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EXTRACTE  
 
 
En el meu treball vull explicar Concertos para Bebés, un projecte sorgit 16 anys enrere a Leiría 

de la mà del músic portuguès Paulo Lameiro. El meu objectiu és ordenar i deixar escrit tot 

el que vaig aprendre amb ell l’any 2012 en una residència que va impartir a Salt (Girona) 

perquè em serveixi com a material sobre el qual treballar de cara a la creació de nous 

Concerts per Nadons amb la companyia catalana que va sorgir d’aquesta residència, a més 

d’explicar una mica en quina o quines teories es basa. També m’interessa contrastar-lo amb 

altres projectes similars que hi hagi actualment a Catalunya per veure altres possibilitats, 

millorar aspectes dels nostres concerts, i a partir d’aquí formular una nova proposta de 

concert. 

 

 

En mi trabajo quiero explicar Concertos para Bebés, un proyecto surgido 16 años atrás en 

Leiría de la mano del músico portugués Paulo Lameiro. Mi objetivo es ordenar y dejar 

escrito todo lo que aprendí con él en 2012 en una residencia que impartió en Salt (Girona) 

para que me sirva como material sobre el cual trabajar de cara a la creación de nuevos 

Concerts per a Nadons con la compañía catalana que surgió de esa residencia, además de 

explicar un poco en qué teoria o teorías se basa. También me interesa contrastarlo con 

otros proyectos similares que haya actualmente en Catalunya para ver otras posibilidades, 

mejorar aspectos de nuestros conciertos, y a partir de aquí formular una nueva propuesta 

de concierto.  

 
 

In my project I would like to talk about Concertos para Bebés (Concerts for Babies), a project 

created 16 years back in Leíria from the portuguese musician Paulo Lameiro. My goal is to 

organize and write down everything I learnt from him in 2012 on a course he taught in Salt 

(Girona), so I can use it  when creating new Concerts per a Nadons in the future with the 

catalan company created from this course, and to explain in which theories is it based on. I 

am also intestested in contrasting it with similar projects existing in Catalonia to learn from 

them and to see other posibilities, improve aspects of our concerts, and formulate a new 

concert myself. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 
Arran de la descoberta d’el projecte de concerts per a nadons Concertos para Bebés (idea 

original de Paulo Lameiro-Musicalmente) i d’interessar-m’hi molt a fons, el 2012 em vaig 

inscriure a una residència que impartia ell a Salt amb l’objectiu de crear una companyia 

estable catalana que posés en pràctica el mateix projecte fent concerts arreu de Catalunya i 

Espanya. 

 

Amb aquest projecte se’m van obrir un ventall de possibilitats professionals que no 

contemplava, i que cada vegada m’agraden més i em semblen més enriquidores. És per això 

que vaig decidir escollir aquest tema per al Treball de Fi de Grau; em sembla que realment 

és un bon projecte de cara al meu futur com a intèrpret, amb un fi professional i que alhora 

em pot anar molt bé per organitzar i ordenar tota la informació que tinc fins el moment i, a 

partir d’aquí, formular una proposta per a un nou concert. També el faig amb l’objectiu 

d’informar-me una mica més sobre l’oferta que hi ha actualment a Barcelona per a aquest 

públic, i comparar-la una mica amb el que jo conec. 

 

Començaré explicant en què consisteixen els Concertos para Bebés, parlant del seu origen i de 

les parts de què es compon, seguiré exposant l’aplicació d’aquest a través de l’experiència 

pròpia, a continuació faré una nova proposta d’un Concert per a Nadons i acabaré amb una 

petita comparació del projecte que presento amb propostes semblants que podem trobar 

actualment aquí. 

 

Espero que el resultat sigui un text entenedor i que el lector es pugui fer una idea ajustada 

del projecte Concertos para Bebés. 
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2. QUÈ ÉS UN CONCERT PER A NADONS? 
 
És un concert adreçat a nadons de 0 a 3 anys i a les seves famílies, d’uns 40 minuts de 

durada i conformat per fragments musicals que en duren com a màxim 2 cadascun. 

Aquests moments musicals estan enllaçats per patrons melòdics i rítmics o bé per petits 

instruments de percussió que funcionen com a captadors d’atenció; són com filons per 

guiar l’atenció i la concentració dels nadons, portant-los de peça en peça fins que s’acaba, 

sense interrupcions ni silencis. La música no s’hi tracta com una disciplina aïllada sinó que 

com que el moviment hi és implícit, també hi ha ballarins. A més, hi pot haver altres 

elements referents a les arts plàstiques que l’enriqueixin, com l’utilització de diferents teixits 

per estimular l’experiència tàctil i diferents llums o vestuaris per l’experiència visual.  

 

 

Copyright©: Toni Vilches1 

 

Concertos para Bebés, o la seva traducció directa en qualsevol altra llengua, està registrat a la 

Societat d’Autors i és un espectacle original de Paulo Lameiro-Musicalmente-Portugal. Els 

elements que defineixen el seu espectacle són els següents: 

 Espai escènic rectangular en arena, format per coixins en dues files de dos nivells. 

                                                        
1Vilches, T. (2013). Concerts per a nadons. Teatre Auditori Sant Cugat. [Data de consulta: 28.03.2014]. 
Disponible a: <https://www.flickr.com/photos/teatreauditorisantcugat/sets/72157640190960063/> 
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 Un grup d’intèrprets dividit entre tapet2 (asseguts amb el públic) i instrumentistes 

d’escena. 

 Acolliment exterior de l’escena per part del tapet amb l’exposició cantada de les 

normes. 

 Entrada amb sons d’ambient i col·locació dels nadons amb les famílies. 

 30 a 40 minuts de programa de fragments d’obres majoritàriament clàssiques i 

altres estils musicals, amb duració de 30’’ a 2’ cadascun d’ells. 

 Separació de les obres mitjançant patrons rítmico-melòdics sense o amb paraules, 

i petits instruments de percussió. 

 Presència de dansa a través d’un o més ballarins. 

 Plans de llum alternant blanc general amb blau general (amb o sense àmbar 

central). 

 Final de concert amb sortida dels instrumentistes sempre amb algú del tapet en 

escena. 

 

2.1. Experiència pròpia en el projecte  

En aquest apartat explicaré la meva relació inicial amb el projecte, com el vaig conèixer i 

com vaig entrar a formar-ne part. Després de l’èxit dels Concertos para Bebés dins el marc del 

festival de tardor Temporada Alta el 2010 i el 2011, el centre de producció d’arts 

escèniques “El Canal” de Salt va tenir la iniciativa d’organitzar una residència a Girona  

impartida pel pedagog portuguès i creador d’aquest projecte Paulo Lameiro amb la intenció 

que músics i ballarins joves de la ciutat poguessin començar a oferir aquests concerts per 

Catalunya. 

Inicialment s’escollirien per currículum a 25 persones, entre músics i ballarins, i faríem un 

curs durant tres caps de setmana (26/27/28 de maig, 7/8/9 de juliol i  3/4/5 de setembre 

del 2012). A partir d’aquí ell n’escolliria 10, segons el grau d’implicació en el projecte, la 

comunicació demostrada amb els nadons, la qualitat musical, les qualitats humanes, 

l’instrument o instruments de cada persona i l’equilibri del grup, i des d’aquest moment 

disposaríem d’una setmana més  (29/30/31 de setembre i 1/2/3/4 de novembre) per a 

crear un espectacle nou. De fet, ell sempre treballa amb 8 músics, i com que hi havia un 

                                                        
2 Tapete és una paraula portuguesa que significa “catifa”, però Lameiro l’utilitza per designar els músics que 
durant el concert estaran asseguts als coixins entre el públic. Al llarg del treball, m’hi referiré com a “tapet,” 
perquè és la paraula que utilitzem la companyia catalana per designar-los. 
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projecte paral·lel per a nadons amb discapacitat, 6 dels que ell escollís serien comuns a 

ambdós projectes, i 2 serien específics de cadascun d’ells. 

Al final però, per falta de temps i també per manca de sentit de fer un altre concert 

diferent, tots 10 els vam fer tots dos, i a la companyia que formem ara seguim sent-hi tots 

10. 

La residència estaria enfocada a conèixer i tractar els nadons com a públic, a entendre les 

seves actituds, necessitats i diferències amb els adults, per així poder establir relacions amb 

ells i poder-los oferir un concert adaptat a la seva condició. Així doncs, durant la primera 

fase de la residència (les tres primeres trobades) mai es van tractar qüestions tècniques ni 

artístiques; partíem de la base que qualsevol música o so que volguéssim reproduir era 

vàlid, amb la única premisa que tota la música havia de ser en directe. 

 

Des del primer dia fins l’últim vindrien famílies (entre 12 i 15 nadons per passi) i faríem un 

taller. Durant la primera estada els faria Paulo Lameiro sol però amb intervencions puntuals 

nostres (petits fragments musicals); per a la segona estada hauríem de preparar per parelles 

una activitat d’una durada d’entre 3 i 5 minuts sencera inclosa dins un taller, i de cares a la 

última estada hauríem de pensar un guió per grups i ell escolliria quins posaríem en pràctica 

amb les famílies que vinguessin. L’únic que havíem d’anar integrant eren els coneixements 

referents als nadons (quins codis utilitzar i quan, com conduir-los, els límits de la seva 

llibertat dins els tallers, etc). L’objectiu no era aprendre a copiar el seu sistema de tallers, (o 

classes), sinó utilitzar-los per treballar la interacció amb els nens i servir-nos d’aquesta 

experiència per aplicar-la als concerts.  

 

No vam rebre una formació teòrica ordenada, sinó que després de cada taller exposàvem 

un per un el que ens havia semblat que havia anat millor, el que havia anat pitjor i el que 

més ens havia sorprès. A partir d’aquí trèiem conclusions i Lameiro aprofundia en els 

temes importants que sortien. Precisament aquest material és el que intentaré ordenar i 

exposar al llarg del treball. 

 

El juliol de 2012 Paulo Lameiro va determinar qui formaria la nova companyia, designant 

també un director d’entre nosaltres, que seria qui crearia l’espectacle que havíem d’estrenar 

a Temporada Alta. Finalment el van co-dirigir  Paulo Lameiro i Carles Pedragosa –un dels 

integants inicials del grup–, i el resultat d’aquell procés creatiu és el concert que encara fem 

i del qual portem aproximadament 90 funcions. 
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3. NAIXEMENT I FILOSOFIA DEL PROJECTE 

 

Concertos para Bebés no es pot entendre si no parlem d’Edwin Gordon i de Paulo Lameiro. 

Edwin Gordon és el teòric nord-americà en el qual es basa Paulo Lameiro per a idear les 

bases del projecte i el marc dins el qual s’esdevindran els concerts; és per això que dedico 

un capítol a parlar d’ells, les seves idees i de quina manera estan relacionats. 

 

3.1. L'embrió: Paulo Lameiro 

Paulo Lameiro, trompetista, cantant i pedagog, va néixer el 1965 a Pousos-Leiría (Portugal). 

L’any 1998 neix de la seva mà el projecte Concertos para bebés, inicialment comptant només 

amb alguns amics que accepten treballar-hi altruistament per falta de recolzament 

institucional. Poc a poc, es van creant un públic i aconsegueixen finançament per crear 

noves produccions i formar i dirigir una companyia estable: Musicalmente-Portugal. Aquesta 

no ha parat de créixer, i actualment està integrada moltíssims músics i ballarins procedents 

de diferents àmbits (música clàssica, tradicional, popular, jazz, antiga, ètnica, música 

instrumental, música coral... etc.) que tenen diferents espectacles funcionant 

simultàniament, alhora que participen en llargues gires per països arreu del món com Xina, 

Japó, Noruega, Suècia, Finlàndia, França, Grècia o Espanya. Gràcies al públic que s’han 

creat a la seva ciutat d’origen, Leiría, hi estrenen nou concert cada mes, i han arribat a una 

situació ideal, en la qual les famílies tenen l’oportunitat de gaudir sovint amb els seus 

nadons de  diferents concerts, i ells poden fer concerts temàtics de qualsevol tipus de 

música3. 

Quan Lameiro té aquest projecte consolidat comença a pensar en la pedagogia en els nens 

de 0 a 5 anys, que de moment és inexistent. Així, comença impartint tallers setmanals a 

cada vegada més famílies fins que a dia d’avui ha aconseguit integrar aquesta formació dins 

el conservatori de la ciutat, encara no com a ensenyaments reglats però sí finançats amb 

diners públics. I això ha sigut possible després d’haver demostrat les diferències 

competencials entre els nens que han cursat aquests estudis i els que no. La seva escola ha 

sigut pionera en l’ensenyament a nadons, i font d’inspiració de molts projectes arreu 

d’Europa, però jo no m’hi estendré perquè el meu treball està enfocat a l’interpretació, i per 

tant la vessant pedagògica del projecte no és la que m’ocupa.4 

 

                                                        
3 Algunes dades són extertes de la pàgina web www.concertosparabebes.com. [Data de consulta: 11.05.2014]. 
4 Més informació disponible a:  <http:// www.samp.pt> [Data de consulta: 11.05.2014]. 
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Ara ja hi ha més projectes en aquesta línia, però hem de pensar que en el moment que 

Lameiro es plantejava aquestes qüestions, els nadons no tenien gaires oportunitats 

d’escoltar música en directe: així, l’hem d’entendre com un projecte molt innovador  que 

encara sorprèn a molta gent, i que va ser pensat sense gaires referents.5 

 

Filosofia dels concerts 

La idea neix amb la voluntat de crear oferta musical per a nadons, i en un principi Paulo 

Lameiro agafa com a model el concert de música clàssica. Així, els músics aniran vestits 

amb la indumentària clàssica, tocaran qualsevol peça que podrien tocar en un auditori i no 

explicaran res; no hi haurà elements pedagògics. L’únic objectiu dels concerts és el gaudi 

estètic: és oferir l’oportunitat d’escoltar música en directe, veure d’on surt el so, notar les 

seves vibracions, veure-la ballada per ballarins… No té res a veure amb la comprensió o 

aprenentatge d’elements o llenguatge musicals. 

 

Lameiro desmarca els seus Concertos para Bebés, a més de la pedagogia, de qualsevol forma 

d’espectacle d’animació infantil i també de la musicoteràpia. I si volem parler de la filosofia 

del projecte, hem de parlar d’Edwin Gordon, perquè les seves teories seran la base a la qual 

es recolzarà Paulo Lameiro per adaptar els concerts que ha agafat com a referencia als 

nadons.  

 

3.2. Marc teòric: Edwin I. Gordon 

Edwin I. Gordon és un investigador influent, autor, editor i docent en el camp de 

l'educació musical. Professor de la Universitat de Carolina del Sud, a través d'una extensa 

investigació, ha contribuït a l'estudi de les habilitats musicals, la teoria de l'aprenentatge de 

la música, el ritme i el moviment i el desenvolupament musical (estadis i tipus d’audició, 

aptituds estabilitzades i aptituds en desenvolupament) en els nadons i infants d’un a divuit 

mesos, i de divuit mesos als tres anys. És l'autor de diversos treballs en el camp de 

l'educació musical, incloent Learning Sequences in Music, Skill, Content, and Patterns, A Music 

Learning Theory for Newborn and Young Children and Preparatory Audiation, Audiation and Music 

                                                        
5 Tota la informació d’aquest apartat i molta de la que trobem al llarg de treball l’he extret directament del 
testimoni de Paulo Lameiro, recollit durant la residència que es va dur a terme a Salt del maig al novembre de 
2012. 
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Learning Theory, alhora que segueix presentant seminaris i conferències arreu del món que 

són publicats en revistes professionals.6 

 

Molta de la seva bibliografia parla de continguts musicals, i per això ens seria molt útil a la 

hora de fer un projecte pedagògic per a nadons, però aquí només exposaré les seves bases 

per tal que puguem entendre millor la filosofia i alguns procediments dels Concertos para 

Bebés. Gordon és dels pocs pedagogs que han estudiat com aprèn el nadó, i no com 

ensenyar-lo. És a dir, s’ha fixat en quan i com aprenen què. 

 

Amb aquest enfocament va confeccionar una teoria de l’audició i l’aprenentatge musical, 

que consisteix en les tres fases que es resumeixen en la taula Types and Stages of Preparatory 

Audiation extreta de la pàgina oficial d’Edwin Gordon: 

Types and Stages of Preparatory Audiation7 

 

Així, segons Gordon, l’aprenentatge de qualsevol ítem passa per aquestes tres fases; 

l’aculturació (on el nadó rep passivament els estímuls), l’imitació d’aquests, i la seva 

assimilació. 

                                                        
6 The Gordon Institute for Music Learning. Edwin Gordon. Resum. [Data de consulta: 6.03.2013]. Disponible a: 
<http://giml.org/gordon> 
7http://giml.org/mlt/earlychildhood/ [Data de consulta: 1.05.2014] 

 

 TYPE STAGE 

 
 
1) Acculturation 
Birth to age 2-4: Engages with little 
consciousness of the 
environment. 

1.a) Absorption 
Hears and aurally collects the sounds of music in the environment. 

1.b) Random Response 
Moves and babbles in response to, but without relation to, the sounds 
of music in the environment. 

1.c) Purposeful Response 
Tries to relate movement and babble to the sounds of music in the 
environament. 

 
2) Imitation 
Age 2-4 to age 3-5: Engages with 
conscious thought focused 
primarily on the environment. 

2.a) Shedding Egocentricity 
Recognizes that movements and babble do not match the sounds of 
music in the environment. 

2.b) Breaking the Code 
Imitates with some precision the sounds of music in the environment, 
specifically tonal patterns and rhythm patterns. 

3) Assimilation 
Age 3-5 to age 4-6: Engages with 
conscious thought focused 
primarily on self. 

3.a) Introspection 
Recognizes the lack of coordination between singing and breathing and 
between chanting and muscular movement, including breathing. 

3.b) Coordination 
Coordinates singing and chanting with breathing and movement. 

http://giml.org/mlt/earlychildhood/
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3.2.1. Introducció de la teoria de Gordon 

No s’ha de sobrevalorar el fet de fer música amb nens, és a dir, no hem de pretendre fer 

que els nens siguin més intel·ligents, més musicals, millors professionals ni identificar grans 

talents: l’objectiu és premetre’ls l’entrada i el contacte amb aquest llenguatge ben aviat i que 

el puguin disfrutar des que són nadons. Si és important introduir-los en la música de tan 

petits és perquè en el moment de néixer i durant els primers moments de vida és quan més 

neurones i connexiones sinàptiques tenen; absorbiran molt més fàcilment la informació, i si 

no desenvolupem segons quins paràmetres d’aquest llenguatge al principi ja mai es podran 

recuperar. Per explicar-ho, Gordon posa l’exemple de l’animal cec: si tapes els ulls a un 

animal les primeres setmanes de vida, serà cec per sempre més, perquè aquell sentit se li 

atrofiarà. 

Però com s’efectua aquesta introducció? 

L’aprenentatge musical, sempre segons Gordon, així com el de la llengua materna, està 

conformat per: 

 Ensenyament informal: és l’assimilació de les estructures que absorbeixen els 

nadons de la música que els envolta. 

 Ensenyament formal: en el  cas de la llengua, es referiria a la lectura i escriptura 

d’allò que prèviament han conegut a través de l’informal. En el cas de la música, 

seria l’ensenyament habitual reglat del llenguatge musical. 

 

Concertos para Bebés incideix en l’”ensenyament” musical informal; entenent en aquest cas 

l’enseyament com una familiarització dels nadons amb el llenguatge musical, i no com un 

procés pedagògic de continguts. 

Els primers mesos i anys de la infància són els més importants per a la creació d’aquest 

ambient musical perquè si un nen no té això depèn d’ell mateix, quan sigui més gran, per 

aprendre i/o desenvolupar els seus potencials relacionats amb la música.8 

 

3.2.2. Aptitud musical 

Aptidão musical é a medida do potencial de uma criança para aprender música; representa “posibilidades 
interiores”. Desempenho musical é o resultado do que uma criança aprendeu relativamente à sua aptidão 
musical; representa “realidade exterior”. 
 
[L’aptitud musical és la mesura del potencial d’un nadó per aprendre música; representa les “possiblitats 
interiors”. En canvi, el rendiment musical és el que aprenen en relació a l’aptitud que tenen; és a dir, la 
“realitat exterior”.]9 

                                                        
8 GORDON, Edwin [et al.] (1998). Musicplay. Chicago: Ed. GIA Publications. ISBN 1-57999-027-4 
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L’objectiu primordial de mesurar l’aptitud és permetre que el profesor pugui adaptar la 

formació musical a les necessitats de cada nen. Quan són molt petits, la millor manera 

d’avaular-la és fent una observació controlada i sistemàtica, tant de la seva participació en 

activitats pre-escolars com en les seves actuacions informals i espontànies a casa; valorar 

quan i com canten, entonen i es mouen. A partir dels tres o quatre anys d’edat aquesta pot 

ser mesurada objectivament a través de testos d’aptitud musical. 

 

Hi ha dos tipus d’aptitud musical; estabilitzada i en desenvolupament. Gordon té diversos 

testos, en funció de les edats, que es refereixen tant a l’aptitud musical estabilitzada com a 

l’aptitud en desenvolupament: 

 Exemples del primer grup en són Music Aptitude Profile (1995), per alumnes de 

música de 4 a 12 anys, o Advanced Measures of Music Audiation (1989), per a alumnes 

de 7 a 12 i estudiants d’instituts i universitats que no tinguin formació musical. 

 Exemples del segon grup en són Intermediate Measures of Music Audiation (1982), un 

test útil durant els sis primers anys d’escolarització o l’Audie (1989), segurament el 

més famós, per a nens de 3 a 4 anys10. 

 

Si bé d’entrada pot semblar que l’aptitud musical és un paràmetre a tractar dins la cara 

pedagògica del projecte, també en els concerts és important. En funció del públic que 

tinguem i de l’aptitud que mostri, actuarem d’una manera o d’una altra; sobretot pel que fa 

a les parts participatives del concert, tot i que algunes vegades el nivell de reposta a aquests 

estímuls és un indicador d’aptitud, però d’altres no. Imaginem que es proposa de seguir el 

ritme d’una peça fent picar les mans contra les cames; pot ser que un nen no el segueixi 

perquè no pot, però també pot ser que capti el ritme però el que vulgui en aquell moment 

és escoltar. 

 

És cert que el potencial musical de cada nen ve donat genèticament, però no només; és 

igual d’influent l’expocició a la música, l’experiència, i la motivació que rebi el nen fins els 

                                                                                                                                                                  
9 GORDON, Edwin (1997). Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-
escolar. Lisboa: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian. ISBN 972-31-0891-7. Pàg. 15. Traducció de l’autora. 
10 Per més informació sobre testos, veure el capítol ll: APTIDOES MUSICAIS del llibre Teoria de aprendizagem 
musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar (pàgina 22). 
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nou anys (llavors ja s’estabilitza). Com molts altres potencials o aptituds, de forma innata es 

calcula que està repartit de la següent manera: 

 

 68%, aptitud musical mitjana 

 16%, aptitud musical alta 

 16%, aptitud musical baixa 

 

Aplicació de l’aptitud als concerts: 

Si fem una activitat que consisteix en que els nens segueixin amb ous de percussió la 

música que toquem, podem variar la freqüència amb la qual han de participar. Com més 

espaiades són les pulsacions, més difícil és seguir-les; així, si veiem que segueixen bé una 

música a negres, podem intentar pujar la dificultat doblant la freqüència amb la qual han de 

tocar, o sigui a blanques. 

El mateix passa quan convidem el públic a cantar patrons melòdics amb nosaltres; si veiem 

que el capten bé i participen, podem incloure variacions més difícils, però si amb la primera 

proposta hi ha poca resposta o aquesta no és correcta, ens quedarem aquí. Sempre ens hem 

d’adaptar al nivell del públic, perquè si els fem fer quelcom que no es veuen capacitats per 

fer, els podem fer sentir cohibits o avergonyits. 

 

3.2.3. Parlar i "audiar" 

El procés per interioritzar el llenguatge musical és similar al d’aprendre una llengua; però el 

tipus de “pensament” o activiatat cerebral per pensar la música és diferent. Per parlar del 

tipus de pensament que utilitza la música, parlarem de l’audiation. Jo ho traduiré com a 

"audiació". Gordon la defineix de la següent manera: 

Audiation takes place when we hear and comprehend music for which the sound is no longer or may never 
have been physically present11. 

 
Les dues diferències bàsiques entre els usos del llenguatge i de la música són: 

-En el llenguatge utilitzem un simbolisme basat en sons, audicions o signes visuals per 

relacionar-los amb les paraules. Llavors donem sentit a uns patrons per crear nous 

pensaments i noves combinacions d’aquests per crear-ne de nous. 

-Quan audiem utilitzem un sistema simbòlic diferent. Els pensaments musicals purs (és a dir 

que no tenen res a veure amb relacions d’idees ni anàlisis) són combinacions expressives de 

                                                        
11 GORDON, Edwin (1997). Teoria de aprendizagem musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-
escolar. Lisboa: Ed. Fundação Calouste Gulbenkian. ISBN 972-31-0891-7. Pàg. 11 
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patrons tonals i rítmics. A partir d’aquí, el procés és similar; els donem sentit per entendre 

la música i crear més “pensaments musicals”.12 

 

3.2.4. Chants and Songs 

Music learning theory has three parts: skill learning sequence; tonal content learning sequence, which 
includes tonal pattern learning sequence; and rhythm content learning sequence, which inclues rhythm 
attern learning sequence. 
Skill learning sequence must be taught in combination with either tonal content learning sequence or 

rhythm content learning sequence.13 
 

Així doncs, la tesi de Gordon és que l’aprenentatge del llenguatge musical passa per la 

imitació i l’assimilació de petites seqüències rítmiques (chants) i melòdiques (songs). Ell n’ha 

elaborat un extens repertori –disponible a Experimental Songs and Chants, 1993, Gia 

Publications–, que va augmentant progressivament de dificultat i conté molts ítems 

pedagògics:  les diferents tonalitats, modes, escales, compassos binaris, ternaris, simples 

compostos... El que ha fet Paulo Lameiro amb aquest material ha sigut utilitzar-lo en les 

seves classes a nens de 0 a 6 anys, organitzant-lo en funció del que poden assolir en les 

diferents etapes de l’aprenentatge (veure Taula pàg.9), de manera que les competències 

melòdiques i rítmiques dels nens quan arriben al final d’aquesta etapa són molt completes. 

 

El següent és un exemple de song composta per Edwin Gordon, l’objectiu de la qual és 

treballar la tonalitat dòrica.14 

 

 

 

A continuació mostro un exemple de chant també de Gordon, anomenat multimètric 

perquè s’hi barregen diferents compassos. Tractor és una peça complicada, i no la 

                                                        
12 GORDON, Edwin. Musicplay, op. cit. pàg. 7 
13 GORDON, Edwin (1997). Study guide for learning sequences in music. Chicago: Gia Publications. ISBN 1-
57999-005-3. Pàg. 53 
14 GORDON, Edwin; APOSTOLI, Andrea (2005). Canti melodici e ritmici senza parole, secondo la Music Learning 
Theory di E. Gordon. Milano: Edizioni Curci. ISBN 88-485-0575-9. Pàg.  17 
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presentaríem mai sense abans haver treballat elements rítmics més senzills com els 

compassos simples, els compostos, els binaris o els ternaris.15 

 

 

 

  

                                                        
15 GORDON, Edwin; APOSTOLI, Andrea (2005). Canti melodici e ritmici senza parole, secondo la Music Learning 
Theory di E. Gordon. Milano: Edizioni Curci. ISBN 88-485-0575-9. Pàg.  50 
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4. ELS CONCERTS 

 

En aquest apartat explicaré què és un concert per a Paulo Lameiro: les bases del seu 

espectacle i les seves normes de funcionament. Així, tota la informació que apareix és 

extreta directament del seu testimoni durant la residència de Salt de 2012. 

 

4.1. L’espai 

És un rectangle de 10x8 metres format per dues files de coixins (la segona fila amb doble 

coixí). Tenint en compte que per norma general els nens s’asseuen a la falda dels pares, la 

primera és pels pares amb nadons que no caminen, i la segona per les famílies amb nens 

que ja caminen. Els col·locarem així perquè els que caminen tinguin una barrera física 

abans d’entrar a l’espai escènic; com veurem, es demana als pares que no retinguin els nens 

perquè ells puguin moure’s amb llibertat segons el que els ve de gust fer o veure, però els 

nens que caminen poden interferir molt en un concert si envaeixen l’espai escènic des del 

principi sense cap motiu relacionat amb el concert. 

 

Amb el mateix objectiu, el de dificultar el moviment no motivat per la música, la distància 

entre les dues files de coixins serà de només 40 cm., de manera que no hi ha espai per 

circular ni per estar-se entre les dues files, només hi caben les cames. També hem de tenir 

en compte que no hi pot haver cap obertura en l’espai, perquè per petita que sigui els nens 

la trobaran i és fàcil que es desvinculin de l’espectacle.  

A més de les dues files de coixins, hi ha una tercera fila de cadires per si vénen 

embarassades, gent amb cadires de rodes, gent gran, adults sense nadons o hi ha tanta gent 

que els nadons han de quedar-se amb un sol mare/pare i l’altre/a passar a darrere. 

 

4.2. Els músics 

Els músics es divideixen a parts iguals entre músics d’escena i tapet, i cadascun d’aquests dos 

subgrups té un director. La funció dels dos directors és estar en constant contacte i 

comunicació per tal de poder modificar el concert segons el que va passant. 

 

  4.2.1. El tapet 

Els músics de tapet tenen les següents funcions: 

 En primer lloc, són els que han de col·locar el públic de forma molt ràpida, ordenada 

i sense paraules. És segurament la tasca més difícil de tot el concert;  perquè s’ha de 
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controlar que els nens que caminen es posin a la segona fila i els que no al davant de 

tot, en el cas de la capacitat màxima (90 nadons acompanyats de pare i mare); però si 

hi ha menys gent (perquè l’entrada no és completa o per polítiques de festival) l’han de 

distribuir de manera que no quedin espais buits a la primera fila. I aquest volum de 

públic s’ha de detecar a la recepció, abans d’entrar a l’escenari, perquè si comencem a 

rectificar s’allarga molt aquest procés, la gent comença a parlar, a canviar-se de lloc i ja 

s’ha trencat l’ambient especial inicial que necessitem perquè les famílies estiguin 

receptives per començar el concert. 

 En segon lloc, durant el concert faran el que se suposa que ha de fer el públic. En 

general és mirar i escoltar, però si en algun moment es demana participació (com en el 

cas que he esmentat de cantar un patró melòdic perquè els músics d’escena hi toquin a 

sobre) el tapet serà qui la proposarà fent-la primer i llavors demanant-ne la repetició. 

 Tots ells toquen instruments i/o canten, així que en moments puntuals poden entrar 

en escena per participar d’algun dels moments musicals activament. El nostre 

tapet, per exemple, està format per dos ballarins, una violista, un guitarrista i una 

cantant, i tots ells es van alternant per sortir a escena però sempre amb un mínim de 

tapet fent el seu paper. 

 La funció més important del tapet és vetllar per la seguretat i el confort de les 

famílies (cada membre del tapet s’ocupa d’una de les cares del quadrat). Han de saber 

quins són els pares de cada nen per poder-lo tornar si s’espanta, si està molestant a 

altres nens o si en aquell moment no pot ser a l’escenari, vigilar que els pares 

compleixin les normes, i sobretot avançar-se a qualsevol accident que hi pugui haver; 

un nen que es posi als pedals de l’arpa, un músic que no en vegi un que s’acosta per 

darrere, etc. 

 Pel que fa al desenvolupament musical del concert, és el director de tapet qui té la 

responsabilitat de prendre decisions com escurçar algun fragment musical, eliminar-ne 

algun altre, o fer els canvis necessaris en funció de cada situació: no és el mateix un 

passi a les 10 del matí que un passi a les 6 de la tarda, quan els nadons estan molt més 

cansats i tenen menys capacitat de concentració; en aquest cas, potser observarem que 

es desfocalitzen més fàcilment del concert i llavors ens convé retallar minutatge. 

O potser tindrem en un mateix concert molts nens molt moguts; en aquest cas 

mirarem de no potenciar massa els moments participatius del públic. Potser a la meitat 

d’un moment musical varis nens es comencen a cansar del que escolten i es distreuen; 

en aquest cas podem tallar la peça en qualsevol moment i passar a la següent. I la seva 
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eina per fer-ho és la comunicació amb el director musical perquè faci un canvi en el 

repertori establert, o bé ell mateix (el director del tapet) pot tallar la música amb els 

petits instruments de percussió.  

 

4.2.2.  Els músics d’escena 

Estaran sempre dins l’espai escènic; en general toquen drets i com que no toquen 

sempre tots, quan no toquin s’asseuran a terra per mirar i a escoltar qui ho estigui fent. 

No és la seva feina controlar els nadons i les seves famílies, però han d’estar atents a 

tot el que passa perquè pot ser que hagin d’intervenir en algun moment puntual. 

 

4.3. El públic 

A qui ens adrecem? Quan pensem un espectacle, l’hem de pensar per als pares, per als nadons, per a 

tots? El nostre públic són els nadons, però també ho són els seus pares, amb un doble 

rol; el d’espectador i el d’acompanyant del nadó. És important que els pares se sentin 

atrets per l’espectacle, perquè el seu nivell d’atenció i implicació incideixen directament 

en la predisposició del nadó. 

Ara bé; partint de la premisa que “gairebé tot allò que val per un nen també val per un 

adult, però gairebé res del que val per un adult val per un nen”, el concert l’hem de 

pensar per als nadons. Tot i així, a l’hora de pensar el repertori, en algun moment 

podem incloure  algun fragment que per edat els pares coneguin i els nens no, i així 

crear una mica de complicitat.  

 

       4.3.1. La conducta dels pares 

Els pares han de servir de suport del seu nen (recordem que s’asseuen amb el nadó a la 

falda), però no han d’impedir-li fer res del que vulgui fer. Durant els tallers de la 

residència vam observar que quan quelcom els crida molt l’atenció sovint es 

desvinculen dels pares; poden acostar-se al focus d’atenció o no, però els molesta que 

vulguin interactuar amb ells. 

La gran majoria dels plors en els concerts són causats per pares que els retenen quan es 

volen moure, o perquè pateixen perquè el seu nadó “molesta” (cridant, plorant, 

parlant, caminant, ballant, relacionant-se amb altres nens...) i l’intenten reprimir: per 

aquest motiu és important deixar les normes clares. 

En aquest sentit, ens ha sorprès moltíssim la diferència entre els diferents llocs on hem 

actuat; hi ha llocs on els pares se senten còmodes amb les pautes de conducta que a 
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continuació explico des del primer moment, com el públic del Mercat de les Flors de 

Barcelona, i en canvi n’hi ha d’altres on és molt difícil aconseguir que es relaxin i deixin 

que el nadó faci la seva, com ens va passar a Benicàssim, i això ens dificulta les 

possibilitats d’oferir un concert com el volem nosaltres. 

 

     4.3.2. Instruccions 

Mentre les famílies van arribant, encara fora de l’espai escènic, els músics de tapet van 

establint un primer contacte amb elles; parlen amb els pares, toquen els nens, i tot això 

ho fan amb l’objectiu que se sentin en confiança quan entrin en el nou espai. En 

aquest primer contacte s’utilitzen cants i cançons, però també paraules (sempre 

cantades) amb els pares. Un cop acabat aquest contacte i abans d’entrar a la sala on es 

farà el concert, es donaran una sèrie d’instruccions adreçades a les famílies, sempre 

cantades. En el cas dels tallers, ho evitem perquè quant menys parlem millor, però en 

els concerts, com que està pensat perquè sigui una experiència única, no ens podem 

arriscar a que surti malament. Les instruccions són les següents:  

 No hem d’alliçonar el nadó ni privar-lo de res (Veus? Això és un saxo. Mira el 

ballarí! La flauta és un instrument de vent). Ell és lliure de fer el que li surti de 

fer; si fa quelcom que se surt dels límits permesos, ja hi som nosaltres per 

frenar-lo. 

 Els nens que no caminen seuran a la primera fila i els que caminen a la 

segona. 

 No es pot gravar el concert ni fer fotos; perquè d’aquesta manera no 

s’estaria pendent del concert. Serà a la sortida, quan tots els músics es posin 

a la porta per acomiadar els nens, que podran fer-se les fotos que vulguin 

amb els músics. 

 

 

4.4. El contingut 

Per norma general, tota la música serà en directe. Només en excepcions molt comptades 

(com la d’oferir un concert de música electrònica) utilitzarem música pregravada. 

Els moments musicals han de tenir una durada màxima de 2 minuts, però idealment menys, 

d’una mica més d’un minut. Aquest és el seu tempo de concentració escoltant música, i 

l’explicació que en necessitin menys rau en que la seva capacitat auditiva és molt superior a 

la dels adults. Un cop passat aquest lapse de temps, necessitem fer un tall clar i reclamar la 
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seva atenció altra vegada mitjançant quelcom contrastant (normalment utilitzarem patrons 

rítmics o melòdics, sempre amb la veu, o bé un reclam/un instrument de percussió) i 

immediatament després el següent moment musical. 

Aprofitarem aquests interludis per fer els canvis de posicions dels músics necessaris, o en el 

cas del tapet preparar materials que es faran servir en el següent fragment. 

 

 4.4.1. Quina música podem utilizar? 

Qualsevol música és vàlida per oferir-la als nadons; ells no tenen prejudicis i tota música té 

la seva riquesa particular. Lameiro ha fet concerts amb centres temàtics com la música 

tradicional xinesa, el dijeridoo, el piano jazz, o un DJ, perquè ell té un públic fix molt ampli 

i nous concerts cada poc temps, però per norma general el que farem és fer un repertori 

basat en la nostra cultura; és a dir, música tradicional i música clàssica, tot i que hi pot haver 

fragments d’altres tipus de música. 

En general intentarem evitar músiques molt conegudes perquè, sempre segons Lameiro, es 

crea un pont al món real, i d’aquesta manera donem peu a que cadascú faci les seves 

relacions d’idees i trenquem amb la voluntat d’oferir una experiència estètica allunyada de la 

vida quotidiana. Això està molt relacionat amb el fet de la no-utilització de paraules; tot va 

en la línia de crear un espai i un ambient nous per a tothom, lluny del dia a dia i les seves 

preocupacions. 

A tall d’exemple, a continuació esmento quatre tendències generals que sempre va bé tenir 

en compte a l’hora de pensar un repertori i el seu ordre dins d’un concert. 

 Les músiques han de ser contrastants entre elles (pel que fa a timbre, estructura, 

tonalitat, tempo i caràcter) per afavorir a la concentració dels nadons. 

 La música més moguda és la que els focalitza menys. 

 Capta més atenció la música en tonalitat menor que la major.   

 El repertori contemporani és del millor que se’ls pot oferir; la seva riquesa de sons, 

estructures, ritmes, etc., els crida molt l’atenció. 

 

                      4.4.2. Els instruments 

Hi ha instruments millors que d’altres? Quins? 

No és una norma que valgui per a absolutament tots els nadons, però des de l’experiència 

que té Lameiro, afirma que hi ha uns instruments més agradables que uns altres, i uns que 

focalitzen més l’atenció que els altres. És per això que l’instrument que toquem cadascun 
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dels components del grup inicial també era un factor a tenir en compte a la hora de crear el 

grup resident al Centre el Canal de Salt. 

Per norma general, els instruments més aguts, com per exemple el violí o la flauta, són 

massa estridents per als nens i els poden molestar; es poden fer servir, però normalment 

evitant els registres més aguts. Pel que fa a la resta, per una banda rebre les vibracions d’un 

instrument greu a través del terra sempre és una experiència molt forta i gratificant, i per 

l’altra, els instruments amb registres mitjans els són agradables perquè són més propers a 

les freqüències que estan acostumats a sentir (la veu). 

Si parlem de la capacitat de focalització dels instruments, l’experiència ens diu que el primer 

és sens dubte el saxo. Paulo Lameiro en posa sempre que pot als seus concerts, i en el 

nostre espectacle a vegades també l’utilitzem com a filó per captar l’atenció quan que 

percebem que els nens es comencen a desvincular del concert. En canvi, l’instrument que 

menys focalitza és la veu, perquè no és res nou per a ells. Així doncs, mai l’utilitzarem per a 

al moment  climàtic d’un concert perquè no funcionaria.  

 

4.5. El vestuari 

Com ja hem dit, al principi l’equip de Lameiro tocava amb frac i camisa blanca, però més 

endavant va considerar que valia la pena canviar-ho perquè per als nadons és més 

interessant roba diferent i de colors que quelcom negre i pla; el vestuari pot donar molt joc 

visual i tàctil; textures, colors i formes. Però de tot el vestuari, el més important són les 

sabates, ja que són el que es troba al nivell visual dels nens. Així, ens hem fet dissenyar 

sabates de diferents textures i colors entre elles, perquè és quelcom recorrent que els nens 

s’hi fixin i s’acostin per tocar-les. Podem veure les nostres sabates a la fotografia següent: 

 

 

Fotografia pròpia. 16.10.2013 
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5. EL NOSTRE CONCERT 

 
A continuació exemplificaré un concert per a nadons mitjançant el que oferim actualment; 

és a dir, el que va sortir de la companyia catalana després de la residència amb Paulo 

Lameiro. 

Tenint en compte que de cada obra se’n toca com a màxim dos minuts, i que la formació 

no és mai l’original, perquè l’hem hagut d’adaptar als músics que som, el guió del concert 

que va sortir de la residència que vam fer el novembre de 2012 a Salt és el següent: 

 

OBRA COMPOSITOR/A FORMACIÓ 

Benvinguda a la casa dels sons Carles Pedragosa Tutti  

Pavana con su glosa Antonio de Cabezón Arpa 

Fuga Vll en Mib Major J.S. Bach Acordió-flauta-saxo-viola 

Rondó de l’Adagio i Rondó 

per a harmònica de vidre, flauta, 

oboè, viola i violoncel, KV 617 

W.A. Mozart Tutti 

Minuet de la Suite n. 2 de 

l’Arlésienne (3r moviment) 

G. Bizet Arpa i flauta 

Dansa dels petits cignes, 

Suite El llac dels cignes, op. 20 

P.Txaikovski Acordió-flauta-saxo-viola + 

dansa 

El cant del cigne negre H. Villa-Lobos Arpa i viola 

Cançó n.1, Vier Gesänge per 

a cor femení, dues trompes i 

arpa, op. 17 

J. Brahms Arpa, flauta, saxo, viola + cant 

Improvisació   Saxo 

Improvisació  2 ballarins amb ous de percussió 

Duet de violes, n.8 B. Bártok 2 violes + 2 ballarins 

El cant del cigne, El carnaval 

dels animals 

C. Saint Saëns Arpa i viola + dansa 

Dansa macabra C. Saint Saëns Tutti 

Pavane pour une infante defunte M. Ravel Tutti + viola 

Improvisació per torns  Acordió, arpa, saxo, viola + públic 

cantant un patró melòdic de base 

Polca d’Ours Cançó popular Tutti + viola 
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Tango improvisat  Acordió + dansa 

Madrigal C.Taltabull Acordió, saxo, viola + cant + 

dansa 

Cançó popular Klezmer Cançó popular Guitarra + viola + cant 

Improvisació 

contemporània 

 Tutti + petits instruments de 

percussió 

Farandole G. Bizet Tutti 

Ama, ama Faló García Tutti + guitarra + cant 

Nota: Quan em refereixo a un tutti, incloc els cinc músics d’escena: acordió, arpa, flauta, saxo tenor i viola. Tot i així, he 
marcat en negreta totes les peces que es poden considerar tuttis. 
Nota 2: La improvisació contemporània és el moment lliure; una peça durant la qual els músics ens acostem als nadons 
expressament perquè si volen puguin tocar els instruments o participar més activament del que està sonant. 

 

L’única idea que teníem abans de fixar el repertori és que volíem fer un potpurrí d’estils ja 

que era un concert de presentació de la companyia i vam creure millor tocar una mica de 

tot que fer un concert temàtic, potser més adient per a futures produccions, quan en 

tinguem vàries funcionant alhora. Llavors per consens vam decidir unes 15 peces tinguent 

en compte que hi hagués un bon equilibri entre solos, peces a duo o trio i tuttis, i les vam 

ordenar com ens va semblar. Dos dels membres de la companyia van compondre una peça 

de benvinguda i una peça de comiat, i així ja teníem una proposta de guió. 

 

En el guió inical hi havia massa pocs tuttis, peces massa poc contrastades a nivell estilístic i 

l’odre no estava ben pensat per preparar un bon punt culminant, així que el següent pas va 

ser decidir quin i quan volíem que fos aquest; segons Paulo Lameiro una bona opció era 

anar in crescendo de principi a final per acabar de forma “festiva”. L’altra fòrmula era escollir 

un punt culminant poc abans del final, i baixar una mica a l’última o últimes peces per 

acabar més tranquil·lament. Si ens fixem en el guió actual, veiem els contrastos que hi ha 

pel que fa a timbre (solos, duos o trios alternats amb tuttis), tempo, estil, etc. però tot i amb 

això hi ha una tensió que culmina amb la Farandole, moment on toquem tots junts, i el 

públic i el tapet participen tocant ous de percussió de forma coreografiada. Però finalment 

vam decidir acabar amb una peça tranquil·la i calmada de comiat: Ama ama. 

 

El que vam haver de treballar més va ser el tractament de l’arpa; per als nens és un objecte 

molt gran i molt curiós i s’havia de tractar amb cura: vam haver de pensar com moure-la al 

llarg del concert perquè no tapés la visió de ningú durant tot el concert i perquè tots els 

nens la poguessin veure des de tots els angles; finalment vam fer una plataforma amb rodes 
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per a l’arpa, i alguns moments musicals del concert van acompanyats del moviment de 

l’arpa cap a un altre angle de l’escenari a càrrec d’un dels ballarins, que converteix el 

moviment en dansa. 

També ens ha donat molt joc la dualitat de violes i ballarins que tenim i les procedències 

musicals tan diferents dels membres de la companyia; crec que tenir músics de jazz, 

compositors, arranjadors, músics clàssics i músics sense formació reglada ens aporta molta 

riquesa. 
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6. UN NOU PROJECTE DE CONCERTS PER A NADONS 

 

De cares a Temporada Alta 2014 tenim pactada una residència amb Bitó Produccions amb 

una possible co-producció del Teatre Lliure de Barcelona, per crear un nou Concert per a 

Nadons. El primer espectacle de la Cia. Abiabaï pretén crear una vivència sensorial 

centrada en universos sonors; a partir de l'experimentació amb el so, peces musicals 

originals, repertori ja existent i música improvisada. 

 

Respecte els Concerts per a Nadons (TA 2012), el nou espectacle pretén aprofundir molt 

més en el joc escènic i en la relació entre música/moviment i so/llum. Tindrà una 

estructura més dinàmica i oberta, apropant-se més a una proposta performàtica amb la 

música com a eix central, que el concert tradicional amb un programa estructurat. Abiabaï 

vol dur a terme un concert/espectacle de creació més contemporani i transversal; sense 

renunciar a la suma de disciplines per a potenciar la vivència musical. L'espectacle 

s'estructurarà en una successió de diferents passatges musicals i sonors que pretenen crear 

un impacte sensorial i un recorregut emocional. El programa, per tant, s'organitzarà a partir 

del contrast i l'emoció, més enllà de les classificacions tradicionals com l'època o l'autor.  

 

Un ballarí amb un bombo a l'esquena que ens recorda a un cargol, serà el punt de partida i 

fil conductor que ordenarà el programa del concert. Les breus peces musicals se succeiran 

intercalades amb passatges sonors més lliures, com ara l'aparició d'uns “pescadors de 

notes” que amb unes canyes d'on hi pengen jocs de campanes tubulars en un, i de bambú a 

l'altre, les passegen per sobre els caps dels oientsmentre un instrument solista improvisa 

una melodia a sobre. 

 

D'entre les peces musicals del programa se n’inclourà una on es potenciarà la sincronia 

música-llums (inspirant-se en l'emblemàtic joc dels 80's Simon). Hi haurà un moment 

musical estrictament coral, percussió corporal i un passatge lliure on els músics 

acompanyaran la improvisació dels nadons quan toquin un instrument. En ser un 

espectacle inclusiu, el repertori comptarà amb dues peces musicals multisensorials: en una 

ens servirem d'uns ventalls que faran vent a la cara dels nadons i en l'altra d'uns mocadors 

perfumats. Al centre de l'espai, hi penjarà una làmpada que il·luminarà els solistes i que 

tindrà la possibilitat de ser balancejada i crear efectes de moviment amb la llum que estaran 

relacionats amb la música. 
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El concert pretén incloure un espai per a convidar a músics/artistes de prestigi i la 

possibilitat d'enregistrar i comercialitzar un disc amb el nou repertori de l'espectacle.  

 

El nou espectacle es dirigeix a nadons de 0 a 3 anys i als seus pares, amb la intenció 

d'adaptar l'espectacle per a fer audicions escolars o cobrir altres franges d'edat en un futur. 

 

  



 26 

7. ELS ALTRES CONCERTS 
 
 
Per  contextualitzar una mica millor els Concerts per a Nadons que oferim nosaltres, m’he 

informat sobre altres ofertes semblants que podem trobar actualment a Barcelona. En 

contra del que em pensava, moltes de les grans institucions musicals catalanes tenen alguna 

programació en aquesta línia: en són alguns exemples el Palau de la Música Catalana (amb 

l’espectacle Bim Bom), el Liceu (amb el Petit Liceu) o l’Auditori (a través de l’Auditori Educa). 

De tots aquests, parlaré amb una mica més de profundidat de l’Auditori Educa, perquè és el 

que em sembla més interessant i el que té una trajectòria més àmplia en aquest camp.  

 

7.1. L’Auditori Educa 

L’Auditori Educa és una gran plataforma, tant pel que fa a l’envergadura del projecte com 

pel que fa a la seva qualitat i quantitat d’oferta. He entrevistat la directora d’aquest 

programa de l’Auditori, Assumpció Malagarriga, per analitzar una mica la seva filosofia i la 

seva manera d’idear i realitzar els concerts en comparació amb els nostres16. A continuació 

en resumeixo algunes característiques: 

 

 Origen: el punt de partida d'Assumpció Malagarriga era la constatació que en 

qualsevol concert la gran majoria del públic té una escolta intermitent. A partir 

d’aquí va voler crear concerts que aconseguissin l’atenció dels nens des del primer 

instant fins a l’últim i per tal d’aconseguir-ho va establir una sèrie de paràmetres; els 

moments musicals han de  durar de 45 segons a dos minuts i mig, els músics han de 

tocar de memoria, s’ha de variar el timbre (combinar peces solístiques amb tuttis i 

amb altres formacions possibles)... En definitiva, que els diferents elements 

musicals i escènics estiguin contrastats per tal de captar l’atenció continuadament. 

 Objectiu: encara que alguns dels concerts de l’Auditori Educa siguin temàtics no 

tenen cap objectiu pedagògic, no pretenen introduir cap contingut. El que pretenen 

és oferir, segons Malgarriga,  “una vivència profunda que et canvïi la vida”.  

 Procés de creació: l’Auditori Educa només programa concerts de creació pròpia, 

cada concert el creen professionals diferents, i el procés és el següent: Assumpció 

Malagarriga escull un director musical, un director d’escena, un pedagog, un 

il·lustrador i un tècnic i els dóna sempre les mateixes premises: s’ha de crear un 

                                                        
16 Per a més informació, consultar el web oficial de l’Auditori Educa. [Data de consulta: 20.05.2014]. 
Disponible a: <www.auditori.cat/ct/auditori/oferta_musical/auditori_educa/index.aspx> 
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concert que no contingui paraules, que tingui quaranta minuts de música, que 

estigui format per entre 15 i 22 peces de 45’’ a 2.5’ d’estils diversos, que jugui amb 

els timbres (duets-trios-tuttis) i no s’ha de concebre pensant en nens. La tasca del 

pedagog és fer un dossier per als mestres d’escola per donar-los recursos varis que 

ara no són del nostre interès, però mai dissenyar, com ja hem dit, un contingut 

musical per als concerts. 

 L’espai: els mateixos concerts s’ofereixen el primer any per a nens de 1 a 3 anys i a 

partir del segon per nens de 4 a 6. Quan són per a la primera franja d’edat, 

s’asseuran amb les famílies a terra, perquè és el més natural i habitual per a ells. En 

el següent dibuix mostro en quina disposició es col·loca el públic en els concerts de 

l’Auditori Educa en els concerts pels més petits en relació als concerts per a 

nadons: 

 

 

Nota: les franges verdes representen on s’asseuen les famílies i, les franges targones, l’espai escènic. El gràfic de l’esquerra 
correspon als concerts que ofereix l’Auditori Educa, i el de la dreta als de Concertos para Bebés. 

 

Quan són per la segona franja d’edat, el públic seurà a les grades, perquè a aquesta edat 

s’associa asseure’s a terra a un espai i un moment de lleure, de jugar. 

 

Així doncs, podem observar molts paral·lelismes entre el projecte de l’Auditori Educa i el 

projecte de Paulo Lameiro-Musicalmente; tots dos busquen oferir un concert on el que 

prima és la qualitat musical i s’allunyen de “l’espectacle infantil”. Comparteixen una 

premisa importantíssima; la no utilització del llenguatge verbal durant el concert; només 

abans de començar es donaran unes instruccions a través d’una veu en off (en el cas dels 

Concertos para Bebés ho fem també abans però cantant). A més, tots dos fan servir els 

mateixos elements per aconseguir el mateix objectiu: els moments musicals són de durada 
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semblant, busquen els mateix contrastos tímbrics i elements artístics extramusicals per 

aconseguir el mateix objectiu: una escolta o una atenció continuada de principi a final del 

concert. També l’idea espaial en la franja d’edat que coincideix (1 a 3 anys) és semblant; el 

públic està integrat dins l’espai escènic.  

 

Com a diferència més important podem dir que en els Concertos para Bebés el format escènic 

no sofreix canvis importants en cada projecte, sinó que l’únic que canvia és el contingut 

musical, mentre que a l’Auditori l’estètica de cada concert és diferent; el vestuari, el disseny 

gràfic i l’escenografia van a càrrec de nous equips de treball. 

 

7.2. PINTAMÚSICA 

Paral·lelament a l’oferta de les grans institucions musicals, hi ha una gran diversitat 

d’espectacles per als més petits (entre ells, concerts) que neixen d’iniciatives particulars. Un 

exemple n’és el Pintamúsica d’Únics Produccions, que ha estat al CCCB durant els caps de 

setmana de febrer i març de 2014. 17 

 

Pintamúsica pretén crear un espectacle multidisciplinar basant-se en la relació entre música i 

pintura, però a la pràctica cau en el tòpic de les quatre estacions com a temàtica, musicant-

les amb Les quatre estacions de Vivaldi i il·lustrant-les amb 4 colors; el blau per l’hivern, el 

verd per la primavera, el vermell per la tardor i el groc per l’estiu, i aquest és l’únic element 

pictòric de l’espectacle. Els únics instruments musicals són un clarinet, un saxo i un teclat, 

cosa que no permet gaire variació tímbrica, i tota la música és d’una mateixa època i 

mateixa mètrica, pel que tampoc hi ha varietat estilística. 

Des del meu punt de vista la idea inicial és molt bona, perquè la pintura podria aportar a la 

música altres elements sensorials; varietat de colors, textures, i una gran possibilitat 

d’interacció. Però a la pràtica l’únic element pictòric és la projecció dels quatre colors 

esmentats a una pantalla que inicialment és blanca i el fet que estigui compost de dos 

elements, pintura i música, en lloc de fer-lo més potent fa que cap de les dues parts s’acabi 

de desenvolupar. 

 

Té alguns paràmetres en comú amb els Concertos para Bebés, com la no utilització de 

paraules, les normes cantades a l’inici i algun altre detall. però des del meu punt de vista 

està molt allunyat dels objectius i la filosofia dels Concertos. 

                                                        
17 Per a més informació, consultar el web oficial de Viu el teatre, entitat programadora de Pintamúsica. [Data de 
consulta: 20.05.2014]. Disponible a: <http://www.viuelteatre.com/portfolioentry/pintamusica/> 
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8. CONCLUSIONS 
 
Després d’escriure aquest treball i complir els meus objectius exposats a l'extracte i la 

introducció, puc dir que les meves conclusions són les següents: 

 

 Els nadons són un públic molt exigent que requereix, a més de la màxima qualitat 

musical i artística, un cert grau d’improvisació; l’intèrpret ha d’estar pendent de com 

el nadó rep la música i saber desxifrar quan la tensió musical baixa per adaptar el 

seu repertori a la situació. Per un músic de formació clàssica és un repte tocar per a 

ells, perquè no es tracta d’una interpretació tancada. 

 

 No hi ha una música més adequada que una altra, perquè els nadons no tenen 

prejudicis; el que és important és com presentem el que oferim; com ordenem els 

elements musicals i extramusicals perquè aconsegueixin mantenir la seva atenció 

ininterrompudament al llarg d’un concert. 

 

 Els estímuls multisensorials ajuden a crear un espectacle més intens i si estan ben 

utilitzats potencien els elements musicals de manera que n’afavoreixen l’escolta. 

 

 En el camp de l’art per a nadons encara hi ha molt per fer. Les iniciatives per a 

aquest públic són relativament recents i n’hi ha poques; de propostes musicals 

potser unes miques més, però sovint estan relacionades amb espectacles infantils o 

musicoteràpia, i no estan enfocades a oferir obres (musicals, de teatre, etc.) de gran 

qualitat. Per tant, crec que professionalment hi ha moltes oportunitats per crear, ja 

que el públic es renova molt ràpidament i hi ha molta més demanda que oferta. 
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