Japó. També han fet gravacions per a la ràdio i han actuat en 

programes de música clàssica de la televisió.  
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Els concursos són també una part important del programa de String Academy. El 

que intenten transmetre, però, des del professorat del programa, és que la 

importància dels concursos resideix en el procés de preparació i no tant en el 

resultat.  

 

Després de tenir el programa ben consolidat, l’any 2003 Zweig va crear una pàgina 

web; www.stringpedagogy.com. A diferència de Paul Rolland i Shinichi Suzuki, Mimi 

Zweig no fa servir llibres ni material imprès per a difondre el seu mètode, sinó que 

fa ús de les noves tecnologies que caracteritzen l’època més tardana en la que ella 

es va desenvolupar com a professora.  Així doncs, és a través d’Internet que Zweig 

intenta arribar al màxim nombre de gent i utilitza els recursos que les noves 

tecnologies li ofereixen per a tenir una ample audiència en tot el món. Mimi Zweig 

va ser una de les primeres que va utilitzar els vídeos on-line per a comunicar-se 

amb altres professors, una eina que cada cop s’ha fet més popular.  

 

Els interessats en la pàgina web, poden subscriure-s’hi i gaudir d’una gran quantitat 

d’informació. Un cop subscrit, el públic té accés a una gran quantitat de vídeos on 

poden observar classes de la mateixa Mimi Zweig, a més de l’opció d’entrar i 

participar en un Fòrum de professors d’arreu del món que actualment compta amb 

uns 1.500 membres, on poden compartir idees, problemes i solucions. També tenen 

accés a un calendari d’esdeveniments on els professors poden penjar els seus 

concerts, màster classes, etc. 
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3. FILOSOFIA DE MIMI ZWEIG 

 

Igual que Paul Rolland, l’aproximació de Mimi Zweig tampoc es pot dir que sigui 

exactament un mètode degut a la falta de seqüenciació del material i 

d’estructuració progressiva d’aquest. Per aquest motiu, Mimi Zweig tampoc s’ha vist 

mai obligada a definir una filosofia clara per a la seva aproximació. Sí que podem, 

però, resumir alguns dels aspectes principals que caracteritzen l’aproximació a la 

pedagogia dels instruments de corda de la professora d’Indiana.  

 

Tal i com diu la mateixa Mimi Zweig en el seu DVD (2007) Mimi Zweig: String 

Pedagogy, la seva pedagogia no és més que una síntesi dels millors aspectes que 

pedagogs previs a ella havien desenvolupat amb els seus mètodes. És per aquest 

motiu que tant Suzuki com Rolland, que tenen un pes important en la història de la 

pedagogia i són d’una època prèvia a la de Mimi Zweig, tenen una gran influència 

en la seva pedagogia. Ella mateixa afirma a la seva pàgina web que la seva manera 

d’ensenyar és una barreja de totes les influències que ha rebut en la seva vida, i 

que se sent com una esponja que ha absorbit tota la informació d’aquelles persones 

que han enriquit la seva vida. A través de la observació i de l’experiència, doncs, ha 

dissenyat tota una manera d’ensenyar violí als joves.     

 

Així doncs, en la pedagogia de Mimi Zweig podem trobar tant elements de 

pedagogia tradicional com els millors aspectes de l’ensenyament a edats molt 

primerenques de Suzuki o l’aprenentatge motor de Rolland. A continuació, explicaré 

alguns dels aspectes principals de la filosofia de Mimi Zweig. 

 

3.1 L’entorn còmode i l’error 

 

Un dels aspectes més importants de la pedagogia de Zweig, si no el més important, 

és que és imprescindible crear a les classes allò que ella anomena non-judgmental 

environment, és a dir, un entorn agradable i còmode on els alumnes no se sentin 

criticats ni jutjats. Aquest entorn adequat, serà el que permetrà que els nens 

puguin desenvolupar les seves habilitats físiques, psicològiques i musicals. Per a 

què això succeeixi, és imprescindible enfocar l’error des d’un punt de vista diferent 

al punt de vista tradicional. Per a Zweig, l’error no hauria d’estar vist com una 

experiència negativa, sinó com una oportunitat per a aprendre i resoldre 

problemes. Així, l’error deixa de veure’s com una experiència negativa o positiva, 

sinó com una simple informació que ajuda als alumnes a millorar, ja que aquests 

sempre ho aprenen tot per experimentació. Aquesta manera d’enfocar l’error ajuda 
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als alumnes a reduir l’ansietat, que és un dels motius principals que produeix tensió 

física a l’hora de tocar, i en canvi, els proporciona més llibertat i confiança per 

aconseguir una tècnica fàcil i segura.    

 

Per a aconseguir aquest clima de relaxació i de comoditat a la classe, Mimi Zweig 

explica algunes de les tècniques que fa servir. En primer lloc, considera que és molt 

important que els nens rebin un reforç positiu constantment, i que el professor ho 

comuniqui a través de l’expressió facial (com un somriure) o verbal. A part d’això, 

també considera molt important la participació dels pares, i els encoratja a aplaudir 

als seus fills sempre que toquin perquè aquests se sentin recolzats per la seva 

família. Una altra de les tècniques que utilitza és la de fer servir jocs divertits que 

fomentin la creació dels alumnes i amb els quals es sentin a gust a classe.  

 

3.2 El canal kinestèsic 

 

Mimi Zweig, com Paul Rolland, intenta corregir els problemes de cada alumne a 

través de la bona postura corporal i de l’arc. A través de la observació detecta el 

problema i l’intenta corregir a través del canal kinestèsic. Això vol dir que té 

contacte físic amb l’alumne, i a través de la guia física que ella els proporciona, 

ajuda als alumnes a trobar la postura correcta. Moltes vegades utilitza les dues 

mans per a guiar a l’alumne, una per a l’arc i l’altra per a ajudar a arreglar la 

postura de la mà esquerra i de la posició dels dits. Mentre intenta arreglar el 

problema, sempre els explica quin és aquest i quines maneres hi ha de corregir-lo.  

 

3.3 La comunicació amb l’alumne 

 

Sempre fa classe amb el seu violí per a poder donar exemples tocant i per poder 

tocar amb ells. Així doncs, podem dir que Mimi Zweig fa molt ús de la imitació a les 

seves classes per a comunicar-se amb els alumnes. Tot i això, també fa servir 

altres canals de comunicació a part del visual i el kinestèsic que hem comentat 

anteriorment. Un d’ells és l’auditiu. Dóna explicacions d’allò que estan aprenent o 

del que s’ha de corregir. Quan ha de parlar, normalment ho fa mentre l’alumne està 

tocant, d’aquesta manera no perd temps de classe i els alumnes poden rebre una 

quantitat més gran d’informació. També fa servir les preguntes per a comprovar 

que els alumnes estan entenent allò que se’ls explica i fins i tot, a vegades les 

utilitza perquè siguin ells mateixos els qui expliquin les solucions als seus propis 

problemes, assegurant-se, així, que els alumnes no només ho entenen sinó que a 

més a més, ho poden resoldre ells mateixos. Una altra manera que Zweig utilitza 
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per a comunicar-se amb els seus alumnes és el cant. Normalment ella canta mentre 

els alumnes toquen, perquè així els pot transmetre aspectes que explicats amb 

paraules són més difícils d’entendre, com el fraseig o la musicalitat.  

 

3.4 La participació familiar 

 

Segurament de la filosofia de Suzuki, Mimi Zweig va agafar la idea que la 

participació dels pares és imprescindible per al bon desenvolupament de les 

habilitats físiques, psicològiques i musicals dels nens amb el seu instrument.  

 

En el seu programa de pedagogia els pares dels alumnes estan obligats a assistir a, 

almenys, dues classes privades d’instrument, a les classes de grup i a supervisar 

diàriament tot el treball que els nens fan a casa.  

 

Segons Zweig, el progrés dels alumnes és directament proporcional a 

l’involucrament i a la participació que els pares tenen amb ells.  
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4. PRINCIPIS DE MIMI ZWEIG 

 

Mimi Zweig va tenir l’oportunitat de poder treballar amb Shinichi Suzuki i amb Paul 

Rolland durant un temps. Això la va ajudar a desenvolupar la seva aproximació de 

la pedagogia del violí i va ser molt influenciada per aquests dos pedagogs. Agafant 

idees d’ambdós i també d’altres pedagogs, va crear la seva pròpia manera 

d’ensenyar personal, a partir d’una barreja d’allò que millor li semblava de 

cadascun. Així doncs, en els seus principis, veiem clares influències tant de la 

filosofia de Suzuki com de la de Rolland. A continuació veiem alguns d’aquests 

principis.  

 

4.1 Tothom pot aprendre a tocar el violí 

 

Com Suzuki, Mimi Zweig creu fermament que dins un ambient adequat, tots els 

nens poden aprendre a fer qualsevol cosa, i també a tocar el violí. En el cas de 

l’aprenentatge de l’instrument, Zweig defineix un ambient adequat com aquell 

ambient on la família està implicada amb l’aprenentatge de l’alumne, els nens 

escolten música des de que són nadons i tenen una bona guia que els ajudi a 

desenvolupar les seves habilitats amb l’instrument.  

 

4.2 La repetició 

 

Inspirada en la filosofia de Suzuki, un dels elements més importants que Zweig 

utilitza a les seves classes és la repetició. Es basa en la idea que els nens poden 

aprendre a fer qualsevol cosa a partir de la repetició contínua d’una tasca en un 

ambient adequat. És per això que a les classes, Mimi Zweig crea un ambient 

acollidor on els alumnes se sentin a gust i aconsegueix que repeteixin el mateix 

exercici vàries vegades sense convertir-se en una tasca pesada i monòtona. 

L’estudi que els alumnes han de fer a casa seva també es centra en el nombre de 

repeticions més en la quantitat de temps invertit. Quan l’estudi, doncs, es basa en 

el nombre de repeticions i no en el nombre d’hores, llavors considera que s’està 

duent a terme una bona pràctica.  

 

4.3 El repertori 

 

Mimi Zweig utilitza gran part del material de Suzuki per la seva bona seqüenciació 

tècnica i la musicalitat de les peces. A més a més, també defensa que és important 

que els nens toquin de memòria i que aprenguin abans les posicions i les 
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característiques del so que no pas la seva representació simbòlica a la partitura, 

sobretot quan els alumnes són més petits.  

 

A més a més del repertori Suzuki, però, Mimi Zweig agafa també peces 

composades per Stanley Fletcher i Paul Rolland que apareixen als vídeos de The 

Teaching of Action in String Playing (1974) de Rolland per a millorar aspectes de la 

postura corporal amb els seus alumnes.  

 

4.4 La postura corporal 

 

Un dels principis de Paul Rolland que més influencia a Zweig és el del moviment i la 

postura corporal. Després de fer un intens anàlisi dels vídeos del projecte de 

recerca de Paul Rolland, Zweig va adonar-se de la gran importància que juga el 

paper de la postura corporal en la interpretació del violí i d’estar còmodes a l’hora 

de tocar. Per això, Zweig va incorporar en la seva pedagogia una gran quantitat 

d’exercicis destinats a aconseguir una postura corporal adequada que va extreure 

de Paul Rolland, a més a més del repertori Rolland que també fa servir.   

 

Així doncs, a través de la llibertat física, els alumnes aconsegueixen una tècnica 

segura i fàcil, que els permetrà tocar amb sensibilitat musical i confiança.  

 

4.5 Les classes de grup 

 

Zweig alterna les classes de grup amb les classes privades. En el seu programa, els 

alumnes fan tres classes privades setmanals i una classe de grup setmanal. Els 

grups no s’ajunten per edats, sinó per repertoris. Segons els llibres de Suzuki que 

estiguin treballant els alumnes, aniran en un grup o en un altre. A mesura que els 

alumnes van avançant, tant les classes individuals com les de grup augmenten, 

però els més avançats dediquen molt temps a tocar música de cambra o a fer 

orquestra.  
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5. TÈCNICA DE MIMI ZWEIG 

 

5.1 Influències 

 

La pedagogia de Mimi Zweig és una síntesi dels millors aspectes que presenten les 

pedagogies de diferents professors i pedagogs que va conèixer i analitzar al llarg de 

la seva vida. Va agafar diferents aspectes de la filosofia i la tècnica dels pedagogs 

Shinichi Suzuki, Paul Rolland, Josef Gingold, Tadeusz Wronski, Janos Starker, i 

Jerry Horner. Els dos primers, però, són els que més impacte van causar sobre la 

seva pedagogia, i és per això que realitzo un petit resum de les influències de 

Suzuki i Rolland sobre la pedagogia de Zweig.  

 

- De Shinichi Suzuki: 

 

Mimi Zweig va agafar de la filosofia de Suzuki dos dels principis més importants que 

es presenten al seu llibre Nurtured by Love (Suzuki, S. 1983).  

 

El primer és que tots els nens poden aprendre si es troben en l’entorn adequat, 

que, en el cas del violí, consisteix en tenir suport de la família, escoltar música i fer 

una bona pràctica.  

 

El segon principi és que tots els nens poden aprendre qualsevol cosa si fan les 

repeticions necessàries d’allò que volen aprendre dins un ambient adequat. La 

quantitat de repeticions és, doncs, més important que la quantitat de temps dedicat 

a l’estudi.  

 

A més a més d’aquests dos principis, Mimi Zweig també va incorporar molt del 

repertori Suzuki en la seva pedagogia. 

 

- De Paul Rolland: 

 

De Rolland, va agafar la idea que per a produir un so bonic amb l’instrument és 

imprescindible tocar amb la postura física més natural possible. A través dels 

moviments equilibrats, les tensions es redueixen. 

 

També, la importància de desenvolupar el sentit del ritme des del primer dia, prové 

de la pedagogia de Paul Rolland, sobretot, fent èmfasi en la idea que el ritme s’ha 

d’associar amb una acció o moviment del cos.  
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Moltes de les idees o estratègies que apareixen als vídeos de Paul Rolland (The 

Teaching of Action in String Playing), s’utilitzen també a les classes de Mimi Zweig, 

com l’estàtua de la llibertat, la X màgica o el tapping4. 

 

Mimi Zweig també fa servir molt del material del repertori Rolland.   

 

5.2 La postura corporal 

 

L’estudiant ha de trobar una postura còmode que li permeti estar dret sense el violí 

col·locat, amb els genolls flexibles, sense forçar-los cap enrere, amb el cap ben 

balancejat a sobre les espatlles i la panxa equilibrada amb la resta del cos, sense 

tirar-la enrere ni endavant. Per tal de trobar la postura corporal més adequada per 

mantenir-nos drets, sense l’instrument, Mimi Zweig va comptar amb la col·laboració 

de professors de Tècnica Alexander, que la van ajudar a trobar el balanç dels 

moviments en el cos. A la primera classe, Zweig ensenya als alumnes a col·locar-

se. Ho fa de la mateixa manera que Suzuki, fent una “V” amb els peus, però 

després, quan tenen el violí en la posició de descans, els fa balancejar-se d’un 

cantó a l’altre per sentir l’equilibri del pes.  

 

Quan l’alumne ha trobat l’equilibri del seu cos sense el violi, llavors es col·loca el 

violí, vigilant que no es perdi la relaxació, la flexibilitat i el balanceig de tot el cos. 

Quan els alumnes es col·loquen el violí, Zweig posa l’atenció en el cap, de manera 

que no es doblegui ni apareguin tensions al coll.   

 

La relació d’equilibri entre el cap, el coll i l’esquena, és una de les coses amb què 

Mimi Zweig fa més èmfasi a l’hora de tocar el violí.  

 

A cada classe Zweig revisa els aspectes més importants per a una bona postura 

corporal.  

 

5.3 La mà i el braç esquerre 

 

A la primera classe, Zweig posa uns gomets al violí per a ajudar als alumnes a tenir 

una orientació visual. Primer posa un gomet a l’harmònic, al mig de la corda, i 

després en posa dos més al lloc del primer i del tercer dit per a proporcionar una 

                                                 
4 Noms d’activitats que utilitzava Rolland per a ensenyar alguns aspectes del violí o per a millorar la 
postura corporal dels seus alumnes.  
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divisió visual del batedor. En el cas dels alumnes molt petits, a vegades posa també 

un gomet al lloc del segon dit, però ho intenta evitar per ensenyar als nens que el 

segon dit va o bé enganxat al tercer o al primer.  

 

Abans de col·locar els dits al batedor, Zweig els parla del que ella anomena la X 

màgica (veure figura 18). Els dibuixa una “X” a la mà, que és el punt de contacte 

que els nens hauran de tenir amb el batedor. Quan ja tenen el punt de contacte 

assimilat i han fet alguns exercicis, llavors comencen a col·locar els dits a la corda.  

 

 

 

Les primeres cançons que Zweig fa tocar als seus alumnes amb el violí són amb el 

pizzicato de la mà esquerra, amb el dit petit, per a ajudar a mantenir la forma 

adequada de la mà i per ajudar al colze esquerra a aprendre els moviments 

necessaris per a cada canvi de corda. És a dir, segons la corda on estiguem tocant, 

el colze esquerra acompanyarà el braç per a fer els moviments més còmodes i 

fàcils.  

 

Per a començar a col·locar els dits a la corda Zweig utilitza un exercici per a 

ensenyar als dits el camí cap al batedor. Col·locant els dits a la corda sol, fa que els 

alumnes posin cada un dels dits a sobre la corda amb el ritme de Twinkle Star, 

Figura 88. La X màgica de Zweig 
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utilitzant el tapping5 i sentint el balanç correcte de la mà. A partir d’aquí, es 

comencen a col·locar els quatre dits a la corda.  

 

5.4 La mà i el braç dret 

 

Zweig treballa durant tres classes sense arc, amb pizzicato, per tal que els alumnes 

trobin la postura més còmode sense haver d’enfrontar-se a masses dificultats 

alhora, i és a partir de la tercera classe que introdueix l’arc.  

 

Zweig comprova que el braç dret de l’alumne estigui ben relaxat agafant-lo i 

comprovant que el pes del seu colze caigui sobre la mà del professor. La primera 

col·locació de l’arc, la fa amb el polze a sobre les cerdes, igual que Suzuki, per 

evitar així qualsevol tensió que pugui aparèixer. A més a més, Zweig prepara una 

caseta per al dit petit de la mà dreta, amb una cinta aïllant, perquè aquest es 

col·loqui de punta a sobre de la vara (veure figura 19).  

 

Quan els alumnes comencen a passar l’arc, al principi ho fan només amb la part 

superior i amb cordes obertes, de manera que utilitzen només el moviment de 

l’avantbraç i poden començar a practicar els canvis de corda. Quan els alumnes ja 

tenen aquesta tasca dominada, llavors ajunta els dits amb l’arc, mentre ensenya 

també a utilitzar la part inferior d’aquest.  

                                                 
5 Exercici que també utilitza Paul Rolland i consisteix en percudir els dits a sobre el violí, però sense 
tocar.  

Figura 19. La caseta de Zweig 
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TAULA 1 DE COMPARACIÓ 
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1. COMPARACIÓ DELS MÈTODES: ASPECTES NO TÈCNICS 

 

1.1 Filosofies i objectius 

 

La diferència principal entre els objectius dels tres mètodes és que, el de Suzuki, 

utilitza l’ensenyament del violí com una eina per a educar els nens a tots els nivells, 

convertint-los en persones felices i bondadoses. Els mètodes de Rolland i Zweig, en 

canvi, tenen com a objectiu aconseguir que els alumnes assoleixin una bona tècnica 

amb l’instrument que els permeti tocar sense tensions, de la manera més natural 

possible i amb la màxima confiança i llibertat.  

 

La manera d’aconseguir aquests objectius és diferent per a cadascun d’ells. Suzuki 

compara l’aprenentatge del violí amb el de la llengua materna, i basa el seu 

ensenyament amb l’escolta, la imitació i la repetició. A més a més, defensa que el 

talent no és innat i que tots els nens poden desenvolupar les seves capacitats 

superiors.  Rolland també utilitza aquesta idea de la llengua materna per aprendre 

els moviments de la manera més natural possible, i es basa en aquest per a un bon 

aprenentatge de la tècnica de l’instrument. Mimi Zweig, agafa elements d’ambdós. 

De Suzuki pren la idea que tots els nens poden aprendre i la importància de la 

repetició. Igual que Rolland, Zweig també posa molta atenció en la importància dels 

moviments a l’hora de tocar el violí. A més a més, Zweig introdueix el concepte de 

l’entorn còmode, amb el què canvia la noció tradicional de l’error.  

 

1.2 L’edat d’inici 

 

Suzuki situa l’edat d’inici de l’instrument entre els dos i els tres anys. Paul Rolland, 

en canvi, treballa amb nens més grans perquè solia fer el que anomenava 

reciclatges. Els alumnes que començaven amb ell ho feien enter els set i vuit anys. 

Mimi Zweig comença amb els seus alumnes a una edat d’entre quatre i cinc anys.  

 

1.3 La participació familiar 

 

Per a Suzuki i Zweig la participació dels pares és imprescindible per a un bon 

desenvolupament de les habilitats dels nens amb l’instrument. El pare és el tercer 

pilar de l’aprenentatge, juntament amb l’alumne i el professor. Així, la família ha 

d’ajudar diàriament a l’alumne amb la seva pràctica personal i ha d’assistir a 

gairebé totes les classes, a més a més d’aprendre a tocar l’instrument. Rolland, en 

canvi, no dóna tanta importància a la participació familiar. En algun moment fa 
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alguna referència als pares afirmant que és important que els alumnes tinguin un 

suport a casa, però la participació activa dels pares no és un requeriment 

imprescindible. Un dels motius pels quals és possible que Rolland no faci referència 

al suport diari dels pares és l’edat dels alumnes, ja que Rolland treballava amb 

alumnes més grans, i tant Suzuki com Zweig defensen que la participació familiar 

disminueix a mesura que l’alumne es fa gran.  

 

1.4 Les classes de grup 

 

Rolland i Suzuki van ser dels primers professors que van començar a utilitzar 

aquest sistema de classes de grup amb l’ensenyament del violí. En el cas de 

Rolland, la idea provenia de les màster classes, que eren tan freqüents i conegudes 

arreu d’Europa. Però el fet que a les màster classes només toqués un estudiant 

mentre els altres escoltaven, no l’acabava de convèncer. És per això que va 

començar a fer unes classes de grup on tots els alumnes tocaven i aprenien alhora. 

En el cas de Suzuki, cal destacar que aquest tipus de classes no eren gens comuns 

al Japó, però alguns creuen que la cultura japonesa de cooperació i de fer coses en 

grup va portar a Suzuki a ensenyar violí amb aquest nou sistema. 

 

A part de Rolland i Suzuki, Zweig també utilitza aquest sistema en la seva 

pedagogia. Aquest és un dels punts on els tres mètodes tenen més en comú. A més 

de defensar la importància de fer classes de grup de manera regular amb els seus 

alumnes, els tres creuen que és una manera de motivar als alumnes i una 

oportunitat perquè aprenguin dels seus companys a través de la observació. A més 

a més, els tres coincideixen amb que a les classes de grup es pot treballar amb una 

gran quantitat de material divers i és un bon moment per a repassar material que 

ja han aprés. També remarquen, però, la importància d’alternar les classes de grup 

amb les individuals.  

 

1.5 La lectura 

 

Aquest és un altre aspecte amb el què els tres mètodes coincideixen força, tot i que 

no del tot. Tots tres diuen que és important que els nens toquin de memòria i que 

aprenguin per imitació i intuïció, de manera que puguin conèixer abans els sons i 

les posicions de les cançons que toquen que no pas la seva representació simbòlica. 

Tot i això, cap dels tres deixa mai de banda la lectura. Rolland i Zweig, però, la 

introdueixen abans que Suzuki, que fa que els alumnes estiguin bastants anys 

tocant de memòria. Altres diferències les trobem en la manera com apliquen aquest 
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principi en cadascun dels seus països, ja que per a introduir la lectura, els 

professors depenen del tipus d’aprenentatge musical que els nens reben a l’escola 

ordinària. Ara bé, el que és clar és que tots tres donen importància tant a la 

memòria com a la lectura. Una altre petita diferència és que l’aprenentatge 

memorístic és molt important per a Suzuki i Zweig durant tota la vida, mentre que 

Rolland li dóna més importància a l’etapa inicial de l’aprenentatge de l’instrument.  

 

1.6 El repertori 

 

Suzuki va fer una excel·lent seqüenciació del repertori i el va recopilar en diferents 

volums de partitures. Utilitza cançons populars en els primers volums i l’alterna 

amb repertori clàssic, principalment, d’estil barroc.  

 

Paul Rolland, en canvi, no té el material seqüenciat, però va escriure molt repertori. 

El seu és un repertori original, amb caràcters i estils molt variats.  

 

Mimi Zweig utilitza tant el material de Suzuki com el de Rolland.  
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TAULA 2 DE COMPARACIÓ: ASPECTES NO TÈCNICS 
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2. COMPARACIÓ DELS MÈTODES: ASPECTES TÈCNICS 

 

2.1 La tècnica 

 

Paul Rolland va posar especial èmfasi en la tècnica a l’hora de tocar el violí. Les 

seves classes es centraven en la tècnica perquè era aquesta la que podia 

proporcionar un bon so i una afinació correcta, i ho feia a través de la cerca dels 

moviments lliures i equilibrats, aquells moviments corporals que poguessin aportar 

fluïdesa i comoditat a l’alumne mentre tocava. Aquesta idea d’alliberar tensions i de 

la focalització en la tècnica, la va emprar també Mimi Zweig, que posa de manifest 

la importància de sentir comoditat no només a l’entorn, sinó també amb 

l’instrument. Zweig, com Rolland, defensava que la llibertat en els moviments 

proporcionava una tècnica fàcil i segura que permetia als nens tocar amb confiança, 

i per això, va agafar molts dels exercicis i del repertori de Paul Rolland. Tot i que 

Suzuki també parla del moviment lliure i natural del cos dels intèrprets, el seu 

anàlisi dels moviments i les posicions correctes són una mica diferents de les de 

Rolland i Zweig. És a dir, utilitzen tècniques diferents que veurem detalladament en 

els següents apartats.  

 

Una altra de les diferències més importants entre la tècnica de Rolland i Zweig, i la 

de Suzuki, és la introducció primerenca de dificultats. Mentre que els dos primers 

defensaven que era important introduir aspectes avançats ben aviat per evitar 

tensions i bloqueigs posteriors, Suzuki era partidari de formar primer una base 

sòlida i no ensenyar dificultats massa d’hora, ja que segons ell impedien el progrés 

de la tècnica dels alumnes.    

 

2.2 La postura corporal 

 

Pel que fa a la postura corporal, els tres parlen de la posició del cos sense estar 

tocant, és a dir, la posició de descans. La diferència és que per a Suzuki, aquesta 

posició és diferent de la que s’utilitza a l’hora de tocar (en la posició de descans els 

peus estan enganxats), mentre que per Rolland i Zweig la posició de descans ha de 

ser la mateixa que faran servir per tocar. Per Suzuki és una posició més aviat 

estètica, i Rolland i Zweig busquen amb aquesta, la comoditat, la flexibilitat i el 

balanceig del cos que després hauran d’emprar els alumnes per tocar. Una altra 

diferència entre la posició de descans de Rolland i de Suzuki és que el primer, té en 

compte que és molt important que la voluta del violí, quan aquest està col·locat 
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sota el braç, no quedi massa baixa, sinó que estigui més aviat a prop de la cara, 

per evitar tensions a l’espatlla.  

 

Els tres professors parlen de la importància del balanceig del pes d’un peu a l’altre. 

Rolland i Zweig donen importància a aquest balanceig des del principi, amb la 

posició de descans, mentre que Suzuki només en parla a l’hora de tocar. Una altra 

diferència amb aquest balanceig és que, mentre que per Rolland i Zweig el pes del 

cos canvia de manera equitativa d’un peu a l’altre, Suzuki prefereix que el pes es 

mantingui al costat esquerre del cos i que, de tant en tant es canviï de banda 

només per finalitats sonores o musicals.  

 

Rolland posa especial èmfasi en la posició dels peus, tant en la posició de descans 

com en la posició de tocar, perquè són aquests els primers que tenen contacte amb 

el terra. Així doncs, utilitza la marxa per a que cada nen trobi la posició més 

còmoda i adequada per als seus peus. Suzuki, en canvi, enganxa uns adhesius al 

terra i els fa fer sempre els mateixos tres passos per trobar la posició. D’aquesta 

manera, tots els nens tenen la mateixa posició. Tot i això, la posició dels peus de 

Rolland i Suzuki és força similar.  

 

Per a la posició de tocar asseguts també hi ha diferències entre Suzuki i Rolland i 

Zweig. El primer deia que el pes havia de caure al costat esquerra, mentre que els 

dos segons defensaven un balanceig equilibrat del pes entre els dos costats del cos. 

A més a més, Suzuki els feia doblegar la cama dreta, que perdia importància, 

mentre que per Rolland les dues cames eren igual d’importants que el maluc com a 

punts de suport.  

 

2.3 La mà i el braç esquerre 

 

Pel que fa al colze, els tres professors estan d’acord que aquest ha d’estar en 

constant moviment, depenent de la corda en la qual estiguem tocant, i que té, per 

tant, quatre posicions diferents. El canell també ha d’estar col·locat d’una manera 

natural, és a dir, recte seguint la línia de l’avantbraç. Pel que fa al polze, Rolland i 

Zweig també li donen importància, i defensen que aquest també ha d’estar lliure i 

en moviment, sense prémer-lo.  

 

Comencem a trobar algunes diferències pel que fa a la posició de la mà esquerra. 

Per a Suzuki aquesta ha d’estar bastant alta, mentre que per Zweig i Rolland és 

millor que estigui més baixa i que pengi del batedor del violí. Tot i això, els tres 
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coincideixen en que la part més carnosa dels dits és la que ha d’estar en contacte 

amb la corda, amb les ungles mirant a l’intèrpret.  

 

Pel que fa a la primera posició dels dits que ensenyen, Suzuki i Zweig defensen que 

la posició més natural és la que té els dits dos i tres junts, mentre que Rolland diu 

que la més natural conté els dits dos, tres i quatre junts. Mentre que Suzuki 

introdueix el quart dit pocs mesos després dels altres tres, Rolland i Zweig 

l’introdueixen en el mateix moment, ja que, al contrari que Suzuki, creuen que la 

introducció primerenca de dificultats com els canvis de posició, el vibrato o el quart 

dit ajuda a alliberar tensions.  

 

Finalment, també trobem algunes diferències amb els gomets que utilitzen. Els tres 

en fan servir per a oferir un alumne una orientació visual de la posició dels dits, 

però Rolland i Zweig els col·loquen només al primer i al tercer dit i a l’harmònic, 

mentre que Suzuki en col·loca un per a cada dit. Rolland i Zweig els treuen abans 

que Suzuki, que els sol deixar posats més temps.  

 

2.4 La mà i el braç dret 

 

Els tres professors estan d’acord en començar a ensenyar a agafar l’arc amb una 

posició diferent de la convencional. Així, tots tres tenen una posició especial per a 

principiants. Per a Suzuki i Zweig és la mateixa. Agafen l’arc pel taló però el polze 

està col·locat a sota les cerdes. Rolland en canvi, fa servir la mateixa posició però 

l’agafa una mica més amunt perquè pesi menys. Rolland és el que menys temps 

passa amb aquesta manera d’agafar l’arc, perquè considera que és important que 

els alumnes no s’hi acostumin. Zweig utilitza també per als principiants una caseta 

per a ajudar-los a col·locar el dit petit de punta.  

 

Per a la manera d’agafar l’arc dels avançats també hi ha algunes diferències. Suzuki 

s’acosta més a la tècnica de la tradició alemanya, amb la que el primer dit queda 

una mica separat dels altres tres, mentre que Rolland i Zweig posen els tres dits 

molt junts. A més a més, Suzuki també els fa col·locar la mà una mica més amunt 

que Rolland i Zweig, que prefereixen tenir una zona de contacte entre la mà i l’arc 

més gran.  

 

Una altra diferència la trobem quan l’arc està en moviment. Suzuki defensa que la 

posició de la mà i dels dits de la mà dreta no s’ha de moure mentre l’arc passa per 



PART IV. COMPARACIÓ 
 

  90 

la corda, i Rolland i Zweig defensen tot el contrari, dient que els dits, la mà i el 

canell es mouen de manera reactiva als moviments de l’arc.  

 

Els tres defensen també que el colze ha d’estar en moviment i tenir una rotació en 

funció de la corda on s’estigui tocant.  

 

El primer cop d’arc que ensenyen Suzuki i Rolland és al centre de l’arc amb cops 

d’arc curts, mentre que Zweig, el primer cop d’arc que ensenya és a la meitat 

superior de l’arc, amb el moviment de l’avantbraç.  
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1. CONCLUSIONS DELS ASPECTES TÈCNICS 

 

Com hem pogut veure en la comparació dels tres mètodes, aquests tenen moltes 

coses en comú però són, alhora, molt divergents. Pel que fa a les qüestions 

referents a la tècnica de l’instrument, és evident que hi ha una clara diferència 

entre la tècnica que utilitza Suzuki, que prové de la tradició alemanya, i la que 

utilitzen Rolland i Zweig, que està basada en les tècniques modernes de les escoles 

europees, especialment de Carl Flesch. Així doncs, tot i que els tres coincideixen en 

la importància de les qüestions psicològiques a l’hora d’ensenyar, i en la 

importància de la llibertat i la naturalitat del moviment, les seves tècniques són 

molt diferents. La tècnica de Suzuki, és, en general, una tècnica més antiga que 

està arrelada al passat, mentre que les de Rolland i Zweig són tècniques més 

modernes. Tot i així, Rolland no va fer canvis en les seves idees de la tècnica al 

llarg dels anys, sinó que les va mantenir igual que quan va començar a ensenyar. 

Mimi Zweig, en canvi, que ha estudiat els dos mètodes anteriors amb profunditat, 

ha fet una barreja dels elements que millor li semblaven de cada un, i amb les 

qüestions tècniques, ha anat fent canvis en funció del que s’ha trobat a les classes 

amb els seus alumnes i de les experiències que ha viscut com a professora i com a 

alumna al llarg dels anys. Personalment, penso que no hi ha una tècnica única i 

vàlida, sinó que cada persona necessita una tècnica específica que s’adapti a les 

seves característiques físiques pròpies. És per això que crec que és important que, 

com a professors, coneguem el màxim de tècniques possibles per tal de poder tenir 

aquesta capacitat de modificar allò que pensem que és correcte per tal d’adaptar-

nos a les necessitats de cada alumne i proporcionar-los la millor tècnica possible 

per a cada un d’ells.  

 

Si ens centrem en els aspectes més concrets de la tècnica del violí, la taula 

comparativa que apareix al final de l’apartat de comparació dels aspectes tècnics 

dels mètodes (pàgina 91), ens proporciona una bona eina per veure quins punts 

tenen en comú i en quins divergeixen. La meva poca experiència i el meu curt 

recorregut com a professora de violí, m’impedeixen fer un estudi amb un anàlisi de 

cadascun d’aquests punts, posant-los en pràctica i experimentant amb els resultats. 

És per això que he considerat que aquells aspectes on dos o tres mètodes 

coincideixen, són, probablement, aquells amb els quals podem obtenir millors 

resultats.   

 

En primer lloc, destaquem que els tres mètodes donen una gran importància a la 

naturalitat i a la llibertat dels moviments. La manera d’aconseguir-ho, per això, és 
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diferent amb cadascun d’ells. Dos dels mètodes coincideixen en introduir les 

dificultats de manera primerenca, mentre que l’altre, el de Suzuki, aposta per 

assolir primer una base sòlida. Des del meu punt de vista, és importat que la base 

hi sigui, però les dificultats com el vibrato, l’ús del quart dit o els harmònics, es 

converteixen en un impediment si són introduïdes massa tard. Podem veure ens els 

vídeos 1 i 2 de l’annex II com la introducció de dificultats facilita els moviments 

lliures i evita les tensions. Al vídeo 1 veiem com amb l’ús dels harmònics, l’alumna 

aprèn a tenir la mà relaxada i a no fer força amb la mà esquerra. Amb el vídeo 2, 

passa el mateix. A més a més, si comparem la introducció de dificultats entre dues 

alumnes, veiem que a l’alumna de 6 anys li costa molt menys que a l’alumna de 9 

anys que porta més temps tocant el violí però a qui no li han introduït les dificultats 

de manera primerenca. És per aquest motiu que penso que la introducció 

primerenca de dificultats afavoreix al moviment lliure i evita les tensions.  

 

Pel que fa a la posició de descans, tots tres en tenen, però dos d’ells consideren 

que aquesta ha de ser la mateixa que es fa servir a l’hora de tocar. Des del meu 

punt de vista això és important perquè crec que no ha de ser només una qüestió 

merament estètica, sinó que la posició de descans ha d’ajudar als alumnes a 

preparar-se per tocar l’instrument.  

 

La postura corporal que s’utilitza per tocar (tant drets com asseguts), també 

coincideixen en Rolland i Zweig mentre que per Suzuki és diferent. Penso que per 

aconseguir un moviment lliure i natural mentre es toca l’instrument, és important 

mantenir la simetria en la distribució del pes en el cos, perquè centrar el pes en 

només un costat, ens impedeix tenir fluïdesa i llibertat. Així doncs, penso que el 

millor és mantenir un balanceig equitatiu entre les dues parts del cos mentre es 

toca l’instrument (veure vídeo 3).  

 

En els moviments de la mà i el braç esquerre, els tres mètodes coincideixen, tant 

amb la rotació del colze esquerre (veure vídeo 4), com en mantenir el canell recte i 

tocar amb la part més carnosa dels dits (veure vídeo 5). La primera posició dels 

dits a la corda, però, té algunes diferències. Suzuki i Zweig coincideixen que la 

posició natural de la mà és la que té els dits 2 i 3 junts i el quart separat. És veritat 

que aquesta posició ens permet tocar moltes cançons en les tonalitats de Re i La 

major, però en aquest cas, personalment coincideixo amb la idea de Rolland, que 

defensa que la posició natural és aquella que té els dits 2, 3 i 4 junts, ja que és 

aquesta la posició amb la qual es queda la mà quan la deixem morta. Tot i que amb 

aquesta posició no es poden tocar tonalitats tant fàcils i familiars, penso que és 
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important introduir el quart dit al costat del tercer per evitar tensions i aprofitar, 

així, per introduir cançons amb tonalitats diferents.  Pel que fa als gomets, Rolland i 

Zweig tornen a coincidir, posant-ne un al dit 1 i un altre al dit 3. La meva 

experiència, també m’ha portat a pensar que aquesta és la millor manera 

d’introduir les posicions dels dits de la mà esquerra. En el vídeo 6, veiem una 

alumna que ha començat violí amb el mètode Suzuki i, per tant, amb un gomet per 

a cada dit. Podem veure en el vídeo com li costa posar el segon i el tercer dits 

junts, perquè la separació visual dels adhesius entre el dit dos i el tres, he fet que 

col·loqui els dits separats. En el vídeo 7, en canvi, veiem com l’alumna, que no ha 

començat amb Suzuki, sinó que ha començat només amb un adhesiu per al dit 1, 

col·loca el dos i el tres ben junts, però moltes vegades, queden baixos. Suposo que 

això és degut a que li ha faltat un adhesiu que li proporcionés una pista per a 

l’alçada del dit tres. Així doncs, crec que el més convenient és començar amb un 

adhesiu per al dit 1 i un altre per al 3.  

 

Pel que fa a la manera primerenca d’agafar l’arc, els tres pedagogs coincideixen que 

és bo no començar amb la manera convencional. Penso que per als alumnes més 

petits els va molt bé començar amb una posició oberta de la mà perquè la seva 

habilitat psicomotriu no està del tot desenvolupada. Tot i així, penso que s’hauria 

de passar a la manera convencional el més aviat possible, com Rolland i Zweig, 

perquè després no els suposi una dificultat si s’acostumen a agafar-lo de l’altra 

manera. Els tres coincideixen també que s’ha de tocar mantenint un moviment de 

rotació al colze esquerre, i segons Rolland i Zweig, els dits i la mà esquerra s’han 

de moure de manera reactiva als moviments de l’arc. Penso que això és el que 

proporciona als alumnes el moviment més natural, perquè tenir la mà quieta seria 

anar contra les lleis del moviment natural. Pel que fa a la caseta per al dit petit, 

només ho proposa Zweig, però penso que per aquells alumnes amb dificultats per a 

mantenir el dit petit a sobre la vara pot ser una bona manera d’ajudar-los, tot i que 

no tots ho necessitin.  

 

Finalment, en l’apartat de tècnica, un altre aspecte que menciono a la taula és el 

primer cop d’arc que s’ensenya als alumnes. Suzuki i Rolland coincideixen que 

aquest ha de ser al mig de l’arc perquè és el cop d’arc més fàcil i més natural. 

Zweig, en canvi, comença per ensenyar-los la meitat superior i després la inferior. 

En aquest aspecte estic d’acord amb tots tres. Per una banda, estic d’acord que la 

meitat de l’arc és més còmode per començar, però per altra banda, penso que si es 

comença només per la meitat i no se’ls ensenya a diferenciar entre les dues meitats 

de l’arc, als alumnes els costarà més utilitzar tot l’arc a l’hora de tocar. Per això 
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penso que el primer cop d’arc pot ser al mig però és important que de seguida 

s’introdueixin les dues meitats de manera separada i que es toquin cançons amb 

aquestes.  
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2. CONCLUSIONS DELS ASPECTES NO TÈCNICS 

 

De les tres aproximacions pedagògiques, aquella que és més coneguda és la de 

Shinichi Suzuki. Segurament perquè aquesta és un mètode i les altres dues no ho 

són, el mètode Suzuki ha eclipsat l’aproximació de Rolland i Zweig. La falta d’una 

filosofia clara, d’uns objectius més definits i d’una seqüenciació de l’ensenyament 

del violí, són, segurament, els motius del poc èxit de les aproximacions dels dos 

pedagogs en comparació amb el de Suzuki. A més a més, Mimi Zweig segueix 

desenvolupant el seu treball amb els seus deixebles, però en el cas de Rolland és 

molt difícil trobar llocs on facin entrenament per al professorat. En canvi, el mètode 

Suzuki està mundialment estès i els professors tenen moltes oportunitats de rebre 

entrenament en el mètode.  

 

Per tot això, el mètode Suzuki és molt respectat i conegut per tots els professors 

d’instrument. Tot i així, cal dir que actualment hi ha molts professors (i també 

professors amb la titulació de professors Suzuki), que opten per fer servir els 

materials i la seqüenciació de Suzuki però utilitzant la tècnica de l’instrument més 

moderna i renovada de Rolland o Zweig.  

 

A la taula de comparació dels aspectes no tècnics (pàgina 86) podem veure 

clarament algunes diferències entre aquestes aproximacions. L’aspecte amb el qual 

els tres coincideixen és amb la importància de la naturalitat del moviment. Per a 

aconseguir això, penso que és important relacionar els moviments que utilitzem 

amb el violí amb moviments que fem de manera natural en el nostre dia a dia. Així 

els alumnes integren aquells moviments d’una manera natural i no de manera 

forçada (veure vídeo 8). 

 

Un altre aspecte important és que Suzuki i Zweig fan molt èmfasi en que el talent 

no és innat i que tothom pot aprendre a tocar el violí. Els dos pedagogs, però, 

pensen que per aconseguir-ho es necessita la participació dels pares. Rolland no fa 

cap menció a la participació familiar, perquè sempre treballava amb alumnes més 

grans. Des del meu punt de vista, la participació familiar tal i com la planteja 

Suzuki és ideal. Els pares han d’estar involucrats en tot el procés d’aprenentatge 

del seu fill i han de ser el seu suport quan practiquen a casa. Tot i això, no crec que 

sense els pares no es pugui fer. La realitat de la nostra societat ens impedeix, 

moltes vegades, comptar amb els pares, i per això no crec que se li hagi de negar a 

un nen la oportunitat d’aprendre música. Tot i que el camí serà més lent i més 
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difícil sense el suport familiar, no crec que s’hagi de deixar de fer si aquest no es 

pot tenir.  

 

Amb el tema de la lectura i de tocar de memòria també estan d’acord els tres. És 

imprescindible que els alumnes toquin de memòria però això no vol dir que hagin 

de deixar de llegir partitures. Personalment opino que se’ls ha d’ensenyar les 

cançons als alumnes d’oïda i les han de tocar de memòria, però crec que és 

important que sempre tinguin la partitura de les cançons que toquen i que, de tant 

en tant, les toquin mirant la partitura, perquè d’aquesta manera, aprenguin a llegir, 

que és molt important per als instrumentistes de corda. I pel que fa al repertori, 

penso que només fer el material Suzuki és una mica limitat pel que fa a estils i 

varietat (veure vídeos 9, 10, 11, 12 i 13). Crec que és un material que està 

seqüenciat de manera excel·lent i és molt útil a les classes, però és important que 

es complementi amb altres materials. El material de Rolland és un material perfecte 

per compaginar. És material molt bonic, divertit i molt diferent al convencional 

(veure vídeos 14, 15, 16, 17 i 18). Als alumnes els sol agradar molt i a més a més, 

està molt ben fet per a treballar aspectes concrets com els canvis de posició,n el 

vibrato, l’ús del quart dit, etc. Així doncs, una combinació de material Suzuki i 

Rolland, tal i com fa Mimi Zweig, crec que pot ajudar i motivar molt als alumnes.  

 

Finalment, un dels temes que ha portat i està portant més polèmica en la 

pedagogia actual és el de les classes de grup. S’ha discutit molt sobre si aquestes 

són productives o no. Alguns professors han arribat a la conclusió que aquestes són 

molt més productives que les individuals, de manera que les classes de grup han 

substituït les individuals en algunes escoles. Contràriament a això, també hi ha 

professors que no veuen la utilitat d’una classe de grup i que han continuat amb la 

tradició de les classes individuals. Amb aquest tema, els tres pedagogs estan 

completament d’acord. Les classes de grup són un recurs extremadament eficaç 

però mai poden substituir les classes individuals. Així doncs, allò ideal és tenir 

classes individuals i també de grup. Els pedagogs d’aquest anàlisi, van optar per fer 

tres classes individuals a la setmana a més a més de les classes de grup. Penso que 

aquesta és la millor manera per aprendre violí, ja que hi ha molts aspectes que no 

es poden aprendre en una classe de grup, i a més a més, hi ha moltes diferències 

individuals que és difícil treballar en grup. Així doncs, allò ideal és una 

compaginació de classes individuals amb les classes de grup.  
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3. CONCLUSIONS FINALS 

 

Després de tot el que he aprés i el que he descobert fent aquest treball, amb una 

visió diferent i més profunda de la pedagogia del violí, he arribat a la conclusió que 

el més important per a les noves generacions de professors d’instrument, és que 

siguem oberts i flexibles de mentalitat. Ja que l’ensenyament no és una ciència 

exacta perquè està en constant desenvolupament, és important que els professors 

creixin amb aquest esperit de curiositat i d’investigació que els porti a conèixer, a 

aprendre i a descobrir maneres de fer noves i diferents. Compartir idees amb altres 

professors, experimentar amb els alumnes, llegir opinions d’altres pedagogs, 

comentar qüestions amb experts i companys, etc. És important que ens 

mantinguem actius com a professionals, perquè és això el que ens ajudarà a, algun 

dia, arribar a ser uns bons professionals. Conèixer altres punts de vista i ser 

capaços de canviar, modificar o desenvolupar els nostres ens permetrà fer una 

barreja de les idees i de les diferents tècniques que anem coneixent al llarg de la 

vida. Actualment, amb la quantitat d’informació que tenim de la pedagogia del violí, 

és important que no ens cenyim única i exclusivament a un sol punt de vista, sinó 

que construïm nosaltres mateixos la nostra pròpia aproximació eclèctica de la 

pedagogia de l’instrument. 
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1. ENTREVISTA A AKIKO OI 

 

Entrevista del 27 d’abril de 2013, Granollers 

 

Akiko Oi és professora Suzuki de nivell 5, diplomada a Matsumoto. Va néixer al 

Japó i va començar a estudiar violí amb el mètode. Actualment viu a Barcelona i 

forma part de la Federación Española Método Suzuki.  

 

1. Què és el que distingeix aquest mètode dels altres? 

 

La sensibilitat que adquireixen els alumnes, no només a nivell musical, sinó també 

a nivell personal, crec que és una cosa que els altres mètodes no proporcionen de 

la mateixa manera. A més a més, el mètode requereix la participació i la 

involucració dels pares, que no sempre la demanen els altres mètodes, i penso que 

és molt important que aquests estiguin implicats amb tot el procés d’aprenentatge i 

de creixement dels seus fills. Tota la feina i l’esforç que fan els pares amb el 

mètode Suzuki no el podem trobar en cap altre mètode i crec que és un dels 

elements que fa que el mètode funcioni molt bé.  

 

2. Què és el més positiu que t’ha aportat el mètode com a professora? 

 

Jo vaig començar a aprendre violí amb el mètode Suzuki, i des de ben petita he 

estat en contacte amb el mètode. Quan vaig arribar a l’adolescència i em va tocar 

escollir quin camí volia seguir, em va ser impossible desvincular-me de la música 

perquè per a mi era tota la meva vida. Per això vaig escollir dedicar-me a la 

música. Crec que la sensibilitat i el creixement personal són les millors coses que 

m’ha aportat el mètode, com a alumna i com a professora a la vegada.  

 

3. Per què recomanaries que un alumne seguís aquest mètode? Què aporta 

aquest mètode als alumnes? 

 

Recomano aquest mètode perquè penso que és molt bonic que creixin amb el 

contacte dels pares, i perquè penso que a través del mètode podran adquirir una 

gran sensibilitat com a persones que els ajudarà per totes les altres coses que facin 

a la vida encara que no estiguin vinculades a la música.  
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4. Creus que el mètode té alguna mancança? 

 

Penso que el mètode en sí no té mancances, perquè està molt ben pensat, molt ben 

elaborat i ben treballat. Crec que no li falta res. El que sí que crec és que s’han de 

millorar coses a nivell individual de cada professor, de com apliquem el mètode els 

propis professors. És a dir, en el meu cas, per exemple, quan els alumnes acaben el 

llibre 10, crec que em falta desenvolupar una manera de passar gradualment fins al 

grau superior. El pas del grau mitjà al grau superior és una de les coses que encara 

no tinc massa treballades.  

 

5. Avui en dia, amb la diversitat de mètodes que hi ha, creus que és bo que els 

professors apliquin diferents elements de cada mètode o creus que seria 

millor seguir un mètode de manera estricte?  

  

Crec que és molt bo que els professors coneguin i s’informin sobre tots els mètodes 

que hi ha, penso que és molt interessant. A l’hora d’aplicar diferents mètodes als 

nens, ja no ho veig tan clar. Hi ha molts mètodes que es contradiuen. Per exemple; 

Willems és partidari de començar sempre amb partitura i ensenyar-los a llegir i a 

solfejar, mentre que Suzuki comença entrenant l’oïda a partir de tocar de memòria. 

Què has de fer com a professor quan et trobes amb un problema com aquest? Tot i 

que hi ha professors Suzuki que també han estudiat altres mètodes com Rolland i 

apliquen alguns elements d’aquests a les seves classes, des del meu punt de vista 

penso que és millor seguir un mètode concret. És molt important que coneguin 

coses molt diferents, però a l’hora d’aplicar-les és massa difícil.  
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2. ENTREVISTA A MONTSERRAT VILA 

 

Entrevista del 29 d’abril de 2013, Badalona  

 

Montserrat Vila va estudiar violí al Conservatori de Terrassa. Ha fet diversos cursos 

de formació per a professorat i actualment és professora de violí al Conservatori 

Professional de Música de Badalona.  

 

1. Has assistit a cursos de formació per al professorat dedicats a les 

pedagogies de Shinichi Suzuki, Paul Rolland o Mimi Zweig? 

 

Sí. Tot i que encara no he tingut la oportunitat de titular-me com a professora 

Suzuki, he assistit a molts cursos de la seva pedagogia com a observadora. Els 

cursos de formació per al professorat els fan a Lió, Londres i Sant Sebastià. Jo he 

assistit a bastants cursos a Lió amb els professors Christophe Bossuat, Koen Rens i 

Marianne Murray Perkins. També he assistit a cursos de Paul Rolland impartits per 

Marianne Murray Perkins i per Mimi Zweig, que a la vegada, ens parlava de la seva 

pròpia aproximació pedagògica.  

 

2. Què és el més positiu que t’ha aportat com a professora tota la informació 

rebuda als cursos? 

 

Tota la informació que he adquirit m’ha permès créixer i madurar com a professora 

i m’ha ajudat a adquirir eines per a enriquir la meva tasca com a professora de 

violí. Del mètode Suzuki, el més positiu que he adquirit és aquest entusiasme que 

transmet per ensenyar violí. El que més m’ha enriquit com a professora d’aquest 

mètode i allò que més admiro és la seva filosofia. La idea que tots els nens poden 

aprendre a tocar el violí, la participació dels pares en tot moment, l’edat d’inici dels 

alumnes, etc. Tot això són les coses que més m’han fascinat del mètode i que jo 

mateixa intento aplicar a les meves classes. M’agrada veure com els professors del 

mètode Suzuki aconsegueixen que els seus alumnes incorporin la música com un 

hàbit més de les seves vides quotidianes, de manera que per a ells, estudiar violí 

forma part dels costums naturals de cada dia, com rentar-se les dents o dutxar-se.  

 

De Mimi Zweig, allò més positiu que m’ha aportat són la gran quantitat d’idees i de 

recursos per utilitzar dins l’aula, com jocs o diverses maneres de motivar als 

alumnes tant a dins de la classe com a l’hora d’estudiar. És a dir, totes aquelles 



ANNEX I 
 

  116 

coses pràctiques que faig servir a l’aula perquè els alumnes tinguin una bona base i 

estiguin motivats.  

 

3. Quines mancances hi veus en cadascuna d’aquestes aproximacions? 

 

Del mètode Suzuki, la mancança que hi veig és la falta de recursos per utilitzar dins 

l’aula que ell no descriu. Ara bé, els professors Suzuki es caracteritzen per estar en 

constant reciclatge i en constant contacte i formació, de manera que ells sí que 

tenen una gran quantitat de recursos. La filosofia de compartir tan maca que tenen 

els professors Suzuki ha fet que no els falti de res a l’hora de fer les seves classes.  

 

L’aproximació de Mimi Zweig crec que té un petit problema i és que, a diferència de 

Suzuki, que han construït el mètode tots junts, en el seu cas ho ha fet ella sola. Sí 

que té professors assistents que l’ajuden i un fòrum per compartir idees, però no hi 

ha tanta igualtat jeràrquica com en el cas de Suzuki. Crec que aquesta és una de 

les mancances de Mimi Zweig.  

 

En el cas de Paul Rolland, crec que la mancança que té és l’edat amb la que 

comença a ensenyar. Que no fes classes als alumnes més petits, crec que és un 

error, perquè llavors sempre havia d’aplicar el reciclatge amb els més grans. A més 

a més, pels vídeos que he vist d’ell fent classes, no estic segura si el seu caràcter 

era el més adequat per fer classes als nens petits, ja que des del meu punt de vista 

transmetia poc aquesta motivació i aquest entusiasme que els altres sí que 

transmetien.  

 

En definitiva, doncs, des del meu punt de vista, el mètode més complert és el de 

Suzuki.  

 

4. Creus que, com a professors de violí, és positiu que fem una barreja de tots 

els mètodes que coneixem agafant els elements que millor ens funcionin de 

cada un d’ells creant, així, el nostre propi mètode?  

 

Crec que fer una barreja de tot el que coneguem és el millor que es pot fer. Un bon 

pedagog no pot fer res més que això. Ens hem de formar, informar, conèixer, 

compartir, etc, i després, aplicar a les nostres classes tot allò que aprenem de cada 

lloc. I si algun dia ens trobem a classe, encara que només sigui amb un sol alumne, 

que hi ha alguna cosa que no funciona, és que no en tenim prou i hem de continuar 

buscant més. Al cap dels anys, però, l’experiència també t’ajuda a trobar els 
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recursos per un mateix, sense tenir tanta necessitat d’informar-te a partir de 

l’experiència dels altres. També hem de ser creatius i ser capaços de trobar les 

nostres pròpies solucions. Però conèixer tots els mètodes i aproximacions 

pedagògiques i conviure amb totes elles és el millor que podem fer. Hi ha molts 

professors Suzuki, per exemple, que estan formats en el mètode però a les seves 

classes fan servir recursos que han extret a altres llocs. El més important, però, és 

poder conèixer el màxim de coses possibles.   
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3. ENTREVISTA A ARIADNA RODRÍGUEZ 

 

Entrevista del 26 d’abril de 2013, Barcelona  

 

Ariadna Rodríguez és una violinista de 22 anys que va començar a estudiar amb el 

mètode Suzuki quan tenia 2 anys i mig. Va començar violí a Mataró amb la 

professora Montserrat Ciurans (nivell 4 de Suzuki).  

 

1. Què creus que t’ha aportat com a violinista haver començat amb el mètode 

Suzuki? 

 

Per mi, haver començat amb el mètode Suzuki, només m’ha portat avantatges. El 

tacte que he tingut sempre amb l’instrument, la facilitat que he tingut amb l’oïda, i 

la gran memòria que m’han proporcionat són uns dels avantatges violinístics que 

més valoro. Per mi és genial haver pogut començar violí amb el mètode Suzuki, 

però crec que s’ha de fer dins un ambient molt concret i molt especial perquè el 

resultat sigui òptim. Crec que el mètode està dissenyat per anar per feina, és a dir, 

que s’ha d’anar ràpid amb el repertori i la tècnica de l’instrument. Si cap als vuit 

anys passes a fer altres coses de repertori, que no només sigui el de Suzuki, crec 

que tot són avantatges. A més a més, es necessita tenir un gran suport i dedicació 

per part dels pares, ja que primer n’han d’aprendre ells i t’han de fer costat en tot 

moment. Però després, les facilitats que es poden tenir com a violinista són moltes.  

 

2. Què creus que t’ha aportat com a persona haver començat amb el mètode 

Suzuki? 

 

Les relacions humanes. Les amistats que he fet, i que em duraran tota la vida, 

aprendre a compartir amb els amics, etc. El mètode aconsegueix crear un gran 

vincle entre tots els que hi estem implicats, des dels professors, als alumnes i les 

famílies. A més a més, he aprés a tenir molta empatia amb els altres nens que 

aprenen violí, ja que jo he passat per això i sempre he estat disposada a ajudar als 

que n’estaven aprenent.  

 

3. Quina sensació tenies amb la música quan eres petita? 

 

Recordo que estudiava molt. Per a mi, tocar el violí era com un hàbit més de cada 

dia. Però també recordo que era fàcil, no suposava cap esforç per a mi haver 

d’estudiar, i a més a més, m’ho passava molt bé. La música sempre estava present 
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en la meva vida, en tots els moments, quan tocava i també quan no tenia el violí a 

les mans. El mètode Suzuki em va donar un gran vincle amb la música.  

 

4. Vist amb perspectiva, creus que el mètode té alguns punts febles o algunes 

mancances? 

 

Crec que el repertori dels 10 volums és potser un dels punts febles de mètode. Hi 

ha molta música barroca i a vegades es fa feixuc per als nens petits. A més a més, 

el repertori és molt semblant i no hi ha varietat d’estils. Penso que això fa que sigui 

una mica monòton. Des del meu punt de vista, el repertori Suzuki està molt ben 

pensat, però s’ha de passar ràpid, i no es pot fer només aquest repertori. Per mi, 

s’hauria de combinar. Si es fa així, llavors el mètode no hauria de tenir mancances, 

però si només ens limitem a aquest repertori, llavors sí que es converteix en un 

problema. Però això, no depèn tant del mètode en sí com del professor que 

l’apliqui. Penso que és la seva feina saber combinar aquest repertori amb altres 

coses com estudis o cançons d’altres estils.  

 

Un altre punt dèbil que podria dir que té el mètode és que no potencia gaire el 

caràcter d’individualitat de cada violinista. Però bé, crec que això són coses 

personals que cadascú pot treballar per ell mateix.   

 

5. En general, estàs contenta d’haver començat amb el mètode Suzuki? 

  

Sí. Qui comença amb Suzuki d’una manera ben conduïda i s’exploten al màxim les 

seves possibilitats pot arribar a tocar molt bé. A més a més, al començar des de tan 

petits, es nota molt que el tacte que es té amb l’instrument i l’oïda són diferents 

d’aquells que han començat més tard, i es nota, especialment al Grau Mitjà. Haver 

començat amb Suzuki m’ha donat uns recursos que porto a dins i que m’han servit 

molt.   
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