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Resum 

 En aquest projecte anomenat “Motivació i eficiència en l’estudi de l’instrument” 

pretenc reflexionar sobre com els estudiants de música de grau superior entenen i 

aborden l'estudi de l'instrument. El meu repte consisteix en aprofundir i intentar ampliar 

tot allò que en sabem relacionat amb aquesta pràctica, donant a conèixer les opinions 

dels experts i les seves investigacions i aportant noves idees i conclusions pròpies.  

L’objectiu d’això és intentar que la pràctica amb l'instrument resulti més productiva, 

diversa i sigui susceptible de ser adaptada als objectius de cadascú perquè serveixi per 

millorar el rendiment dels instrumentistes. En resum, el projecte farà una reflexió per 

intentar ampliar la visió de la pràctica i de l’autonomia d’estudi i tractarà de plantejar un 

enfocament reflexionat.  

 

Resumen 

 En este proyecto denominado “Motivación y eficiencia en el estudio del 

instrumento” pretendo reflexionar sobre como los estudiantes de música de grado 

superior entienden y abordan el estudio del instrumento. Mi reto consiste en profundizar 

e intentar ampliar todo aquello que sabemos relacionado con esta práctica, dando a 

conocer las opiniones de los expertos y sus investigaciones y aportando nuevas ideas y 

conclusiones propias.  

El objetivo es intentar que la práctica con el instrumento resulte más productiva, diversa 

y sea susceptible de ser adaptada a los objetivos de cada cual para que sirva para 

mejorar el rendimiento de los instrumentistas. En resumen, el proyecto hará una 

reflexión para intentar ampliar la visión de la práctica y la autonomía de estudio y 

tratará de plantear un enfoque reflexionado. 

 

Abstract 

 In this project entitled "Motivation and efficiency in the study of the instrument" I 

will discuss about how the undergraduate music students understand and approach their 
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study of the instrument. My challenge is to deepen and try to expand all that we know 

concerning this practice, announcing the opinions of the experts and bringing new ideas 

and conclusions own. 

The goal is to try to practice with the instrument is most productive, diverse and is 

capable of being adapted to the objectives of each to serve for improving the 

performance of the musicians. In summary, the project will try to reflect an attempt to 

broaden the vision and practice of autonomy of study and will attempt to suggest a 

reflected approach. 
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1. Introducció 

 

1.1. JUSTIFICACIÓ PROFESSIONAL 

 

 Els músics passem gran part del temps estudiant amb l’instrument, ja sigui per 

preparar la classe amb el professor, per tocar en alguna formació, per preparar un 

concert, etc, però crec que la majoria no hem dedicat el temps necessari a reflexionar 

sobre com deuríem enfocar el nostre estudi perquè aquest fos més productiu. 

Penso que podria ser molt interessant fer un aprofundiment en relació a la pràctica 

deliberada i conèixer que diuen els experts sobre la manera com deuríem abordar-la. 

Crec que aquestes qüestions podrien ser tractades i debatudes almenys en alguna classe i 

o assignatura, aportant la visió d'especialistes i investigadors, ja que s'ha demostrat que 

hi han implicacions directes en la manera com s'entén i s'aborda la practica d'estudi i el 

resultat final en la qualitat de la interpretació.  

Estic convençut que cal reflexionar i donar eines a l'estudiant perquè sigui capaç de 

racionalitzar el seu estudi i augmentar la autoeficàcia i millorar com a intèrpret.  

 

1.2. JUSTIFICACIÓ PERSONAL 

 

 En la meva formació com a instrumentista, vaig haver de reorganitzar la meva 

pràctica amb l'instrument per poder millorar la qualitat interpretativa i vaig descobrir 

que no m'havia parat mai a pensar seriosament sobre aquesta. No obstant, em vaig 

adonar que el meu estudi personal no acabava de funcionar.  

Em varen sorgir molts dubtes sobre quina seria la millor manera de fer-ho. Això va fer 

que em plantegés qüestions com per exemple: què sabem sobre la pràctica deliberada? 
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és necessari reflexionar sobre aquesta? quins beneficis pot tenir per als instrumentistes i 

estudiants la reflexió sobre com abordar la pràctica instrumental? 

També m’he plantejat altres qüestions relacionades com per exemple: què hauríem de 

considerar més important en el nostre estudi? quantes hores s’hauria de practicar amb 

l’instrument? és millor fer tres hores seguides o alternar descansos? quin és el millor 

moment per estudiar? quina regularitat hauria de tenir l'estudi? 

Hem de ser conscients que hi ha desconeixement i falta d’informació sobre aquest tema, 

que gairebé tots podem millorar l’autoeficàcia del nostre estudi i que cal reflexionar-hi 

molt.  

 

2. Objectius 

 

 En aquest projecte pretenc investigar tot allò relacionat amb la pràctica deliberada 

per tal de comprendre quins aspectes poden millorar-se. A l'hora pretenc demostrar que 

hi ha bastant desconeixement i encara hi ha molta gent que practica d'una manera poc 

profitosa i reflexionada. 

Un altre motiu és posar de manifest que hem adoptat una forma d’estudi en que 

reproduïm les pràctiques que ens han transmès de la mateixa manera que ho feien els 

nostres professors i que ens oblidem d’exercitar algunes habilitats que sense dubte 

augmentarien les nostres capacitats. 
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3. Marc teòric 

 

3.1. LA PRÀCTICA 

 

 No hi ha dubte que la pràctica és essencial per adquirir l'experiència com a músic, i 

la recerca ha manifestat que el nivell d'assoliment està directament relacionada en la 

suma del temps que s'ha estat practicant (Ericsson et al, 1993; Sloboda et al, 1996, cit. a 

Burland, K., 2005). 

No obstant això, s'ha suggerit que la pràctica sola no és bastant: la motivació individual 

per practicar i la personalitat de cada alumne també exerceixen un paper. Altres 

recerques indiquen que la manera com s'aborda la pràctica, per exemple, pot determinar 

diferències entre els nivells d'assoliment dels músics. La quantitat i els estils de pràctica 

són factors clarament contribuents en l'adquisició de l'habilitat musical, així com la 

capacitat de concentració i la maduresa de cadascú.  

 

3.1.1. LA PRÀCTICA DELIBERADA vs LA PRÀCTICA INCONSCIENT 

 Després d’observar la pràctica deliberada d’alguns companys i d’altres 

instrumentistes, m'adono que en molts casos evidencien una sèrie de “males pràctiques”, 

com l'excés d'hores d'estudi, la manca de concentració, l’excessiva repetició etc. Totes 

aquestes experiències em porten  a preguntar-me si realment fem (incloent-me jo també) 

les coses bé en relació a l’estudi.    

El Dr. Noa Kageyama, violinista i doctor en psicologia per la Universitat d’Indiana, 

diferència dos tipus de pràctiques amb l’instrument: la pràctica inconscient i la pràctica 

deliberada. Ell defineix la pràctica inconscient amb expressions com “practicar sense 

fixar-se”, “repetir peces o passatges durant un temps determinat” i o “practicar amb el 

pilot automàtic”. Aquesta seria el tipus de pràctica a la qual jo feia al·lusió quan em 
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referia a les males pràctiques observades en l'estudi de l'instrument. Destaca tres 

problemes de fer servir aquest mètode:  

1. És una pèrdua de temps. Segons ell, es produeix molt poc aprenentatge 

productiu quan es practica així. Es pot estudiar d’aquesta manera una peça 

durant hores, dies o setmanes i no avançar massa. I el pitjor d’aquest mètode és 

que contribueix a enfortir hàbits i errors indesitjables, cosa que fa més difícil 

corregir els mals hàbits després, i s’ha d’afegir més temps d'estudi per poder 

eliminar aquests errors adquirits. 

2. Et fa més insegur. Practicar d'aquesta manera no crea confiança en un mateix, 

perquè una part de nosaltres s'adona que no sap com aconseguir els resultats que 

s’estan perseguint. 

3. És tediós i avorrit. Practicar inconscientment és molt avorrit. La música pot 

ser una de les activitats basades en una destresa en la qual els objectius de 

pràctica es mesuren en unitats de temps. 

 

En relació a això, Ericsson, Prietula i Cokely (2007) diuen que quan la majoria de les 

persones practica, es concentra en coses que ja sap fer. Ells asseguren que no tota la 

pràctica fa mestres, sinó que es requereix un tipus particular de pràctica per 

desenvolupar expertícia, entesa com una perícia específica, més enllà de la simple 

experiència. 

 

Ericsson, Krampe i Tesch-Römer (1993, citat en Werner, F., 2007) han demostrat que hi 

ha una manera més eficient de practicar. Ells l’han anomenada “pràctica deliberada”.  

 

La “pràctica deliberada” és una activitat sistemàtica i altament estructurada i 

reflexionada. En comptes d'un procés inconscient d'assaig - error, és un procés actiu i 

meditat d'experimentació amb hipòtesis i objectius clars, diferent d'altres activitats com 

la interacció lúdica ( la interacció del joc), el treball remunerat (com una interpretació 

pública) o l'observació d'altres. 
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 “L'aprenentatge més eficaç requereix una tasca ben definida amb un nivell de dificultat 

apropiat per a un individu en particular, retroalimentació informativa (o feedback) i 

oportunitats per a la repetició i la correcció d'errors. Quan tots aquests elements estan 

presents, el terme “pràctica deliberada” pot ser emprat per determinar les activitats 

d'entrenament” (Ericsson 1996, cit. a Werner F., 2007). 

 

La pràctica deliberada requereix esforços considerables, específics i sostinguts a fer 

alguna cosa que no se sap fer bé, o que no se sap fer en absolut. Per ser eficaç, l'individu 

que practica hauria d'estar totalment atent quan toca per poder corregir i millorar els 

seus errors. És aquesta la raó per la qual els estudiants només són capaços de dedicar-se 

a la pràctica deliberada durant un temps limitat per sessió de pràctica, ja que no és 

possible fer això durant un període llarg cada dia sense córrer el risc de caure en 

l'esgotament. No obstant, és possible ampliar de manera progressiva la quantitat de 

pràctica que un individu és capaç de fer cada dia, però solament és possible quan una 

persona pren temps per reposar-se de la seva pràctica. Si això es fa, és possible que es 

pugui ampliar la quantitat diària de pràctica deliberada a quatre hores per dia.  

Aquesta és la quantitat diària de pràctica dels millors violinistes i els pianistes 

professionals de l'estudi d'Ericsson, Krampe i Tesch-Römer. Els autors pensen que 

quatre hores de pràctica deliberada al dia és la quantitat màxima que pot ser sostinguda 

sense caure en l'esgotament. Això no significa, que els músics puguin estar implicats en 

la música només quatre hores al dia: ells poden dedicar-se a altres activitats musicals, 

com la pràctica en grup, tocar per diversió o prendre lliçons. Barry i Hallam (2002) 

confirmen això(cit. a Werner F., 2007). 

Ells escriuen que les sessions de pràctica curtes són en general més eficaces que les 

sessions llargues, però que les tasques més llargues i complexes de vegades requereixen 

sessions de pràctica més llargues. De la mateixa manera, les sessions de pràctica en grup 

poden prendre més temps que les sessions individuals, ja que un individu implicat en 

una activitat de grup no toca tot el temps.  
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3.1.2 ELS OBJECTIUS DE LA PRÀCTICA 

 Principalment es practica per dominar una nova peça i per millorar el nivell 

tècnic/interpretatiu d'un mateix. Barry i Hallam diuen que els músics practiquen per 

“adquirir, desenvolupar i mantenir els aspectes de la tècnica, aprendre música nova, 

memoritzar la música per a la interpretació, desenvolupar la interpretació i preparar-se 

per als concerts o actuacions” (Barry i Hallam 2002, cit. a Werner F., 2007). 

L'objectiu principal de la pràctica és permetre als músics poder executar habilitats 

físiques, cognoscitives i musicals amb soltesa i amb tan poc control conscient com sigui 

possible per alliberar la capacitat de processament cognitiva i poder concentrar-se en 

processos mentals més alts, com la comunicació en la interpretació.  

Segons Ericsson, Krampe i Tesch-Römer (1993) és possible, després de mil anys 

d'educació, esmentar quatre condicions per a l'estudi òptim i la millora de l'habilitat. Per 

a aquest propòsit van revisar diversos estudis (Bower i Hilgard 1981; Gagné 1970).  

1. La primera condició és la motivació: Sense la motivació de l'individu per fer 

la tasca i persistir en la temptativa de millorar les seves habilitats, no seria 

possible millorar en la interpretació, a causa de la gran quantitat de temps i 

d'esforç que aquesta necessita. Per tant, un individu compromès amb la pràctica 

deliberada haurà de comprendre les conseqüències de la seva pràctica a llarg 

termini i tindrà un objectiu clar a la vista. Segons Ericsson, Krampe i Tesch-

Römer (1993) l'única raó que motiva als individus per comprometre's en la 

pràctica deliberada és que aquesta millora la seva interpretació. 

2. La segona condició és que el disseny de la tasca ha de tenir en compte les 

capacitats i els coneixements preexistents de l'estudiant. Això serveix per 

assegurar que la tasca sigui ben entesa després d'un període curt d'instrucció i 

per prevenir que sigui massa difícil per a l'estudiant. 

3. Informar a l'estudiant dels resultats de la seva pràctica així com crear un 

feedback informatiu és la tercera condició per a la millora de la interpretació i 

per a l'aprenentatge òptim. Sense això, l'estudi eficient és impossible i la millora 

mínima.  
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4. L'última condició és la pràctica repetida de les mateixes tasques (o 

similars) per part de l'aprenent. Ericsson, Krampe i Tesch-Römer resumeixen les 

condicions així: “Per assegurar un estudi eficaç, idealment s'haurien de donar 

instruccions explícites sobre el millor mètode i ser supervisades per un professor 

per permetre diagnòstics individualitzats d'errors, retroalimentació informativa i 

sanejament de l'entrenament. L'instructor ha d'organitzar la seqüència de tasques 

apropiades i supervisar la millora per decidir quan és apropiat fer les transicions 

a tasques més complexes i desafiadores” (Ericsson, Krampe i Tesch-Römer 

1993, p.367; cit. a Werner, F., 2007). 
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3.2 LA MOTIVACIÓ 

 

 L'aprenentatge estratègic o autoregulat és un procés actiu i constructiu en el qual 

l'alumne estableix les metes, i en funció d'aquestes metes i de les característiques 

contextuals, planificarà, supervisarà i regularà sistemàticament les seves cognicions, 

comportament i motivació (Zimmerman, 1994). L'alumne autoregulat participa així en 

el seu procés d'aprenentatge des d'un punt de vista metacognitiu, motivacional i 

conductual (Beltrán, 1993). Promoure aquest aprenentatge exigeix un alt compromís 

cognitiu i per això la motivació en l'aprenentatge serà part constituent d'aquest procés, 

no un procés apart. La motivació està condicionada per les percepcions d'autoeficàcia i 

autocontrol de l'alumne en el seu propi aprenentatge, i les seves expectatives d'èxit. 

La motivació es relaciona amb les percepcions individuals internes i els entorns externs, 

els quals estan relacionats mútuament. Una característica fonamental de l'èxit individual 

en un camp particular està relacionada amb la seva manera d'aprendre (Dweck i 

Leggett, 1988) i la seva capacitat d'entendre els ensenyaments (Hallam, 1998). 

A continuació s’exposa un breu resum de cinc enfocaments diferents que Karen Burland 

identifica com aquelles que més ajuden a comprendre la influència de la motivació en 

els músics professionals. 

 

3.2.1 LA MOTIVACIÓ PER L’ASSOLIMENT 

 La teoria de la motivació per l’assoliment (Atkinson, 1957, citat en Watt, 2001; 

McClelland et al, 1976, citada en Zimbardo i Weber, 1994: 314) està relacionada amb la 

idea de Murray que diu que els individus tenen la necessitat d'aconseguir “l’èxit” (1938, 

cit. a Weiner, B. 1992: 166). Aquesta necessitat de l'èxit reflecteix una preocupació 

individual amb la millora de la interpretació, obtenint feedback per millorar-se i 

acceptant la responsabilitat personal en la interpretació, de manera que ell o ella pugui 

sentir el sentit de la satisfacció de tocar molt bé. La necessitat de l'èxit, com es pensa, 

motiva i dirigeix el comportament. Murray suggereix que els individus poden variar els 
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nivells en els quals senten aquesta necessitat i que per a alguns, aquest és el motiu que 

els empeny a vèncer obstacles, a superar tasques difícils i a aconseguir alts nivells. 

McClelland (1963, citat en Zimbardo i Weber, 1994: 314-315) suggereix que les 

diferències individuals en “la necessitat de l'èxit” poden relacionar-se amb l'èmfasi 

cultural i social i que hi ha algunes proves de recerca que confirmen aquest 

suggeriment. Central a aquesta visió és la necessitat individual d'empènyer-se als nivells 

més alts possibles d'experiència i sobrepassar als altres. El desig de l'èxit és acompanyat 

per certes accions com:  

Esforços intensos, perllongats i repetits; la manera en què s'aborda la pràctica; 

determinació per aconseguir i realitzar tasques tan bé com sigui possible; estímul per la 

presència d'altres, el gaudir de la competició; i per últim, el poder de voluntat. 

La recerca de Weiner (1992, citat en Pintrich i Schunk, 1996) va manifestar que el fet 

d'haver aconseguit un èxit previ en una tasca generalment augmenta les aspiracions per 

fer una bona interpretació, mentre que si s'ha experimentat un fracàs abans de realitzar 

la tasca les aspiracions disminueixen. 

La dedicació en la tasca, la determinació i el poder de voluntat són necessaris per a un 

individu que ha de dedicar temps a la pràctica amb l'instrument i també és fonamental el 

paper d'altra gent que serveix com a estímul i inspiració per motivar a l'individu a 

esforçar-se en els nivells particulars de la pràctica i l'assoliment. 

 

3.2.2LA TEORIA DE L’EXPECTATIVA DE VALOR 

 La premissa darrere d'aquest enfocament és que les creences en l'habilitat i 

l’expectativa són críticament importants (Eccles i Wigfield, 2000). Proposa que els 

elements psicològics i socials influeixen en l'assoliment. Els elements psicològics es 

refereixen a les creences personals d’un individu sobre la seva capacitat, la seva 

probabilitat d'èxit, i els valors que l’estudiant de interpretació atribueix a una tasca 

concreta, mentre que els elements socials estan connectats a les creences i 

comportaments dels altres significatius, com els pares i professors. 
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3.2.3LA TEORIA DE L’ATRIBUCIÓ 

 És l'individu i les seves atribucions causals dels resultats les que influiran o no en 

les seves expectatives a l’hora de tenir un bon acompliment en el futur (Weiner, 1986; 

1992, citat en O’Neill i McPherson, 2004 36).  

El model té en compte la diferència entre com els individus perceben les seves 

capacitats personals i com perceben l'esforç. Segons aquesta teoria, els estudiants que 

perceben que el seu èxit es degut a raons internes com l'esforç, són més propensos a 

tenir un major sentit d'autoestima. 

 

3.2.4 ESTILS D’APRENENTATGE 

 Suggereix que els estils d’aprenentatge influeixen i que hi ha dos tipus d’actituds 

possibles de cara a afrontar els obstacles i els reptes. Segons (Dweck i Leggett, 1988: 

256; cit. a Burland K.) hi ha els individus que segueixen el patró d’indefensió apresa, 

que es caracteritza per evitar fer front a un desafiament i per una deterioració del 

rendiment de cara als obstacles. En canvi, hi ha altres que segueixen el model del 

“domini orientat”,  que consisteix en la cerca de tasques desafiadores i el manteniment 

d'efectius per lluitar sota el fracàs. 

 

3.2.5 LA MOTIVACIÓ INTERACTIVA 

 L'exploració dels músics demostra que la motivació extrínseca és important en 

l'adquisició primerenca de l'habilitat, però que ha de ser substituïda per la motivació 

intrínseca si el nen vol tenir èxit en el seu camp d'especialització (Sloboda i Davidson, 

1996; Nicholls, 1983; Manturzewska, 1990; ZhaZi-Xiu, 1985).  
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3.2.6 L'AUTOEFICÀCIA EN LA PRÀCTICA MUSICAL 

 L'autoeficàcia en la pràctica musical és definida com “les creences en les capacitats 

d'un mateix per organitzar-se i executar els cursos d'acció requerits per aconseguir les 

finalitats” (Bandura 1997; cit. a. Burland K.) i és especialment sensible a la variació 

contextual en una tasca particular o activitat (Pallers i Schunk 2001).  

La recerca mostra que els estudiants formen els seus valors d'eficàcia basant-se en les 

interpretacions prèvies, el feedback amb els altres, i en els seus estats fisiològics 

(Bandura, 1982, citat en Schunk, 1987: 235). Generalment, l'èxit augmenta 

l'autoeficàcia i el fracàs la disminueix, encara que una vegada que s'ha desenvolupat un 

sentit fort de autoeficàcia, els fracassos ocasionals probablement ja no tindran tant 

d'impacte. (Schunk, 1987). 

A mesura que l'estudiant comença a fer més atribucions internes dels seus èxits i 

fracassos, l'autoeficàcia es fa cada vegada més important. Per exemple, si un estudiant 

fa atribucions internes i sent la responsabilitat personal del seu assoliment sense tenir el 

sentit de l'autoeficàcia, aquest podria arribar a sentir-se desanimat i fins i tot deixar de 

practicar. No obstant això, si les atribucions internes dels seus èxits i fracassos estan 

acompanyades pel sentit de l’autoeficàcia, l'estudiant no només se sentirà personalment 

responsable del seu progrés, sinó que també se sentirà segur d’ell mateix ja que tindrà 

les habilitats i les capacitats necessàries per a la seva pròpia millora (Chaffin i Lemieux, 

2004:32; cit. a Burland K.). 

 Segons Chaffin i Lemieux, hi ha cinc dimensions a tenir en compte per a la pràctica 

eficaç: 

1. Concentració (ganes d'aprendre una nova peça). 

2. Posar-se objectius (objectius que s'identifiquen per a cada sessió de pràctica). 

3. L'autoavaluació (destacar els comentaris avaluatius és característic dels músics 

que practiquen més). 

4. Estratègies (per superar dificultats tècniques, saber on començar una sessió de 

pràctica, o utilitzar tècniques de memorització). 
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5. Formar-se una imatge sencera de l'obra (una impressió total de la forma de la 

peça). 

 

3.2.7 CARACTERÍSTIQUES PERSONALS 

 Per aconseguir alts nivells d'experiència, els individus han de reunir unes 

característiques de personalitat com tenir alts nivells de concentració, predisposició per 

experimentar (Csikszentmihaly i et al, 1993), l'autodeterminació (Mönks i van Boxtel, 

1985), una necessitat de llibertat, independència en el pensament i en la interpretació 

(Manurzewska, 1978; Kemp, 1996), etc. Aquestes són característiques presents en alts 

complidors. 

Hi ha quatre dimensions de personalitat principals que caracteritzen als músics (Kemp, 

1997): 

1. Introversió/extraversió  

2. Independència 

3. Sensibilitat 

4. Ansietat 

Els músics en general, com es considera, són introvertits, encara que sembla haver  

variació entre els diferents tipus de músics (Kemp, 1981). La recerca per Kemp (1997) 

va descobrir que els músics són típicament autònoms i ell especula que això pot ser a 

causa de les classes de model de treball essencial a l'adquisició d'habilitat musical. 

La capacitat de passar tant temps sol i buscar el consol en la música, com es pensa, 

indica una força interior que desemboca en el domini de la seva habilitat, i també 

proporciona alguna estructura o ordre a les seves vides internes. Una consideració final 

d'aquest article relaciona la major capacitat dels músics introvertits per interpretar millor 

les obres que requereixen més alts nivells de concentració a causa del seu millor descans 

i en estar en millor estat quan estan desperts (Eysenck, 1967, citat en Kemp, 1997: 28).  
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Per contra, els extravertits amb major probabilitat perceben tals tasques com a 

monòtones, i la recerca ha indicat que la interpretació de l'extravertit sobre aquestes 

tasques es deteriora abans que en els introvertits (Stelmack i Campbell, 1974, citat en 

Kemp, 1997: 29). 

La independència és la segona dimensió comuna entre els músics. Kemp descriu que els 

músics joves tendeixen a ser dependents de les persones del seu entorn com a fonts 

externes de suport i estímul, els qui li ajuden a desenvolupar bons hàbits de treball. No 

obstant això, a mesura que el nen creix, sembla desenvolupar l'autonomia personal, 

rebutjant les formes externes de control. Kemp accentua la importància d'un entorn que 

permeti l'espai individual personal i la llibertat de permetre la seva creativitat i 

autonomia per aconseguir la seva plenitud. 

La sensibilitat s'identifica com un sentiment estable a través de la vida dels músics 

(Kemp, 1997). Aquesta està relacionada amb la imaginació i la sociabilitat.  

En la seva dimensió final, Kemp (1996; 1997) descriu com en els músics, l'ansietat es 

manifesta a si mateixa en la inestabilitat emocional i una forma de tensió frustrada, i 

també en termes de desconfiança i aprensió. Ell argumenta que l'ansietat és part de la 

inherent inventiva dels músics i ha trobat que això tendeix a sorgir durant l'ensenyament 

superior i segueix a mesura que el músic desenvolupa la seva carrera professional. No 

obstant això, Kemp no nega que l'ansietat pugui ocórrer en nois, que assisteixen a 

escoles de música d'instrucció especialitzada a causa de la pressió i la competició que és 

característica de cada centre o mitjà. 
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3.3 LA CONCENTRACIÓ 

 

 “La concentració mental és un procés psíquic que es realitza per mitjà del 

raonament; consisteix a centrar voluntàriament tota l'atenció de la ment sobre un 

objectiu, objecte o activitat que s'estigui realitzant o pensant a realitzar en aquest 

moment, deixant de costat tota la sèrie de fets o altres objectes que puguin ser capaços 

d'interferir en la seva consecució o en la seva atenció.”1 

No podem obviar la especial rellevància que té la concentració en la “pràctica 

deliberada.” No obstant, per fomentar una bona concentració, hem de vigilar que 

l’entorn estigui lliure d'estímuls que cridin l'atenció, i hem d’evitar no deixar-nos 

influenciar pels distractors, que són contraproduents i impedeixen la realització d’una 

bona pràctica.  

 

3.3.1 ELS DISTRACTORS 

 Els distractors són qualsevol situació o objecte que atreu l'atenció allunyant-la de 

les tasques d'estudi, per exemple: sorolls, veus, persones, música, etc. En general tot el 

que hi ha al nostre voltant i que pot cridar-nos l'atenció2. 

Els hàbits distractors són automàtics i en la majoria de les ocasions només en som 

conscients d'ells al cap d'un temps. Per controlar-los és necessari detectar-los, i per això 

cal fer una observació acurada de totes les activitats que interrompen l'estudi i del 

moment en què ocorren.  

  

                                                
1Concentració (psicologia) [en línia]. Wikipedia, l'enciclopèdia lliure, 2013 [data de consulta: 1 de maig 
del 2013].  

2 Los distractores de la educación, 2010, 11, [en línia]. 



 

21 

3.4 ESTRATÈGIES A L'HORA D'ABORDAR L'ESTUDI 

D'UNA PEÇA 

 

 La interpretació d'una peça musical és el resultat d'una decisió estratègica que es 

realitza des de la reflexió sobre les idees i emocions que el compositor va voler 

transmetre en la partitura i de la consciència de les pròpies idees i emocions que ens 

provoca. Analitzar les característiques i principals dificultats de la peça suposa prendre 

consciència de les pròpies capacitats i de les limitacions personals per a la seva 

interpretació.  

Diversos procediments musicals poden ser utilitzats de forma estratègica. El seu ús 

implica prendre decisions sobre l'acció a realitzar. L'adopció d'aquestes decisions abans, 

durant i/o després de la realització de la tasca estan condicionades pel coneixement i 

control de tres variables de la metacognició relacionades amb el subjecte, la tasca i les 

estratègies (Flavell, 1979; Mateos, 2001). 

El coneixement de la variable subjecte inclou factors com els coneixements previs que 

pugui tenir l'estudiant de música o l'intèrpret en relació amb el que va a interpretar, la 

seva experiència, les creences i autopercepcions sobre la seva pròpia capacitat, la seva 

disposició psicològica respecte a la tasca que va a realitzar, el seu estat físic, les seves 

expectatives d'èxit... 

Ha de tenir en compte la tasca, a l'hora de identificar els seus objectius, la seva 

estructura i nivell de dificultat, el context en el qual es duu a terme i els aspectes 

relacionats amb el lloc i el moment de la interpretació, que sens dubte afectaran la seva 

realització. També ha de conèixer i valorar les estratègies que posseeix per desenvolupar 

la tasca que se li planteja; les característiques de cadascuna d'elles, la seva utilitat en 

experiències anteriors, per tal de poder adequar el seu ús a la situació present, valorar 

les conseqüències de cadascuna d'elles i la seva idoneïtat en les condicions reals que la 

tasca li planteja.  
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Iris Xóchitl Galícia Moyeda, diu:  

“La pràctica no ha de ser exclusivament amb l'instrument; és a dir, no és necessari 

invertir totes les hores d'estudi amb l'instrument. Es pot estudiar mentalment per 

executar de manera adequada un instrument. És necessari aclarir que no és 

suficient només la pràctica i que aquesta no consisteix a repetir indiscriminadament 

passatges musicals. Hi ha els qui inverteixen moltes hores d'estudi sense 

aconseguir execucions excepcionals, la qual cosa portaria a pensar […] en el talent 

dels estudiants que dediquen menys temps a l'instrument i tenen resultats 

sorprenents”  

I afegeix:  

“Cal contemplar que l'estudiant requereix un nivell de motivació que li permeti, en 

aquestes hores d'estudi aparentment interminables, identificar l'ocupació 

inadequada de la seva energia i ser capaç de dirigir la seva energia a un estudi 

conscient i reflexiu, plantejant-se metes concorde a les seves possibilitats personals 

i al seu nivell d'execució. És aquí on els professors han de guiar als seus alumnes 

perquè la pràctica realment els converteixi en mestres.”(cit. a G. Moyeda, Iris 

Xóchitl 2007).  

 

Sobre aquest tema, Renwick i McPherson (2002) revelen que els experts –professors o 

estudiants avançats- reparteixen el temps d'estudi de forma conscient al llarg de tot un 

període de preparació d'un recital i tendeixen a estudiar les obres que els resulten 

subjectivament més complexes pel matí. Ells asseguren que els virtuosos dediquen molt 

temps a ambdues pràctiques, fins i tot de vegades més a la mental que a la motora. 
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3.4.1 DIFERÈNCIES ENTRE LA PRÀCTICA D'UN ESTUDIANT I UN 

PROFESSIONAL 

 La pràctica eficaç s'analitza a través de la conducta en l'estudi d'experts i estudiants 

principiants o avançats, i descrivint les estratègies implicades en la seva activitat 

musical. Un tret interessant de la pràctica dels intèrprets d'alt nivell trobada per Sloboda 

et al. (1996) i Ericsson et al. (1993) és que els millors músics fan la major part de la 

seva pràctica deliberada al matí. Segons Sloboda, Davidson, Howe i Moore (1996) la 

pràctica més difícil i menys gratificant – la d'escales - va ser feta més sovint pel matí. 

La pianista experta estudiada per Lehmann i Ericsson (1998) també va preferir practicar 

les peces més difícils al matí durant la seva preparació per a una interpretació pública. 

Un estudi de Miklaszewski (1989) sobre un pianista expert, va mostrar que aquest 

estudiava una obra musical per fragments. Els fragments es van fer més llargs a mesura 

que la pràctica va progressar i aquests van ser millorats. El pianista va usar l'estructura 

de la peça per dividir-la en fragments, però per als passos més difícils va usar fragments 

més petits. Altres tècniques en la pràctica del pianista van ser examinar visualment la 

peça durant la pràctica, alternar tempos ràpids i lents i escriure comentaris i digitacions 

en la partitura.  

En un estudi d'un violoncel·lista (Lisboa, Chaffin, Schiaroli i Barrera 2004). que es 

preparava per a un concert, els investigadors van trobar semblances a les aproximacions 

anteriors. La violoncel·lista va començar la pràctica fent una lectura a primera vista. 

Després d'això, va practicar la peça per fragments. Quan ella cometia errors, es parava i 

tocava el mateix fragment una altra vegada. Durant el període de pràctica, els segments 

sense interrupcions es van fer més llargs. 

Gruson (1988) va comparar a joves instrumentistes principiants i músics més 

experimentats. Ella va trobar que els músics experimentats van prestar més atenció a les 

unitats estructurals de la peça - per exemple un tema i, com en l'estudi de Miklaszewski, 

ells van estudiar aquelles unitats estructurals de la peça a part de la resta, en comptes de 

repetir la peça sencera una vegada i una altra. Els principiants van tendir a tocar la peça 

assabenta diverses vegades en comptes de tocar només aquells fragments que no 

s'interpretaven bé. Altres conductes de la pràctica que augmenten a mesura que el nivell 
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musical augmenta és l'autoguia en el discurs, el ser capaç d'expressar la peça amb 

paraules, i tocar amb mans separades (Gruson 1988). Gruson també va investigar si els 

comportaments de la pràctica canviaven durant una seqüència de diverses sessions 

d'estudi de les mateixes peces. 

Això va semblar no ser així; per aquest motiu les diferències entre els diferents nivells 

d'interpretació van romandre igual durant deu sessions de pràctica. D'això Gruson 

conclou: “sembla ser que moltes hores de pràctica d'una àmpla varietat de peces de 

música influeix en els comportaments de la pràctica” (Gruson 1988, p. 104); (entès com 

que aquesta desenvolupa una millora). 

Com diu Ericcson, “L'autoentrenament es pot realitzar en qualsevol camp. Cada vegada 

que vostè pugui generar per si mateix decisions, interaccions o discursos que s'ajustin 

als de les persones que sobresurten, està un pas més prop d'aconseguir el nivell d'un 

expert” (cit. a Ericsson K. A., Prietula M. J, Cokely E. T., 2007). 
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3.5 RELACIONS ENTRE LA INSTITUCIÓ I LA MANERA 

D'ABORDAR L'APRENENTATGE PER PART DELS 

ALUMNES 

 

 Les recents conceptualitzacions de l'aprenentatge en l'ensenyament superior 

assenyalen que la qualitat de l'aprenentatge és el producte d'interaccions entre els 

orígens dels estudiants, les capacitats, els conceptes, els coneixements i les seves 

aspiracions; els enfocaments en l'estudi i l'aprenentatge; i les percepcions de l'entorn 

d'ensenyament i de l'aprenentatge (Entwistle 2007). 

En un estudi titulat “Cultura institucional i aprenentatge I: interrelacions entre les 

percepcions de l'entorn d'aprenentatge i les actituds d'estudi dels estudiants de música de 

grau superior” (Papageorgi et al. 2010b), es parla sobre la literatura que suggereix que 

els estudiants de l'ensenyament superior es veuen afectats per la cultura estudiantil i la 

cultura de la institució (Bliss i Sandiford 2004).  

En general, les conclusions relatades en els dos articles titulats “Cultura institucional i 

aprenentatge (I i II): interrelacions entre les percepcions de l'entorn d'aprenentatge i les 

actituds d'estudi dels estudiants de música de grau superior” (Papageorgi et al. 2010b), 

corroboren que el context on es desenvolupa l'aprenentatge de la interpretació musical i 

la cultura institucional es relaciona amb les percepcions dels estudiants i la seva manera 

d’enfocar l'aprenentatge i la interpretació. Això està en la línia d'altres recerques sobre 

l'ensenyament superior que suggereixen que les percepcions de l'entorn on s'aprèn 

influeixen la manera en la que els estudiants aborden l'estudi (Lizzio, Wilson i Simons 

2002). 
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3.6 DESMUNTANT MITES... 

 

• Sobre la repetició 

Molts creuen que el màxim nivell en la interpretació s'aconsegueix simplement 

practicant en una quantitat suficient. No obstant això, ja en 1897 Bryan i Harter van 

demostrar en un estudi d'operadors d'alfabet Morse, que amb la mera repetició el 

resultat d'una certa habilitat no millora al nivell màxim. En els seus estudis, descriuen 

que el nivell de xifrat d'un operador de Morse generalment roman en el mateix nivell 

durant anys tret que forcin a un individu a millorar-se per aconseguir una certa posició 

de treball. Per aconseguir una remota millora de l'habilitat, la pràctica de l'habilitat 

necessita ser reorganitzada a fons. (Bryan i Harter 1897; Ericsson, Krampe i Tesch-

Romer 1993).  

Davidson, Howe i Sloboda (1997) també reconeixen el fet que no és suficient una gran 

quantitat de practica per millorar la interpretació d'algú. Ells citen estudis de Gruson 

(1988) i Miklaszewski (1989), que declaren que l'estructura de la pràctica és un factor 

important. (cit. a Werner F., 2007). 

 

• Quantes més hores practiquem amb l'instrument, millor.  

Crec que tots hem escoltat aquest tòpic alguna vegada i fins i tot hem vist companys que 

s'han passat dies sencers estudiant per preparar-se una prova, una audició o un concert 

etc. Aquesta creença està bastant arrelada entre els músics, i se sol relacionar el fet de 

“quantes més hores dediquem a la pràctica amb l'instrument millors resultats 

obtindrem”.  

El més sorprenent és que després d’haver practicat durant hores i hores havent realitzat 

un gran esforç, els resultats no són tan bons com s'hauria d'esperar, fet que sol provocar 

frustració. A més, pot ser perjudicial, ja que passar-s’hi massa temps practicant amb 

l‘instrument pot comportar el risc de patir dolors musculars i desenvolupar dolències 

cròniques d’altres tipus. 
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Diversos estudis citats per Ericsson i al (Werner F., 2007: p. 61) indiquen les següents 

conclusions: 

No hi ha cap avantatge en la pràctica que excedeix més de quatre hores per dia i hi ha 

un reduït profit de la pràctica que excedeix les dues hores per dia. Els estudis sobre 

l'aprenentatge en l'habilitat d'escriure a màquina i altres habilitats perceptuals mostren 

que la millor quantitat de pràctica deliberada per dia és probablement més propera a una 

hora. 

Ericsson, Krampe i Tesch-Römer (1993) tenen algunes proves que indiquen que és 

possible ampliar de manera progressiva la quantitat de pràctica que un individu és capaç 

de fer cada dia. Això solament és possible quan una persona pren temps per reposar-se 

de la seva pràctica. Si això es fa, és possible que es pugui ampliar la quantitat diària de 

pràctica deliberada a quatre hores per dia. Aquesta és la quantitat diària de pràctica dels 

millors violinistes i els pianistes professionals que ells varen estudiar.  

 

• Per més que estudiï, no arribaré mai a tocar com ell/ella 

“La recerca demostra que qualsevol pot convertir-se en l'expert que anhela ser només si 

practica allò que no sap fer” (cit. a Ericsson K. A., Krampe, R. Th., Cokely E. T.). 

No obstant, no podem obviar que es requereixen uns nivells de sacrifici molt alts per 

arribar a aconseguir una verdadera expertícia. Els autors pensen que cal més o menys 

10.000 h de pràctica deliberada per aconseguir-ho.  

 

• Talents innats 

Abans que la pràctica, l'oportunitat i la sort es combinin per crear expertícia, els 

aspirants a experts han de desmitificar l'acompliment d'alt nivell, perquè la noció que el 

geni neix, i no es fa, està massa arrelada. El que s'oblida és que el seu desenvolupament 

va ser igualment excepcional. Wolfgang Amadeus Mozart no va néixer sent un expert: 

es va convertir en un (cit. a Ericsson K. A., Krampe, R. Th., Cokely E. T.). 
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3.7 MILLORES PER PART DE LA INSTITUCIÓ I ELS 

PROFESSORS 

 

 Papageorgi, I.; Haddon, E.; Creech, A. et al (2010), en el seu estudi sobre les 

institucions musicals d'ensenyament superior creuen que cal millorar les activitats que 

tenen com a objectiu desenvolupar les capacitats d'adaptació interpretatives dels 

estudiants com el control de l'ansietat interpretativa, la resistència i l'estrès diari, les 

activitats per la millora de la capacitat de preparació tècnica (com la quantitat i la 

qualitat de la pràctica, la perseverança i la motivació) per tal de desenvolupar la 

confiança en la interpretació i el control del desenvolupament de les seves habilitats 

musicals.  

Les conclusions indiquen que mentre l'entorn social és important com a xarxa de suport, 

hi ha una interacció complexa entre les motivacions dels músics, les creences en les 

seves capacitats, l'adaptació de les estratègies i en última instància, la identitat musical. 

L'estudi destaca que hi ha un nombre de factors que potser haurien de ser dirigits a 

professors d'ensenyament superior i institucions.  

La naturalesa del feedback proporcionada pels professors hauria de ser més aviat una 

crítica constructiva i no simplement emmarcada en termes de bé o malament. Si el 

feedback és emmarcat en termes d'ajudar al músic a millorar-se, en comptes de fer que 

aquest se senti negatiu sobre la seva capacitat, llavors això pot augmentar la probabilitat 

que l'individu aprengui de les experiències negatives. 

Una font particular de frustració per a molts músics és el favoritisme percebut en les 

institucions cap a alguns executants particulars. Com queda demostrat per les dades en 

aquest estudi, una falta percebuda d'oportunitats en la interpretació és un factor que 

contribueix a augmentar les percepcions negatives de les capacitats dels músics, ja que 

els és negat el fet de poder demostrar les seves habilitats d'interpretació en l'exterior. Les 

institucions potser haurien de pensar proporcionar oportunitats per a tots els músics.  
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3.7.1 LA PRÀCTICA DELIBERADA EN LA CLASSE D’INSTRUMENT 

 Crec que un bon professor no pot obviar la importància real de conèixer l’alumne 

per poder-li donar les eines apropiades i adaptar-les a les seves característiques. Quan 

un alumne comença a professionalitzar-se amb el seu instrument, és indispensable per 

part del professor orientar la seva pràctica i donar el feedback necessari de manera que 

aquesta sigui ben entesa des del principi i pugui garantir una bona progressió.  

Després d’haver dissenyat les preguntes per realitzar les entrevistes d’aquest treball, 

m’he quedat sorprès de la quantitat d’informació que he pogut obtenir dels entrevistats i 

com en el posterior anàlisi de seguida s’han evidenciat els problemes i les carències de 

la pràctica de cadascú.  

Crec que aquesta eina deuria ser explotada pels professors de grau professional i 

sobretot de grau superior. En primer lloc perquè  permet comprendre les característiques 

de l’alumne i identificar els seus problemes i motivacions. Llavors, tenint en compte tot 

el que aquí es tracta, es pot ajudar l’alumne a millorar en la seva pràctica proporcionant-

li els recursos adequats a cada cas, per tal que millori l’autoeficiència. En segon lloc, es 

podria utilitzar per fer-li un seguiment, anar augmentant la dificultat dels objectius i 

realitzar un feedback per accelerar el progrés i la millora de les diferents habilitats.  

Estic completament segur que si es fa servir aquesta eina i si s’aplica bé, és a dir, si el 

professor és capaç de formular una bona entrevista, d’analitzar correctament els 

resultats, aplicar les tècniques i donar les recomanacions d’estudi correctes en cada cas, 

el progrés de l’alumne i la seva millora es faria notar en qüestió de poc temps. Com diu 

Ericsson, els bons entrenadors ajuden als seus deixebles a desenvolupar el seu propi 

“entrenador intern (cit. a Ericsson K. A., Krampe, R. Th., Cokely E. T., 2007).  

Per tot això penso que els professors s’haurien d’orientar a crear un bona pràctica per 

als seus alumnes, que tingui en compte una estructura que afavoreixi la concentració, la 

planificació d’acord amb els seus objectius, que contingui reptes per propiciar la millora 

i motivar als alumnes i que suposi un cert esforç. Llavors, en classe, dedicar un apartat a 

comprovar que la pràctica s’ha realitzat correctament, corregir els possibles errors, 

canviar i rotar els exercicis i proposar nous reptes que desafiïn  l’alumne.  
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És molt important assegurar-se de donar el feedback adequat, ensenyar les millores i els 

avanços a l’alumne en relació a quan va començar. Considero que aquest apartat potser 

molt interessant si s’aplica a alumnes que vulguin professionalitzar-se i o millorar de 

debò les seves habilitats musicals, com una mena d’entrenament reflexionat per a 

músics.  

 

 

3.7.2 LA IMPORTÀNCIA D’ENSENYAR A APRENDRE 

L'estudiant de música necessita apropiar-se d'estratègies metacognitives, ja que, a 

nivell professional, el músic continua un aprenentatge permanent de forma autodirigida. 

L'aprenentatge com a tal no es dóna en el limitat temps de la classe, sinó en el que es 

denomina “temps de pràctica” (cit. a Asprilla, L. I., 2003). 

“La naturalesa de l'aprenentatge de l'ensenyament superior apunta a animar la 

independència en els estudiants, però aquest estudi suggereix que cal ajudar-hi als 

músics a adquirir aquestes habilitats” (cit. a Papageorgi, I.; Haddon, E.; Creech, A. et al 

2010).  
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4. Metodologia 

 

4.1 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA POSTURA 

GENERAL O PARADIGMA. 

 

El procés de treball per a aquest projecte ha estat la investigació qualitativa. A 

continuació s’exposen breument els supòsits (cit.a Flick, U., 2007). 

 

 

Perspectives de recerca en el camp de la recerca qualitativa 

 

Sota l'encapçalament genèric de recerca qualitativa, es resumeixen diversos 

enfocaments de recerca que difereixen en els seus supòsits teòrics en la manera en què 

comprenen el seu objecte i en la seva perspectiva metodològica. Parlant en general, 

aquests enfocaments s'orienten cap a tres posicions bàsiques: la tradició de 

l’interaccionisme simbòlic, preocupada per estudiar els significats subjectius i les 

atribucions individuals de sentit; l’etnometodologia, interessada en les rutines de la vida 

quotidiana i la seva producció, i les posicions estructuralistes o psicoanalítiques, que 

parteixen dels processos de l'inconscient psicològic o social.  

Cadascuna d'aquestes posicions conceptualitza com els subjectes baix estudi; les seves 

experiències, accions i interaccions, es relacionen de diferents maneres amb el context 

en el qual són estudiats. 
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Trets comuns de les diferents posicions 

 

Malgrat les diferències de perspectiva, poden resumir-se els següents punts com a 

trets comuns d'aquestes posicions teòriques diferents: 

 

• La *Verstehen com a principi epistemològic. La recerca qualitativa tracta de 

comprendre el fenomen o l’esdeveniment en l‘estudi des de l'interior. El que s'ha de 

comprendre és la visió d'un subjecte o de subjectes diferents, el curs de les situacions 

socials (converses, discurs, processos de treball) o les regles culturals o socials 

pertinents a una situació. Com s'expressin aquests coneixements en termes metodològics 

depèn de la posició teòrica que serveixi de base a la recerca. 

 

• La reconstrucció de casos com a punt de partida. Un segon tret comú a les diferents 

posicions és que el cas individual s'analitza de manera més o menys uniforme abans 

d'establir declaracions comparatives o generals. Per exemple, primer es reconstrueix la 

teoria subjectiva individual, la conversa individual i el seu curs o el cas individual. 

Després, s'utilitzen altres estudis de cas i els seus resultats, comparant-los  amb el 

desenvolupament d'una tipologia (de les diferents teories subjectives, dels diferents 

cursos de les converses, de les estructures de cas diferents). El que en cada ocasió 

s'entengui com a "cas" -un individu i el seu punt de vista, una interacció delimitada local 

i temporalment, o un context social o cultural específic en el qual es desenvolupa un 

esdeveniment depèn de la posició teòrica utilitzada per estudiar el material. 

 

 La construcció de la realitat com a base. Els casos o tipologies reconstruïts contenen 

diversos nivells de construcció de la realitat: els subjectes amb les seves visions sobre 

un cert fenomen construeixen una part de la seva realitat; en les converses i els 

discursos, es produeixen interactivament fenòmens i, així, es construeix la realitat; les 

estructures latents de sentit i les regles relacionades contribueixen a la construcció de les 

situacions socials amb les activitats que generen.  
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Per tant, la realitat estudiada per la recerca qualitativa no és una realitat donada, sinó 

que diferents "actors" la construeixen: quin actor es consideri com a crucial per a 

aquesta construcció depèn de la posició teòrica presa per estudiar aquest procés de 

construcció. 

 

• El text com a material empíric. En el procés de reconstruir casos, es produeixen textos 

en els quals es fan les anàlisis empíriques reals: es reconstrueix la visió del subjecte com 

la seva teoria subjectiva o es formula d'aquesta manera; es registra i transcriu el curs 

d'una interacció; les reconstruccions de les estructures latents de significat es poden 

formular només a partir de textos donats amb el detall necessari. En tots aquests casos, 

els textos són la base de la reconstrucció i la interpretació. La categoria que s'atorgui al 

text depèn de la posició teòrica de l'estudi. 

 

 El procés de treball per a aquest projecte ha estat la recopilació d’estudis, treballs i 

articles en torn a la pràctica deliberada i la entrevista de diversos estudiants de grau 

superior de música,  postgraduats i professionals. Per això he elaborat unes entrevistes 

en les que pregunto a vuit estudiants de diferents cursos i professionals sobre la seva 

pràctica personal amb l’instrument. A banda, he elaborat un perfil d’estudi de cadascú 

per esbrinar quin és el grau de reflexió del seu estudi personal. 

També faig una taula comparativa per comprovar si hi ha una evolució de la pràctica 

dels estudiants a mesura en que s’avança en la carrera d’Interpretació, des de primer 

curs fins a quart, i si aquesta evolució s’accentua en els professionals i postgraduats. 

També pretenc analitzar en quina mesura la pràctica d’aquests estudiants s’aproxima a 

la “pràctica deliberada” citada per Ericsson. 
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4.2 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE CONTEXTOS I DE LA 

MOSTRA 

 

 Per a la entrevista he escollit sis estudiants de interpretació de grau superior i dos 

professionals. He tractat que fos una mostra diversa i per això he escollit diversos 

estudiants de diferents professors i diferents instruments. La mostra està conformada per 

tres noies i cinc nois de edats compreses entre 19 i 29 anys. També he tingut en compte 

que hi hagués estudiants de tots els cursos, per poder comprovar l’evolució de les seves 

pràctiques i les seves estratègies.  

Entre els entrevistats hi ha diversos estudiants d’un alt nivell interpretatiu, un d’ells ha 

aconseguit recentment un important premi en un concurs a nivell estatal. També hi ha 

dos estudiants que estan acabant carreres universitàries, i un altre que va acabar 

magisteri musical. Hi ha dos estudiants de primer, un de segon, un de tercer, i dos de 

quart, molt diferents tots entre ells. A més, la mostra inclou dos professionals, de edats 

diferents i diferent grau de maduresa. Tots aquests ingredients han fet d’aquesta mostra 

un combinat heterogeni realment interessant per poder comparar resultats i perfils 

diferents i veure quina incidència tenen totes aquestes circumstàncies en el seu estudi i 

com es reflecteixen en aquest.  
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4.3 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

 

 Suposo que aquesta ha estat la millor manera de comprovar si les observacions i les 

idees que jo m’havia anat formant eren certes i d’aquí que he optat per utilitzar les 

entrevistes com a mitjà per poder argumentar i comparar els resultats. 

Partint de la base que havia de demostrar unes premisses que jo havia exposat i pensava 

que eren certes així com també de la recerca i els textos del marc teòric, vaig elaborar 

una entrevista amb l’objectiu de poder avaluar la pràctica deliberada dels estudiants. Es 

formulaven diverses preguntes dels següents apartats: temps d’estudi, estructura, 

concentració, eficiència, continguts, motivació, estratègies, ansietat interpretativa, i per 

últim, centre.  

 Pel que fa a les incidències en el procés, puc citar les següents: 

 L’elaboració d’aquestes entrevistes es va fer una mica precipitada, i algunes 

preguntes  apareixien en apartats que no es corresponen amb el seu, i per això després 

s’han hagut de reorganitzar. No obstant, això no ha influït en el resultat.  

Un altre factor que ha influït ha estat que a l’hora de fer les entrevistes, l’ordre no ha 

estat exactament el que m’havia proposat, ja que alguns entrevistats contestaven les 

preguntes amplament, de manera que em donaven informació d’altres coses i a vegades 

contestaven diverses preguntes en una resposta. A causa d’això, en alguns casos m’he 

saltat alguna pregunta en la entrevista. No obstant, he recollit la informació a posteriori i 

l’he afegida amb un asterisc (*). En les entrevistes he explicat les irregularitats fent 

servir aquest símbol.  

La primera entrevista, és la més breu i la que més irregularitats presenta. La gravació la 

vaig fer en l’Esmuc aprofitant un moment de descans en un lloc improvisat i la vaig 

haver de gravar en dos cops per veure si s’escoltava bé. L’entrevistada va contestar 

d’una manera molt concreta i sense esplaiar-se. Després vaig haver de fer-li tres 

preguntes que m’havia saltat i afegir-les a l’entrevista amb l’asterisc.  
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En general, totes les entrevistes es varen fer en bones condicions i varen ser 

enregistrades adequadament. Abans de fer-les, els vaig explicar una mica de que anava 

tot això i vaig tractar de crear un clima més o menys distens per tal que les respostes 

fossin naturals. 

 

4.4 DESCRIPCIÓ DE LES EINES 

 

 Les preguntes de l’entrevista varen sortir del marc teòric dels textos i també varen 

ser preguntes que jo vaig formular per intentar esbrinar tots aquells aspectes de la 

pràctica instrumental que més m’interessaven. Per la conformació de la taula 

comparativa, vaig haver de reagrupar algunes qüestions i l’ordre va variar com s’aprecia 

en la pàgs. 45,46, 47, 48 i 49. Això ho vaig fer per poder comparar millor els resultats i 

per tal de facilitar el posterior anàlisi. A continuació adjunto el model de la taula 

comparativa i de l’entrevista que vaig realitzar als estudiants. 
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4.4.1 MODEL DE LA TAULA COMPARATIVA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identitat 

Sexe         

Edat         

Instrument         

Nivell         

 

Hores d’estudi 

Hores d’estudi al 
dia 

        

Increment d’hores 
d’assaig quan 
s’acosta l’audició 

        

 

Estructura de l’estudi 

Es divideix l’estudi 
en diverses 
sessions  

        

Descansos         

Fases de l’estudi         

Tècnica          

Concentració en 
l’estudi  

        

Concentració en 
l’apartat de tècnica 

        

Mals hàbits o vicis 
degut a la 
desconcentració  
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Continguts 

Oïda (treball de 
l’habilitat) 

        

Transport         

Memòria         

 

Motivació 

Increment d’hores 
d’estudi degut a la 
motivació 

        

Com li influeix la 
desmotivació 

        

Connexió entre el 
que estudia i el que 
toca a fora 

        

Quines coses el /la 
motiven 

        

 

Estratègies 

Diaris d’anotacions 
o altres coses 

        

Treball de tècnica 
per separat 

        

Planificació de 
l’estudi el dia 
anterior 

        

Estudi d’una obra 
nova (conta amb 
bastants 
estratègies) 

        

Com practica un 
passatge que no li 
surt 
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Ansietat 

Ansietat a l’hora 
d’interpretar 

        

 

Competitivitat 

Grau de 
competitivitat 

        

 

Percepció personal 

Autopercepció 
d’hores d’estudi 

 

        

Estudis musicals          

Autoeficiència 

 
        

Aspectes a millorar         

 

Centre 

Competitivitat dels 
companys 

        

Oportunitats per 
interpretar el que 
s’aprèn 
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4.4.2 MODEL D’ENTREVISTA 

EDAT: 

INSTRUMENT: 

CURS: 

 

Temps d'estudi 

 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? Quantes hores practiquen els 

teus companys de mitjana?  

• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que tens un 

concert? En quina mesura? 

 

Concentració/descans 

  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una bona 

concentració?  

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits? 

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Cada quant de temps descanses? 

 

Eficàcia 

 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Creus que aprofites bé el 

temps que dediques? Perquè sí/no?   

• Que creus que podries millorar del teu estudi? 

 

Estructura/fases de la pràctica 

 

• Quina estructura té el teu estudi? 

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Quan estudies tècnica, pel 

matí, per la tarda, indistintament...? 

• Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? 
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Continguts 

 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport etc? Ho fas en 

el teu estudi? 

• I la memòria?  Dediques temps a fer activitats d'aquestes en el teu estudi? En quina 

mesura? Poc / Molt 

 

Motivació 

 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? 

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? Estudies millor? 

• Quins factors relaciones en la motivació? 

• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? A què ho atribueixes? 

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que toques fóra 

de l'àmbit acadèmic? 

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? ensembles, cambra, 

banda, orquestra... perquè sí/no? Et senties involucrat en la decisió del repertori? 

Sents que s'adequa als teus interessos? 

 

Estratègies 

 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? 

• Treballes escales o tècnica per separat? 

• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? 

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Sols recórrer a la 

repetició? Quines altres tècniques fas servir? 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre les 

estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova peça? 
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 Centre 

 

• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les teves 

preferències?  Creus que era prou flexible? 

• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 

companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima competitiu?   

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació de 

tots els músics? 

 

Ansietat 

 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Quines 

estratègies has fet servir per superar-la? 

• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys? Quan has tocat 

en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? 
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5. Recollida i anàlisi de les dades 

 

Passem a exposar les dades obtingudes amb les entrevistes. Ho farem de la següent 
manera: 

a) Primer fem una síntesi del perfil de l’estudi de cada persona, extret directament de 

les respostes de cada entrevista. 

b) A continuació comparem les respostes, ítem a ítem, a partir d’una taula 

comparativa. (Aquesta taula ha estat conformada segons els factors del marc teòric, 

de manera que s’han ubicat les respostes de les entrevistes en aquest ordre i no en 

l’ordre de les preguntes fetes). 

 

 5.1- SÍNTESI DELS PERFILS D’ESTUDI 

  

PERFIL D’ESTUDI DEL PRIMER ENTREVISTAT 

 Es tracta d’un estudiant de saxòfon de 20 anys que cursa 1er d’interpretació. La 

seva percepció és que estudia menys que els seus companys, però encara no acaba 

d’aprofitar bé les hores que dedica i creu que necessita millorar l’eficiència. Pensa que 

li influeix el fet que no se sol planificar els assajos. Ara s’està replantejant l’estudi i ha 

incorporat algunes coses noves respecte a la pràctica que acostumava a fer abans. 

Descansa quan porta 45 min. d’estudi i les pauses tenen una durada entre 15 i 20 min. 

El seu estudi no té una estructura fixa però més o menys sol fer primer un escalfament 

amb exercicis de tècnica, després estudis i obres. Per acabar sol dedicar uns 10 o 15 

min. a experimentar coses per desempallegar-se de la càrrega que li suposa l’estudi.  

La motivació té una influencia clara en el seu estudi però és capaç de reposar-se de les 

temporades de baixa motivació i després pujar el nivell. Pensa que l’ansietat a l’hora 

d’interpretar és un factor que li contraresta molt en la interpretació, fins a un 30%. 



 

44 

Intenta afrontar-ho pensant en positiu i pensant que s’ho ha estudiat bé i està preparat, 

però no ha buscat eines o estratègies que potser l’ajudarien.  

Gaudeix més quan toca amb conjunts que no pas quan toca com a solista. Pensa que hi 

ha un bon clima en el centre, però també és conscient que hi ha una mica de 

competitivitat. No acaba de coincidir el que estudia amb el que toca a fora.  

 

PERFIL D’ESTUDI DE LA SEGON ENTREVISTADA 

 És tracta d’una estudiant de saxòfon de 26 anys que cursa 1er d’Interpretació. El 

seu estudi se sol estructurar en una sessió d’unes tres hores i sol descansar cada tres 

quarts d’hora. Té una manera de fer i practica sempre de la mateixa manera. Primer fa 

l’apartat de tècnica, després estudis i obres. No fa servir diaris d’anotacions ni tampoc 

es programa l’assaig. Tot i que creu que els apartats per exercitar la memòria i el 

transport són importants, diu que no els exercita perquè no sap com practicar-los. La 

motivació no li afecta gaire. Al estar en primer encara no té massa clar les percepcions 

del centre. La seva autopercepció és que està bastant concentrada en el seu estudi i 

aprofita bastant el temps. Pensa que estudia el que li cal.  

 

PERFIL D’ESTUDI DEL TERCER ENTREVISTAT 

 Es tracta d’un estudiant de trompeta de 19 anys, que fa 2ºn d’Interpretació. La seva 

autopercepció ha estat que la seva dedicació a l’instrument està per sobre de la mitjana. 

Creu que té una bona concentració i s’esforça per millorar en aquest apartat. Intenta 

programar-se la seva pràctica el dia d’abans i marcar-se objectius.  

Té una motivació interna que l’empeny a superar-se cada dia. És capaç de créixer davant 

l’adversitat i automotivar-se quan les coses li surten mal. Té un gran coneixement de 

l’estil i del repertori, cosa que li ajuda a l’hora de muntar les obres que estudia. Quant a 

estructura de l’estudi, sol dividir-lo en dues sessions d’una hora i mitja cadascuna. 

Practica la tècnica pel matí i el repertori per la tarda.  
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PERFIL D’ESTUDI DEL QUART ENTREVISTAT 

 

 És un estudiant de saxòfon de 24 anys i estudia 3er d’Interpretació. La seva 

autopercepció és que estudia una mica menys que els seus companys. Es divideix l’estudi 

en dues sessions; mig dia i tarda. Sol fer tècnica i estudis en la primera sessió i repertori 

en la segona. Intenta descansar quan porta 40 min. per afavorir la concentració. També ha 

identificat quines són les hores més productives per ell i intenta aprofitar-les. Reconeix 

que no es programa els assajos ni utilitza diaris d’anotacions en la pràctica, tot i que creu 

que li ajudaria i s’hi vol posar.  

La motivació és un factor que condiciona el seu estudi. Si un dia no té gana de fer 

tècnica, no la fa. Creu que no és un noi competitiu.  

Té una bona opinió del centre i dels companys, i a l’hora de tocar en públic és capaç de 

sobreposar-se al neguit que sent al principi del concert.   

 

PERFIL D’ESTUDI DE LA CINQUENA ENTREVISTADA 

 

 Aquesta noia és una estudiant de violoncel de 22 anys de 4rt d’Interpretació. El seu 

estudi no té una regularitat ni una estructura ben definida. Sol fer-lo en un sessió de tres 

hores i descansa quan porta una hora i mitja. Reconeix que li costa mantenir la 

concentració. Sol fer la tècnica al principi de l’estudi, i segons el temps que té fa més o 

menys tècnica, o directament no en fa i es dedica a les obres i el repertori. 

Reconeix que en el seu estudi no aplica els recursos que deuria per millorar i que 

descuida exercitar apartats importants.  

Percep un clima de competitivitat en alguns companys i a vegades té angoixa en part a 

causa d’això. No obstant ella ho supera pensant que està suficientment preparada.  

Li motiva sentir que progressa i el suport de la família.  

 

PERFIL D’ESTUDI DEL SISÈ ENTREVISTAT 

 Aquest noi és un estudiant de clarinet de 21 anys que cursa 4rt d’Interpretació.  

Estructura el seu estudi en dues sessions. Aprofita la primera part per tocar tècnica i 

estudis i la segona la dedica al repertori i a les obres i a preparar solos d’orquestra. Pensa 

que el seu nivell de dedicació a l’instrument està dintre de la mitjana. Creu que té una 
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bona capacitat de concentració i aprofita el temps molt bé, millor que molts dels seus 

companys.  

La motivació influencia el seu estudi, de manera que ell sent que quan més motivat està 

estudia més i millor. El fet de tenir reptes com proves, concursos i concerts l’ajuda a 

automotivar-se. Reconeix que les característiques personals així com el seu estat anímic 

poden influir en el seu estudi. 

 

PERFIL D’ESTUDI DEL SETÈ ENTREVISTAT 

 

Aquest és un saxofonista de 22 anys que va acabar la carrera d’Interpretació l’any 

passat. La seva dedicació a l’instrument supera la mitjana. Malgrat això, creu que no és 

eficaç. Tampoc utilitza estratègies com diari d’anotacions, etc. L’estructura del seu estudi 

es divideix en dues parts. Aprofita la sessió del matí per estudiar tècnica i estudis i per la 

tarda es centra en el repertori i obres noves.  

És un noi competitiu que necessita reptes i estar competint per motivar-se i millorar, ja 

que si no, ell considera que no té cap motiu per millorar. També és important per ell el 

suport de la seva família i el seu reconeixement.    

Sol necessitar escoltar una peça abans de muntar-la per fer-se una idea de com va. El que 

ha estudiat coincideix plenament amb el que ell volia fer i al que es voldria dedicar.   

Quant al centre, pensa que no li ha proporcionat totes les oportunitats i estímuls i reptes 

que ell necessitava.    

 

PERFIL D’ESTUDI DE LA VUITENA ENTREVISTADA 

 

Es tracta d’una saxofonista professional de 29 anys, que va acabar la carrera 

d’Interpretació ja fa uns anys i també va estudiar un postgrau de música contemporània. 

S’estructura l’estudi en una o dues sessions depenent del temps que disposa, però 

normalment sol ser una sessió. Li agrada tenir 4 hores per aprofitar-ne dues bé.  

El seu rendiment és una mica irregular. Li influeixen molt diverses característiques 

personals, l’energia que té, com li ha anat la setmana, l’estat anímic, la motivació etc. 

Pensa que pot assajar al 60, al 80 o al 100% depenent dels diferents factors que la 

influeixin.  
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Creu que és una noia despistada, i per això s’obliga a seguir un ordre i a apuntar-se les 

coses. Quant a estratègies, fa servir anotacions i utilitza diaris d’estudi. Creu que podria 

millorar la concentració i l’eficiència en el seu estudi. 

Pel que fa a la motivació, funciona per etapes; té pujades i baixades. S’ha vist influïda per 

les lesions, entre altres coses. Tenir reptes li ajuden a esforçar-se i millorar. Si no en té, de 

vegades es desmotiva. En els seus estudis de superior en l’Esmuc li hagués agradat poder 

tocar i tenir més experiències per interpretar en altres llocs.   

Ha tingut problemes d’autoestima i va tenir ansietat durant una època. S’autoqüestiona 

molt però intenta sentir-se més segura d’ella mateixa i autovalorar-se. 

 

 

5.2- COMPARATIVA SEGONS FACTORS DEL MARC 

TEÒRIC 

 

Segons aquest quadre comparatiu, sols un estudiant supera el límit d’hores d’estudi 

recomanades pels experts (4h). Si ens fixem en el requadre de baix, veiem que quan 

s’acosta un concert, una prova o una audició, la meitat dels entrevistats incrementen les 

hores d’estudi i s’excedeixen en el temps d’estudi. 

 

Quatre entrevistats solen dividir la seva pràctica en dues sessions d’una hora i mitja o 

dues. Aprofiten la primera sessió per treballar la tècnica i estudis i reserven la tarda per 

tocar repertori i altres coses. L’altra meitat dels entrevistats solen estudiar en una sola 

sessió de dos, tres, o més hores. Quant als descansos, hi ha quatre persones que fan un 

descans breu en l’estudi cada 40/45 min. Especialment, hi ha un estudiant que ho té molt 

en compte i fa tirades de 45 min, després 40 i després 30. La resta descansa de manera 

irregular, cada hora i mitja o depenent com es trobi.  

 

La majoria dels entrevistats prefereix estudiar tècnica al principi de l’estudi i/o en la 

primera sessió d’estudi. Gairebé tots fan exercicis de flexibilitat i so al principi i dediquen 

un temps a fer exercicis rutinaris d’escales, articulació, exercicis de so, etc. Quatre 
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estudiants de vuit afirmen que solen fer més o menys els mateixos exercicis de la mateixa 

manera. Els altres quatre, a més a més, incorporen la rotació d’exercicis tècnics i alguns 

d’ells utilitzen llibres per variar. Aquests últims solen ser els estudiants de cursos més 

avançats. Sols dos d’ells realitzen un escalfament de cos abans de començar. 

 

 Respecte a l’apartat de continguts, tots els entrevistats coincideixen que necessiten 

millorar. Només tres treballen la memòria en el seu estudi, sols un reconeix exercitar el 

transport auditiu de vegades. Ningú exercita el transport de lectura. En canvi tots 

treballen l’afinació. Tots ells pensen que exercitar aquestes habilitats en el seu estudi seria 

interessant per a ells.  

La motivació es un factor que influeix en l’estudi de set dels entrevistats, cinc dels quals 

reconeixen un increment de les hores d’estudi quan estan motivats, i quatre afirmen que 

el fet d’estar motivats els ajuda a estudiar millor. Sols una estudiant afirma que la 

motivació no li afecta a la capacitat de mantenir una regularitat en el seu estudi. 

Generalment, aquells a qui els afecta la motivació solen tenir temporades on estudien més 

i temporades on estudien menys.  

Entre els estudiants entrevistats, gairebé tots tenen una motivació interna que els ajuda a 

superar-se i millorar amb l’instrument. Alguns diuen que una font de motivació per ells és 

el fet de participar en actes musicals,tocar en grups, anar a veure concerts, veure o 

participar en masterclasses, fer classes ells mateixos, etc. No obstant hi ha dos, que a 

banda d’això necessiten tenir reptes per esforçar-se i superar-se, com concursos i proves. 

Aquests dos són els més competitius de la mostra i també són els que més temps 

dediquen a l’instrument. Un d’ells reconeix la necessitat de fer concursos o proves per 

motivar-se i estudiar, ja que només llavors sent la necessitat d’estudiar i superar la resta.  

Sols en la meitat dels casos coincideix la formació que reben amb el que toquen a fora, ja 

sigui per falta d’oportunitats, o per altres qüestions. No obstant, tots estan d’acord que la 

formació que reben coincideix amb la que esperaven.   
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Pel que fa a la planificació, només un alumne es planifica l’assaig el dia anterior i no 

sempre. En la pràctica, una alumna ha fet servir un diari d’anotacions de manera habitual, 

tot i que ara ja no ho fa i dos estudiants reconeixen que alguna vegada fan servir alguna 

altra estratègia puntual.  

A l’hora d’estudiar una nova obra, gairebé tots tenen clares les estratègies i els 

procediments a seguir per fer-ho. No obstant hi ha una excepció. L’ansietat és un 

problema que afecta o ha afectat a tres alumnes, dels quals dos han après controlar-la fent 

servir estratègies que descriuen en les entrevistes i a un encara li afecta negativament en 

la interpretació.  

Segons l’autopercepció de la concentració dels estudiants de la mostra, hi ha un estudiant 

que reconeix tenir una concentració deficient, un altre pensa que no té una bona 

concentració i que l’ha de millorar, altres quatre pensen que la seva concentració és prou 

bona però que podria millorar i un altre considera que té bona concentració. Sols un 

estudiant afirma tenir molt bona concentració. Generalment, (llevat d’un cas), els 

estudiants pensen que estan bastant concentrats quan realitzen l’apartat de tècnica, no 

obstant,quasi tots reconeixen haver adquirit mals hàbits o vicis a causa de la 

desconcentració.    

Pel que fa a l’autopercepció del temps d’estudi, en aquesta mostra hi ha una gran 

diversitat. Dos alumnes pensen que superen la mitjana dels seus companys quant a hores 

de dedicació a l’instrument, un que està dintre de la mitjana, un que està per sota, un que 

estudia poc, dos que no ho saben, i una que pensa que estudia el que li cal, 

independentment del que estudien la resta.  

Respecte a la percepció de la pròpia autoeficàcia en el seu estudi, la meitat dels 

entrevistats opinen que haurien de millorar. Altres tres pensen que aprofiten bastant bé el 

temps que dediquen i un en especial.  

Més de la meitat dels entrevistats han percebut l’Esmuc com un centre on hi ha 

competitivitat entre els alumnes. No obstant, la majoria coincideix en que en el cercle de 

companys del mateix instrument sol haver bon clima.  

 



 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Identitat  

Sexe H D H H D H H D 

Edat 20 26 19 24 22 21 22 29 

Instrument Saxòfon Saxòfon Trompeta Saxòfon Violoncel Clarinet Saxòfon Saxòfon 

Nivell 1er 1er 2n 3er 4rt 4rt Professional Postgrau 

 

Hores d’estudi  

Hores d’estudi al dia 1’5/ 2h 2h/ 3h 3/ 4h 3h 3h (irregular) 3/ 4h 4/ 4’5 i 5h 
4h per fer-ne 
2 bé 

Increment d’hores 
d’assaig quan 
s’acosta l’audició 

Arriba a fer 
4h 

Arriba a fer 
4h 

Igual o 
menys 

5h o 6h. 5h 

Sí, fins a 6h, 
però la 
setmana 
d’abans 
estudia 
menys 

No, canvia la 
dedicació als 
apartats, 
estudia menys 
tècnica i més 
obres 

No. Practica 
menys i es 
centra més 

 

Estructura de l’ estudi  

Es divideix l’estudi 
en diverses sessions  

Una sola 
sessió (tarda) 

Una sessió 
o dos 
sessions 
quan pot 

Dos 
sessions(matí 
i tarda) 

Dos 
sessions(mig 
dia i tarda) 

Una sessió 
Dos 
sessions 
(matí i tarda) 

Dos sessions 
(matí i tarda) 

Una sessió o 
dos, depèn 
del temps 
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Descansos Cada 45 min. 
Cada 45 
min. 

Cada 1h i 30 
min. 

Cada 40 o 
45min. 

Cada 1h 
30min. i 
descansa 20 
min. 

45 min. 
descans, 40 
min. 
descans, 30 
min. 
descans... 

Descans de 5 
min. entre 
diferents parts 
de la tècnica. 
Depèn de com 
es trobi cada 
dia. És 
irregular 

Entre els 
apartats de 
tècnica. És 
irregular. 

Fases de l’estudi 

Tècnica, 
estudis i 
obres. (més o 
menys) 

Tècnica 
estudis i 
obres 

1a part: 
escalfament 
de cos, 
tècnica i  
estudis  

2º part: obres 
i solos 
d’orquestra  

1a part: 
tècnica, 
estudis  

2a part:  
obres 

Irregular 
(tècnica o 
no) i 
repertori i 
obres 

1a 
part:exercicis 
de 
respiració, 
tècnica, 
estudis 

2a part: 
repertori i/o 
solos 
d’orquestra 

1a part: 
tècnica i 
estudis  

2a part: obres 
i repertori 

Escalfament 
de cos, 
tècnica, 
estudis i 
obres. 

Tècnica  

-Treballa 
tècnica quan 
li ve de gust  

-Exercicis 
rutinaris  

-Treballa 
tècnica pel 
matí 

-Exercicis 
rutinaris 

-Treballa 
tècnica pel 
matí 

-Exercicis 
rutinaris 

-Treballa 
tècnica pel 
matí/mig dia 

-Exercicis 
rutinaris i 
també 
utilitza un 
llibre per 
variar 

-Treballa 
tècnica quan 
pot al 
principi de 
l’estudi 

-Varia els 
exercicis 
tècnics, 
rotant-los 

-Treballa 
tècnica pel 
matí 

-Pocs 
exercicis 
rutinaris, 
varia els 
exercicis, va 
rotant  

-Treballa 
tècnica pel 
matí 

-Exercicis 
rutinaris 

-Al principi 
de l’estudi.  

-Exercicis 
rutinaris i 
rotació 
d’exercicis 
tècnics.  



 

52 

Concentració en 
l’estudi 
(autopercepció)  

Irregular Bona Prou bona Prou bona Prou bona Molt bona Dolenta Prou bona 

Concentració en 
l’apartat de tècnica 

Sí Sí Sí i s’esforça 

Sí, i si no 
està 
concentrat, 
no la fa 

Sí, més o 
menys 

Sí i està molt 
concentrat 

No sempre. És 
distrau molt 

Sí, però 
depèn 
d’alguns 
factors 

Mals hàbits o vicis 
degut a la 
desconcentració  

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Continguts  

Oïda (treball de 
l’habilitat) 

Només 
afinació 

Només 
afinació 

Afinació 
només 

Afinació 
només 

Afinació 
Afinació (té 
facilitat per 
l’oïda) 

Només 
afinació 

Afinació 

Transport No No No  No No gaire Informalment  No 
Transport 
auditiu a 
vegades 

Memòria 
Ara comença 
a treballar-la 

No No No gaire No gaire Sí Sí Sí 
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Motivació  

Increment d’hores 
d’estudi degut a la 
motivació 

Sí No No Sí Sí Sí Sí No 

Com li influeix la 
desmotivació 

Té pujades 
on toca més i 
baixades on 
toca menys 

No li influeix 
gaire 

Li ajuda a 
millorar. 
Manté una 
regularitat 

Té pujades 
on toca més 
i baixades 
on toca 
menys 

Estudia 
millor 

Té 
temporades 
d’estudiar 
poc o no 
estudiar.  

Estudia menys 
i a vegades 
està uns dies 
sense tocar 

Toca menys i 
es desanima 

Connexió entre el 
que estudia i el que 
toca a fora 

No gaire No gaire Sí 
Només en 
part 

No massa Sí, bastant Sí Sí 

Quines coses el /la 
motiven 

-Millorar 

-Participar 
d’un fet 
musical, els 
grups 

Millorar per 
superar-se 

-Millorar: 
Cada dia 
millor que 
l’anterior 

-Millorar i 
notar el seu  
progrés. 

-Tocar en 
grups  

-Millorar i 
que la 
família i els 
professors 
estiguin 
contents.  

-Tocar en 
grups 

 

-Tenir coses 
a la vista: 
concursos, 
proves etc.  

-Tocar en 
orquestres, 
grups 

-Proves i 
concursos. 

-Valora el 
suport de la 
família. 

-Millorar 

-Tocar en 
grups 

 



 

54 

Estratègies  

Diaris d’anotacions o 
altres coses 

No No 

S’apunta les 
coses que li 
van bé en un 
full per 
utilitzar-lo 
quan ho 
necessita 

A vegades 
utilitza una 
agenda on 
s’apunta què 
tocarà 

No 

De tant en 
tant es grava 
en vídeo 
tocant per 
comparar la 
millora 

No 

Sempre n’ha 
utilitzat però 
ara no, té les 
coses més 
organitzades 
mentalment  

Treball de tècnica 
per separat 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Planificació de 
l’estudi el dia 
anterior 

No No Sí No  No 
No, recorda 
bé el que ha 
de fer 

No 

No, pensa 
que està 
molt 
organitzada 

Estudi d’una obra 
nova (conta amb 
bastants estratègies) 

Prou bé Prou bé Bé Molt bé Millorable Molt bé 

Si és una obra 
clàssica sí, 
contemporània 
no tant 

Molt bé 

Com practica un 
passatge que no li 
surt 

Treball lent i 
de memòria.  

Repetició 

Treball lent i 
repetició 

Es pregunta 
a ell mateix i 
va descartant 
possibles 
errors.  

 

Treball lent i 
anar pujat la 
velocitat  

Canvi de 
ritmes  

Digitar i 
cantar a la 
vegada 

Treball lent i 
de 
memoritzar 
canvis de 
posició, 
després 
pujar 
velocitat 
amb 
metrònom 

Treball lent i 
pujar 
velocitat 

Canvi de 
ritmes 

Altres 
estratègies  

Treball lent i 
molta repetició 
arribant a 
memoritzar-lo.  

 

Té moltes 
estratègies.  

També es 
pregunta a 
ella mateixa i 
descarta 
errors.  



 

55 

Ansietat  

Ansietat a l’hora 
d’interpretar 

Li contraresta 
molt 

No en té 

No en té (es 
posa nerviós 
abans de 
l’audició) 

No. Es posa 
nerviós al 
principi de 
l’audició i 
després li 
passa 

En té però la 
supera 
concentrant-
se  

A vegades, 
però té 
estratègies 
per superar-
la.  

No en té 

N’ha tingut, 
però té 
estratègies 
per superar-
la.  

 

Competitivitat  

Grau de 
competitivitat 

Poc 
competitiu 

Poc 
competitiva 

Normal 
Poc 
competitiu 

Poc 
competitiva 

Bastant 
competitiu 

Molt 
competitiu 

Poc 
competitiva 

 

Percepció personal  

Autopercepció 
d’hores d’estudi 

 

Pensa que 
estudia poc 

Estudia el 
que li cal 

Pensa que 
supera la 
mitjana 

Està per 
sota de la 
mitjana 

No ho sap 
Dintre de la 
mitjana 

Pensa que 
supera la 
mitjana 

No ho sap 

Estudis musicals  Coincideixen  Coincideixen  Coincideixen  Coincideixen Coincideixen Coincideixen Coincideixen Coincideixen 

Autoeficiència 

 

Necessita 
millorar 

Bona Bona Millorable Bona 
Bona/ molt 
bona 

Dolenta Millorable 



 

56 

Aspectes a millorar 
Concentració 
i 
autoeficiència 

Tenir més 
temps i fer 
més 
descansos  

Complir la 
planificació i 
la 
concentració 

Planificar-se 
l’estudi i 
controlar el 
temps que 
dedica a 
cada apartat 

No tocar de 
dalt a baix i 
centrar-se 
en els 
passatges 
difícils. 
Aprofitar el 
temps millor  

La 
constància i 
la disciplina. 
Fer el primer 
apartat de 
l’estudi 
sense saltar-
se res 

Concentració 
Concentració 
sobretot. 

 

Centre  

Competitivitat dels 
companys 

No 
No ho te 
molt clar 

Al principi 
més. Ara ja 
no tant 

Alguns Sí, alguns 
Alguns sí, 
altres no 

No Sí i no 

Oportunitats per 
interpretar el que 
s’aprèn 

No massa No ho sap 
No massa, el 
justet 

Sí Sí 
Ha de 
millorar 

No, 
insuficients  

No, 
insuficients 

 

 

 

 

 

 



 

6. Interpretació de dades 

 

6.1 INTERPRETACIÓ DE DADES 

Tot i que sembla ser que només un dels estudiants de la mostra excedeix de manera habitual 

les hores d’estudi recomanades pels experts (4h), tinc constància gràcies a les entrevistes, que 

una segon estudiant de la mostra ha arribat a estudiar més de sis hores al dia. No obstant, 

en èpoques d’audicions i proves, la meitat dels estudiants superen en excés aquestes 

hores.  

Aquesta mostra ha recollit principalment les dades d’instrumentistes de vent. Penso que si 

aquesta mostra hagués inclòs estudiants de piano i de corda, l’increment d’hores es veuria 

reflectit, ja que com ells mateixos han dit en les entrevistes, tenen constància que els 

pianistes superen les hores d’estudi dels instrumentistes de vent.  

Això passa en part perquè no s’estudia mentalment i totes les hores que els estudiants 

dediquen al seu estudi les dediquen a practicar físicament amb l’instrument. A més, he 

detectat que molts instrumentistes pensen que el grau de dedicació a l’instrument és el 

factor més important que marca la diferència entre un intèrpret més bo i un altre més 

dolent, de manera que, en alguns casos s’entén com “qui més hores dedica, millor toca”. 

Això no té cap sentit, ja que com demostren els experts, quant se supera el límit d’hores 

d’estudi el rendiment cau en picat.  

Una noia de la mostra diu en una entrevista que té una lesió cervical que li ha sortit degut 

a l’excés d’hores de pràctica que va realitzar quan estava fent el postgrau i jo mateix 

m’he trobat diversos companys a l’Esmuc que han tingut problemes de lesions degut a 

aquestes coses. Malgrat tot, els estudiants no acaben de ser conscients del perill que 

comporta excedir-se en l’estudi.  

Pel que fa a l’estructura d’estudi, veiem que està condicionat pel temps de cadascú. La 

meitat dels entrevistats afirmen que solen fer dues sessions i l’altra meitat dels 

entrevistats solen estudiar en una sessió, però reconeixen que de no estar influenciats pel 
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temps en farien dues. Segons Ericsson, les sessions curtes són més eficaces que les 

sessions llargues.  

Quant als descansos, hi ha quatre persones que fan un descans breu en l’estudi cada 40/45 

min. per tal d’afavorir la concentració. La resta descansa de manera irregular, cada hora i 

mitja o depenent com es trobi.  

Al igual que els professionals estudiats per Ericsson, la tècnica és una apartat que es 

prefereix fer pel matí. Gairebé tots solen dedicar un temps fent exercicis rutinaris. Sol 

coincidir que els estudiants de cursos més avançats incorporen la rotació d’exercicis 

tècnics i alguns d’ells utilitzen llibres per variar. Això pot ser degut al fet que aquestos 

últims han adquirit un bagatge més alt de destreses.  

Pel que fa a l’apartat de continguts, és un dels apartats que més falta fa reflexionar-hi 

segons el meu parer, ja que no s’exerciten aspectes tan importants com pugui ser la 

memòria, l’oïda i el transport. El treball de l’oïda s’entén únicament com el treball de 

l’afinació i crec que l’apartat auditiu s’hauria de treballar més i millor. 

Generalment, la motivació es un factor que influeix en l’estudi. La majoria afirmen que 

el fet d’estar motivats els ajuda a estudiar millor. En canvi, un entrevistat fa una reflexió 

molt interessant en què reconeix el fet d’estar molt motivat li condiciona l’estudi 

negativament, ja que toca més del degut, se sol saltar apartats i descuidar la tècnica, i 

això fa que arribi cansat a la classe. Assegura que quan està motivat és quan més atenció 

ha de posar de la seva part per poder controlar la concentració i la bona rutina de 

l’estudi. Això desmunta la creença que jo tenia que quan s’està motivat s’estudia millor. 

Aquells a qui els afecta la motivació solen tenir temporades on estudien més i 

temporades on estudien menys.  

Sols en la meitat dels casos coincideix la formació que reben amb el que toquen a fora, 

ja sigui per falta d’oportunitats, o per altres qüestions. No obstant, tots estan d’acord que 

la formació que reben coincideix amb la que esperaven.   
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L’apartat d’estratègies es un altre aspecte a millorar. No hi ha l’hàbit de planificar-se 

l’assaig i això redunda en una pitjor concentració. Només una alumna ha fet servir un 

diari d’anotacions de manera habitual, tot i que ara ja no ho fa i en la entrevista ha 

manifestat que això li ha anat molt bé. Només dos estudiants alguna vegada fan servir 

alguna altra estratègia puntual, com apuntar-se algunes coses en un full i o gravar-se 

tocant el repertori per poder-se comparar.  

El quadre comparatiu evidència que els alumnes que tenen un nivell més alt d’estudis 

tenen més estratègies a l’hora d’abordar l’estudi d’una peça. No obstant,m’he trobat en 

un cas d’una estudiant de quart que afirma no tenir encara massa clar com abordar 

l’estudi d’una nova peça. Això contradiu la idea que jo tenia, ja que suposava que a 

aquest nivell un músic tindria ja totes les estratègies més que assimilades.   

L’ansietat és un problema que afecta o ha afectat a tres alumnes, dels quals dos l’han 

après controlar-la fent servir estratègies i a un altre encara li afecta negativament en la 

interpretació. Aquest alumne és de primer, i afirma que l’ansietat li pot contrarestar la 

interpretació fins a un 30% i per això està buscant estratègies. Sembla ser que la 

experiència ajuda a superar aquest tipus de problemes (cit. a Papageorgi, I.; Haddon, E.; 

Creech, A. et al (2010). 

Segons l’autopercepció de la concentració dels estudiants de la mostra, en general tots 

pensen que és un aspecte a millorar. Sols un estudiant afirma tenir molt bona 

concentració i casualment aquest ha assolit uns nivells interpretatius més elevats que els 

de la resta, estudiant dintre d’una mitjana de 3 o 4 hores. Per altra banda, l’estudiant que 

més hores dedica en la mostra és la persona menys eficaç. D’aquí podríem deduir que la 

eficiència està relacionada entre altres coses, a la capacitat de concentració en l’estudi, 

ja que l’estudiant que més bona concentració té és el més eficaç i en canvi, el que més 

baixa concentració té, és el més ineficaç (tot i estudiar més que la resta). I dic entre 

altres coses, perquè coincideix que l’estudiant més eficaç també és un dels que més ha 

reflexionat la seva pràctica en general, demostrant una bona estructura en general etc.  

Generalment, (llevat d’un cas), els estudiants pensen que estan bastant concentrats quan 

realitzen l’apartat de tècnica, no obstant, gairebé tots reconeixen haver adquirit mals 

hàbits o vicis a causa de la desconcentració.    
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Més de la meitat dels entrevistats han percebut l’Esmuc com un centre on hi ha 

competitivitat entre els alumnes. No obstant, en el cercle de companys del mateix 

instrument sol haver bon clima.  

En general, la meitat dels estudiants demostra una baixa reflexió del seu estudi. En les 

entrevistes s’evidencia que el grau de reflexió de l’estudi té relació amb la maduresa 

personal dels entrevistats, potser més que amb el nivell d’estudis. Els entrevistats 

afirmen que l’aspecte més important a millorar en el seu estudi és la concentració. El 

segon aspecte a millorar és la planificació i l’estructura de l’estudi, i el tercer la 

disciplina a l’hora de complir el que s’han proposat. El quadre comparatiu evidència 

aquest fet. Coincideixo amb aquest punt i a més és evident que cal millorar l’aspecte de 

continguts. 
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7. Conclusions 

 

 En les meves observacions a priori, ja havia intuït alguns problemes en la pràctica 

deliberada dels estudiants, no obstant, no podia encara demostrar-ho. Ara, després 

d’haver fet l’anàlisi de les entrevistes i d’haver comparat la pràctica dels entrevistats, 

puc dir que he pogut identificar alguns problemes que són més o menys comuns en 

quasi tots els entrevistats i que són contraproduents per a l'autoeficàcia de l'estudi. 

Aquests són: 

a) Manca de concentració en l’estudi 

 Pot ser degut a:  

- Falta de planificació de l’estudi. 

- Mala estructura de l’estudi: per exemple quan l’estudi no té uns descansos 

adients per reposar-se de l’esforç, quan l’apartat de tècnica conté molts 

exercicis rutinaris, si es practica massa estona o massa poc. 

- Distractors: mòbil, ordinador, televisió, gent, sorolls, etc.  

- Falta de disciplina: Ser desorganitzat en l’estudi, practicar aleatòriament, 

saltar-se els apartats de l’estudi... 

- Altres aspectes que poden influir són, el son, l’alimentació, l’esgotament o 

el cansament, etc. 

 

b) Es reflexiona poc sobre com aprèn un mateix. 

- Poca reflexió dels alumnes del seu propi estudi.  

- Poca o ninguna consideració en el currículum dels intèrprets per afavorir la 

reflexió de l’estudi personal o “pràctica deliberada”. 

- Manca d’una bona orientació reflexionada per part dels professors sobre la 

pràctica dels alumnes i un seguiment adequat d’aquesta.  
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c) Manca de continguts en l’estudi per exercitar i entrenar habilitats com el 

transport i l’apartat auditiu.  

- Manca o desconeixement de recursos per exercitar les pròpies habilitats 

musicals i/o manca  d’eines apropiades per fer-ho. 

 

d) Falta de motivació (sols en alguns casos) 

Pot ser degut a: 

- Falta d’objectius: manca de reptes, concerts, etc. 

- No té connexió el que estudia acadèmicament amb el que toca a fora, o no li 

motiva l’obra que està estudiant, etc.  

- No es tenen en compte les característiques personals de l’alumne ni el seu 

bagatge a l’hora d’enfocar i orientar la seva pràctica.  

- Situacions personals... 
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8. Limitacions de la recerca 

 

Les dificultats i limitacions del present treball han estat les següents: 

o Problema de l’enfocament de la qüestió: no tenir clar com abordar el tema des 

del principi. 

o Mala planificació: Per la meva manera de ser m’ho he deixat pel final...No 

obstant crec que he tingut bastant temps. 

o Potser hagués estat bé tenir una mostra més diversa i no sols amb instruments de 

vent, sinó amb instruments de corda i percussió.  

 

 

9.Projeccions de futur 

 

1) Fer servir l’eina i donar un seguiment en l’estudi personal dels alumnes de 

superior. 

 Com he dit abans, penso que aquesta eina hauria de ser una eina a explotar per part 

del professorat, els quals podrien orientar als seus alumnes i ajudar-los a crear una bona 

pràctica deliberada, tenint en compte una estructura que afavoreixi la concentració, la 

planificació personalitzada en funció dels objectius de cada alumne i que contingui 

reptes que suposin un cert esforç per propiciar la millora de les habilitats,motivant-los 

per la superació personal. Llavors en classe, dedicar un apartat a comprovar que la 

pràctica s’ha realitzat correctament, corregir els possibles errors, canviar i rotar els 

exercicis i proposar nous reptes que desafiïn l’alumne. 
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2) Desenvolupar recursos i eines per utilitzar cada dia en l’estudi  

Aprofitar la tecnologia per utilitzar i crear exercicis d’entrenament auditiu, 

harmònic, de transport etc.  

 

3) Comprovar el progrés dels alumnes que fan servir aquesta pràctica.  

 Aplicar tots aquests coneixements a la pràctica deliberada. Per tal de comprovar la 

millora, s’haurien d’aplicar totes aquestes millores en la pràctica d’alguns subjectes per 

veure quin és el nivell de progrés amb el temps i quins resultats s’obtenen. Per fer-ho, 

caldria mesurar abans de començar el programa el grau de desenvolupament de les 

habilitats dels estudiants i dissenyar exercicis per la millora d’aquestes i aplicar-los a la 

pràctica deliberada de l’estudiant.  

 

4) Aplicar les tècniques de concentració a l’estudi de l’instrument.  

 Esbrinar quina seria la millor manera de potenciar la concentració en els alumnes 

de superior per tal que aquests poguessin treure el major rendiment en la seva pràctica. 

Donar eines als estudiants per desenvolupar i potenciar aquestes habilitats.  

 

5) Tractar “la pràctica deliberada” en alguna assignatura.  

 No es pot obviar la relació directa que té el fet de tenir una bona pràctica deliberada 

amb el fet d’aconseguir uns bons resultats. Per tant, veig que en els conservatoris de 

grau professional i superior caldria parlar-ne d’aquestos temes, donar consells i 

explicar-los als nous alumnes la importància de la pràctica deliberada. Cal desmitificar 

algunes “males pràctiques”3 que han arrelat en la cultura musical i fomentar la reflexió 

en torn a l’estudi, ajudar a orientar la seva pràctica des del principi per aprofitar-la i per 

tal d’estalviar algunes possibles lesions als alumnes. 

                                                
3 Fa referència a les pràctiques poc reflexionades, nocives o contraproduents que per tradició han 
arrelat en la pràctica instrumental. Veure apartat de “Desmuntant mites”.  
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11. Annexos 

 

• Entrevistes 

• Cd amb les gravacions de les entrevistes i una còpia del treball en pdf. 
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ENTREVISTAT nº 1 
 

 
EDAT: 20 
INSTRUMENT: Saxo  
CURS I ESTUDIS: 1er de Grau Superior d’Interpretació 
 
Temps d'estudi 
 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? 1:30 min. 2h 
• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? Estudien força 

més.3 hores mínim o així.  
• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 

tens un concert? Sí 
• En quina mesura? Cap a 4 h però puntualment. 
 

Concentració/descans 
 

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Si és en intervals petits de temps sí. Intenta estudiar 45 
min. i descansar 15 o 20min. Intenta estar centrat en el que fa. Si no té pla 
d’estudi li costa més, comença a divagar. 

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits? Alguns vicis? Moltes vegades. 
Li passa perquè no se n’adona del que està fent i necessita que algú de fora li 
ho digui. (per ser-ne conscient)  

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Sí  
 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Creus que 
aprofites bé el temps que dediques? No. Ara mateix està passant per un 
moment en el qual s’ha adonat que necessita aprofitar millor el seu temps 
d’estudi, i vol incrementar l’eficàcia. Tot i que no estudia massa, encara sent 
que no aprofita prou. 

• Que creus que podries millorar del teu estudi? La concentració, fixar-se més 
en com toca per autocorregir-se millor, fer-se d’autopedagog per aprendre a 
estudiar millor, per poder prescindir que el seu professor li digui coses que ja 
haurien d’estar sabudes. 

 
Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? Fa exercicis de so, escales, cromàtica amb 
diferents velocitats, estudis i obres.  

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Sí. Exacte. 
L’escala cromàtica, terceres, quartes, escales.  
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• Quan estudies tècnica, pel matí, per la tarda, indistintament...? Intenta que 
sigui la primera vegada que agafa el saxo, ja sigui pel matí o per la tarda, tot i 
que de vegades la fa quan li ve de gust.  

• Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? Intenta fer unes coses per 
posar-se al lloc, després treballar i després les obres i al final de la sessió 
d’estudi li queden 10 o 15 min. que està fent el “tonto” amb els que 
experimenta, fa harmònics, prova coses noves, per descansar la ment.   

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport etc? I 
la memòria?  Sí, creu que es molt important i que no es treballen gaire, en els 
estudis, almenys fins al superior. 

• Ho fas en el teu estudi? Ara intenta estudiar de memòria i fer exercicis 
d’afinació amb un piano o l’afinador. El transport no el treballa. 

 
Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Tocar bé en les audicions, 
haver arribat havent fet bé el treball i amb condicions a l’audició.  

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? Sí 
Estudies millor? No 

• Quins factors relaciones en la motivació? Quan ha participat d’algun fet 
musical, d’una masterclasse, anar a veure un concert d’un bon saxofonista, o 
d’una bona banda, etc. Involucrar-se en el món de la música. 

• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? Si A què ho 
atribueixes? Creu que el fet de desmotivar-se per ell és com un descans. “És 
com baixar per poder pujar més amunt”. Té baixons que sempre vénen 
seguits per períodes de productivitat. 

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? No. Fora toca amb xaranga i una orquestra. 
Li agradaria que estigués més connectat. Troba més connexió amb 
assignatures d’improvisació etc.  

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? ensembles, 
cambra, banda, orquestra? Sí. Li agrada més tocar amb formació que com a 
solista.  

 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? No, 
però deuria.  

• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? Es fixa en fer 
tot el que diu la partitura abans de fixar-se en altres coses. Ara intenta cada 
cop més, mirar-se la part de piano bé i saber com van les coses, escoltar-se-
la bé, i després portar-la a classe i treballar tot allò que no està escrit.  
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• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Treball lent i de 
memòria. I repetició. I pensant que, tot i que en un sessió no li sortirà, anirà a 
poc a poc millorant. 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? No. Creu que es pot millorar bastant.  
 

Centre 
 
• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 

teves preferències? Sí 
• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 

companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? Ha tingut sort i ha hagut un bon clima en els centres on ha 
estudiat, i ha tingut bons companys. 

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics, fóra, o de demostrar el que han après? Fins ara no. 
Podrien fer audicions de cambra a fóra...etc. Creu que els grups de cambra 
podrien fer audicions regulars, aprofitar el talent que hi ha per arribar a la gent 
que li agrada i vol apropar-se a la música, fer servir l’auditori.  

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Sí. Creu 
que a les audicions i proves li contraresten. Creu que si estudia un 100% a 
l’audició toca un 70%.  

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? No ho sap. Quan més 
incideixen els nervis és quan penses que pitjor t’ho saps, que pitjor t’ho has 
estudiat. Creu que si estudies millor i anés més preparat, es posaria menys 
nerviós. Creu que el millor és preparar-se bé. 

• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys, en grup o 
com a solista? De vegades sí. Creu que de vegades en la música hi ha un 
clima de competitivitat que fa oblidar que som músics i treballem tots plegats 
per fer gaudir a la gent i que no afavoreix per a res. 
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ENTREVISTADA nº2 
 
 
EDAT: 26anys 
INSTRUMENT: Saxòfon 
CURS I ESTUDIS: 1er d’Interpretació 
Està acabant la carrera d’arquitectura 
 
Temps d'estudi 
 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? Entre 2 i 3h. 
• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? No ho sap. 
• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 

tens un concert? Sí, tant com pot. 
• En quina mesura? Arriba a 4 com a màxim. 
 

Concentració/descans 
  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Si 

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits? * Pensa que no. (Pregunta 
contestada a posteriori).   

• Has notat desconcentració o molta repetició? Està pendent del mòbil. 
• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Sí. 
• Cada quant de temps descanses? Cada tres quarts d’hora. 

 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Sí. 
• Creus que aprofites bé el temps que dediques? Sí. 
• *Que creus que pots millorar del teu estudi? Tenir més temps per fer 

descansos més sovint. Sempre acaba amb el llavi trinxat. 
 
Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? 
Primer faig tècnica, afinació, escales, articulació, estudis i obres. 

• *Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? Si té temps divideix l’estudi 
en dos sessions, matí i tarda, sinó tot seguit.  

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Sí. Sempre ho faig 
igual. 

• Quan estudies tècnica, pel matí, per la tarda, indistintament...? Estudia 
tècnica pel matí.  
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Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport etc? I 
la memòria? Ho fas en el teu estudi? Sí, però no ho fa gaire. No sap com fer-
ho. 
 

Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Millorar. 
• Estudies més quan més motivada estàs per realitzar una tasca? Igual.  
• Estudies millor? No li influeix gaire. 
• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? A què ho 

atribueixes? A que no em surten les coses, o que no progresso tant com 
esperaria, però segueixo estudiant igual. 

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? No gaire. Perquè fora no té la possibilitat de 
tocar el que toca aquí.  

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? ensembles, 
cambra, banda, orquestra... perquè si/no? Sí. 

 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? No 
• Treballes escales o tècnica per separat? Sí 
• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? Primer la 

llegeixo a poc a poc, amb metrònom, mirant tempos, per llegir-ho tot, 
l’articulació, tot a poc a poc, i llavors per trossos, anar millorant trossos, quan 
ho tinc més o menys muntat, doncs tot seguit. 

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Igual. Primer poc a 
poc molts cops, i després anar pujant tempo. Sols recórrer a la repetició? 
Quines altres tècniques fas servir? Fer-ho més lent. 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? Creu que no. La gent té una manera de fer, els professors també i no 
es paren a pensar-hi.  

 
 Centre 

 
• En els teus estudis de superior, la formació que estàs rebent coincidia amb les 

teves preferències? Sí 
• Creus que era prou flexible? Sí, és el que esperava.  
• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 

companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? Bon clima, d’ajuda almenys en els companys del propi instrument. 
Creu que cada instrument és un món.  

• I aquí en l’Esmuc quin clima perceps? No té clar quin clima hi ha en l’Esmuc. 
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• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics? No ho sap perquè fa primer..però veu gent que fa concerts 
fóra.  

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Nervis, 
però no ansietat. 
 

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? Pensa en respirar a fons i 
relaxar-se. 

• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys? Només 
en la prova d’accés, però en les audicions no. 

• Quan has tocat en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? Si. 
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ENTREVISTAT nº 3 
 
 

EDAT: 19 
INSTRUMENT: Trompeta  
CURS I ESTUDIS: 2n de Grau d’Interpretació 

 
Temps d'estudi 
 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? De 3 a 4h. 
• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? De 2 a 4h diàries. 
• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 

tens un concert? No. Ho manté el mateix temps d’estudi o fa menys per no 
cansar-se molt 

 
Concentració/descans 
  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Depèn del dia, però sí que se sol concentrar. 

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits, has viciat tècnica? Sí. Per culpa 
de repetir malament. “Moltes vegades, quan no et surt una cosa comences a 
repetir-la i cada volta et surt pitjor fins que no et diuen - has de fer açò, i de 
seguida que t’ho diuen ho practiques una vegada i ja et surt, i de tantes 
vegades de repetir-ho, vicie coses que no eren bones i això porta a altres 
coses també”.   

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Intenta estar el màxim 
concentrat, per saber que la llengua i la col·locació està en el lloc que toca 
etc.  

 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Sí, últimament 
millor. 
Creus que aprofites bé el temps que dediques? Perquè si/no? Abans tenia 
molt de temps i malgastava hores, però ara es planifica. Si s’ho programa bé, 
creu que sí que és eficaç. *S’ha adonat que quan practica molt les classes no 
li surten tant bé perquè es troba cansat. Quan es controla més el temps i no 
es castiga tant arriba en millors condicions. 

• Que creus que podries millorar del teu estudi? Complir el que es programa i 
estar més concentrat. A vegades es desconcentra quan entra algú (a la seva 
aula) mentre està fent el seu estudi.  
 

 
Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? Fa exercicis per activar el cos, moure els 
braços i després exercicis de respiració. Si té tot el dia, toca una hora i mitja o 
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dos de tècnica pel matí i també aprofita per tocar algun estudi. I per la tarda 
obres o solos i concerts aplicats a la tècnica.  
Ell pensa com si tingués dues classes de trompeta: una pel matí i una per la 
tarda. Tinc una hora i mitja, doncs aquesta tinc que estructurar-me-la per a no 
cansar-se perquè de vegades pensa en agafar-se tot el matí per estudiar, té 
més hores però acaba fent menys. Per això pensa en agafar-se una hora i 
mitja i aprofitar-la i fer tot el que ha de fer i s’ho programa abans.  

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Sols fer els 
mateixos exercicis quan estudies tècnica? Sí, però de vegades intenta canviar 
un poc per que no sigui tant avorrit. Sempre el mateix però a vegades fa 
diferents exercicis.  

• Quan estudies tècnica, pel matí, per la tarda, indistintament...? * (Matí) 
• Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? Si té tot el dia, intenta anar 

de matí i tocar de 9:30 a 11:30; així té tot el dia per descansar, relaxar-se i fer 
altres coses i després per la tarda rendeix millor. Si en canvi se li fa més tard 
pel matí, quan es posa a tocar per la tarda té la sensació que està tot el dia 
amb el mateix. Per això intenta anar a bona hora. 

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport ja sigui 
auditius o amb partitura etc? Sí, però no ho practica mai. De vegades han de 
transportar en un paper d’orquestra i van “locos” perquè no ho practiquen.  

• I el transport auditiu? “Això si que no ho practico gens, però seria interessant”, 
més que res perquè ells han de cantar molt internament i això els ajudaria 
molt.  

• I la memòria? *No la practica 
 
Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Intentar superar-se cada 
dia. Que cada dia li surti millor que l’anterior.  

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? Sí. 
• Estudies millor? No. Quan està molt motivat, toca massa i s’oblida dels temps 

de descans, s’oblida de la tècnica, es cansa massa, perd tècnica perquè no 
es fixa en el que toca i ha de recuperar. Quan més motivat està més 
concentrat ha de practicar per que no jugui en la seva contra. 

• Quins factors relaciones en la motivació? Tenir actuacions, fer concerts i 
demostrar el que saps fer i també fer classes, perquè sempre t’ensenyes 
alguna cosa nova, ja sigui fent-les tu (aprens de coses que fan els nens i gent 
que és bona i t’ensenya alguna cosa) o rebent-les.  

• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? Sí. 
• A què ho atribueixes? Del propi cansament, per exemple quan ha tocat massa 

un dia que estava motivat, alguna cosa li surti mal, quan toca massa i es 
cansa o quan va a una classe que li surt malament i està nerviós. Això fa que 
es desmotivi però ell creu que la desmotivació és bona per ell, pensa que la 
desmotivació li ajuda. Quan està motivat sempre acaba fent coses malament. 
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En canvi, quan està desmotivat pensa que ha de superar l’obstacle, “perquè 
ha de fer-ho i vol fer-ho” i posa molta voluntat i això fa que es concentri molt 
més quan practica i sigui molt més productiu aquella setmana. I nota una gran 
milloria cada cop que això li ocorre. En paraules textuals, diu: “En el meu cas, 
quan em desmotive, per exemple si he tingut una classe mala, en la classe he 
estat desastrós perquè no han eixit les coses, però, durant eixa setmana, sóc 
el triple productiu. No sé perquè però, em note un progrés de millora 
exagerat”. 
 

• I practiques més? “No igual, però més concentrat, i acabe tocant molt millor 
del que abans tocava”.   
 

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? Més o menys el mateix tipus de música.  

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? cambra, 
banda, orquestra... perquè si/no? Sí. Li agrada tocar en piano i en orquestra. 
Tocar individual depèn si es troba còmode amb la dificultat de la peça però si 
està bé, perfecte.  

 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? 
S’apunta coses que ell ha notat que li van bé i que quan les fa millora, llavors 
agafa un foli i s’ho apunta per quan estiga mal fer-ho. De vegades li ha ajudat. 
Però no fa servir diari de normal. 

• Treballes escales o tècnica per separat? Si 
• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? Ell des de petit 

ha escoltat molta música i per això coneix tot el repertori que toca i 
pràcticament se la sap de memòria. I de notes no té cap problema, no li costa 
gens llegir. Per això ell intenta fer una lectura sencera. Després agafa per 
moviments els passatges difícils. Segurament, els problemes que tindrà seran 
de tècnica, i per això intenta centrar-se en la manera en com ho toca i el que 
ha de fer per que li surti. Això és el que més fa. Per a l’expressió, compara les 
versions i intenta fer la seva. Ell creu que això sap fer-ho, després pot ser que 
estigui bé o no, però ell sap fer-ho. Si ja sap on estan els problemes, 
directament s’enfoca en ells des del principi, estalviant-se la passada de dalt a 
baix.  

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Si és un passatge 
lligat intenta fer escales lligades, si es un passatge picat també per saber la 
posició de la llengua i la gola. Els seus problemes solen ser sempre els 
mateixos però com no es fixa li fallen per això i el que intenta és estar super 
concentrat en aquestes coses i al final li acaben sortint. Aquests problemes 
solen ser el pas de l’aire, el estar relaxat, a vegades, no et surt una cosa, et 
tenses i llavors ja no et surt.  
Si ell es nota relaxat sols és preguntar-se. Ell és pregunta a ell mateix si està 
fent les coses bé i va descartant per identificar el problema: per ex: tinc la 
llegua bé? I ho comprova. Si/no Passa al següent problema: la gola està ben 
col·locada? Si/no... i així. Però a vegades necessita que algú de fora li digui 
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que canviar. Perquè de vegades és una tonteria com que no està agafant bé 
l’aire, o massa de pressa o massa aire.  
“A vegades el cansament també influeix. Hi ha setmanes que dic: esta 
setmana vaig a agafar-m’ho més en calma, no tantes hores ni tan cansat i 
sempre me passa que eixes classes són molt millors”. Jo crec, que lo que 
dies també, que tantes hores, jo crec que no és bo. Jo crec que és saber bé, 
bé, bé el que estàs fent i després aplicar-ho, i ja està. És més una pràctica de 
saber el que estàs fent.” M’estic donant compte d’això últimament. 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? Ell creu que sí. El seu mestre sí.  

• I en general? Sí. 
 

 Centre 
 

• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 
teves preferències? Sí 

• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 
companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? Una mica de tot. El primer any hi havia molta competitivitat, també 
perquè no es coneixien tots. A veure com toca aquest” Aquest toca millor que 
jo”  Però ara comencen a ser més companys i s’ajuden més. 

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics? No massa. Bo, si, el justet. Ara estan posant més coses. 
També tenen problemes per tocar en l’auditori en la sala 2 en el grup de 
metalls.  

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert o una 
audició en general? De normal no. Alguna vegada ho ha passat mal quan ha 
tocat alguna cosa que no portava ben preparada perquè era d’un nivell més 
alt que el seu. L’hora d’abans de tocar és posa nerviós. Per ell és el pitjor. Un 
cop entra en la sala ja no està nerviós. Pensa que ho té que fer i ho fa. Però si 
comença a tocar i comencen a no sortir-li les coses aleshores si que es posa 
nerviós.  

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? Ell pensa que ha de fer-hi i 
ho fa. 

• Quan has tocat en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? Sí. 
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ENTREVISTAT nº4  
 
 

EDAT: 24 
INSTRUMENT: Saxo 
CURS I ESTUDIS: 3erd’Interpretació i magisteri musical. 

 
Temps d'estudi 
 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? 3h de mitjana. 
• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? Una mitjana de 4h. 
• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 

tens un concert? Sí,si les obres són difícils i li cal estudiar. 
• En quina mesura? Arriba a fer5 o 6h. 
 

Concentració/descans 
 

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits de no estar concentrat o algo 
així? Sí. Per exemple la força als dits quan toca que no ha de fer. Creu que es 
deu a la desconcentració. Ara estudia menys temps i està més concentrat, i 
així no perd el temps. Hi ha gent que va a estudia a les 8 del matí i a ell no li 
funciona, i prefereix anar a les 8 o les 7 de la nit.   

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Si estudies moltes hores, la veritat es que no. Ell diu que 
els científics diuen que es pot estar concentrat al 100% només uns 40 min. El 
que va bé és fer una tirada de 40/ 45 min. i fer un descans de 5 min. i tornar a 
estudiar concentrat, perquè estudiar sense concentrar-se no serveix per a res.  

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Li agrada estudiar tècnica, tot 
i que quan no té ganes, obligadament no l’estudia perquè sap que no li va a 
servir de res. Però si sap que no ha d’estar concentrat e la tècnica, 
directament no la fa. 

• Cada quant de temps descanses? Uns 5 min. 
 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Creus que 
aprofites bé el temps que dediques? Intenta aprofitar-lo. Diu que hi ha 
setmanes que no se’n surt però altres si. Creu que ara estudia millor. (Intenta 
descansar quan porta uns 40 min. i separar l’estudi entre matí i tarda). 

• Que creus que podries millorar del teu estudi? Controlar més el temps de que 
dedica a cada apartat. Programar-se l’estudi el dia d’abans. Avances més, no 
és fa tan avorrit l’estudi. Tot i que algun cop ho ha fet, reconeix que no ho fa 
prou i que va una mica “sobre la marxa” 
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Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? Si fa tres hores, una hora al matí o a mig dia 
i altres dos al final de la tarda, perquè són les hores que millor rendeix per a 
estudiar repertori. Pel matí o al migdia estudia tècnica (és a dir, la primera 
vegada que agafa el saxo) i per la tarda estudia obres de repertori. Però no fa 
tres hores seguides perquè sap que no rendeix igual.  

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Alguns sí. Més o 
menys sol fer exercicis com l’escala cromàtica, harmònics naturals, intenta 
variar exercicis d’articulació i picat. (fa diferents exercicis de picat). No 
obstant, té un llibre de tècnica i intenta variar per no fer els mateixos exercicis.  

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport auditiu 
i de lectura etc? Ho fas en el teu estudi?   
Creu que sí. El transport d’oïda és necessari perquè de vegades vas a tocar 
algun “bolo” on pot haver una cantant que et digui de canviar el to i si no estàs 
acostumat.  
En el transport de lectura pensa que és prou ràpid, té practica potser perquè 
al ser músic de banda, li demanen a vegades tocar paper de tuba i de trompa 
amb el baríton i ha de transportar.  

• I la memòria? És important. Reconeix que la memòria li costa. No ho treballa 
prou. 

 
Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Tenir ganes de millorar. I 
reconeix que si un dia no té gana d’estudiar, no va perquè pensa que perd el 
temps.  

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? Si 
• Estudies millor? Sí. Si no té un objectiu a curt termini, i ha d’anar estudiant, el 

fet d’estar motivat pot fer que estudiï 5hores i el fet d’estar desmotivat que 
n’estudiï sols 1.  

• Quins factors relaciones en la motivació? Si gaudeix del repertori que toca, si 
toca les obres que li agraden, quan es troba en un bon moment i li surt tot, si 
nota que està progressant, etc.   

• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? A què ho 
atribueixes? 

 Sí. De vegades se sent aclaparat perquè té un temps d’estudi limitat, o quan 
toca moltes hores i no rendeix en el seu estudi, o quan penses que fas alguna 
cosa bé i quan arribes a classe et diuen que ho ha fet malament i de vegades 
s’enfonsa. No obstant, quan això li succeeix, intenta de veure-ho amb 
perspectiva, agafar distància i pensar que “sóc persona i tinc dret a equivocar-
me, i tornar a enganxar”. 

 *(Reconeix que algunes vegades no se sent suficient motivat. Si això passa, 
de vegades prefereix no anar a estudiar i forçar-se perquè considera que és 
contraproduent i o perd el temps. També la falta d’objectius).  
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• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? Sí i no. Sol tocar repertori clàssic. Però 
també té un grup de funk y toca en una bigband.  

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? ensembles, 
cambra, banda, orquestra... perquè si/no? Sí. En les bandes gaudeix molt. En 
les cambres també, gràcies als companys. Reconeix que el primer quartet 
que tenien, els varen ficar obligats i no funcionava.  

 
 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? Diu 
que no, però que ho vol fer de cara a l’any que ve. Actualment utilitza una 
agenda on s’apunta les obres que assajarà cada setmana per al recital. Té 
constància que una companya seva s’apunta amb una llibreta el que fa, el 
que ha estudiat, els tempos, i tracta de superar-se.  

• I has pensat que et pot ajudar el fet de prendre anotacions en el moment en 
que descobreixes “algo” en el teu estudi? Sí, potser li ajudaria però no ho fa.  

• Treballes escales o tècnica per separat? *Sí.  
• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Primer de tot calma, 

si no li surt en el moment ja li sortirà després o demà. Baixar la velocitat i 
tocar-lo lent. Anar pujant la velocitat. Si tot i així no et surt, ell prova de canviar 
ritmes, digitar i cantar a la vegada. Intenta no ficar-se nerviós si no li surt. En 
aquest cas, prefereix agafar-ho amb paciència i deixar-ho per altre dia i no 
ficar-se nerviós.  

• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? El primer és 
llegir-la de dalt a baix. Li agrada treballar per seccions. Per exemple fer una 
pàgina i treballar-la bé. Intenta no córrer molt per no deixar-se coses pel camí.  

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? No. Creu que és una de les coses que els professors d’instrument 
deurien ensenyar als alumnes. Realment, la gent fins que no arriba al superior 
i reben molts pals, no saben estudiar, i no aprenen a organitzar-se. Creu que 
generalment, quan ets jove, fins als 16 o 18 anys no et planteges l’estudi igual 
com ara i simplement vas fent sobre la marxa. Creu que els professors deuen 
ensenyar a estudiar, enfocant-ho a l’ensenyament de grau professional. 

• Ho aplicaries també a les escoles de música? Pensa que és diferent, perquè 
allí es tracta que els alumnes gaudeixin del seu instrument i no aclaparar-los. 

 
 Centre 

 
• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 

teves preferències? Sí 
• En els centres on has estudiat, incloent l’Esmuc, has percebut un clima de 

col·laboració entre companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut 
més un clima competitiu? Fins a grau professional un clima d’amistat quasi 
totalment. Però en l’Esmuc ja ha percebut més competitivitat. Creu que això 
passa en tot els superiors. 
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Ell no es considera competitiu i té companys que s’ajuden entre ells i altres 
que són més competitius. 

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics, fóra la institució o dintre? Considera que no està mal. Prou 
bé. Creu que si tu volguessis, no et negarien fer una audició quan volguessis.  

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Més que 
ansietat, nervis al moment de sortir a l’escenari. Ell és molt nerviós durant els 
primer 5 o10 min. Per exemple, recorda que li va passar en el recital de final 
de grau professional.  

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? Simplement intentar relaxar-
se al màxim abans de sortir, respirar amb tranquil·litat i pensar en positiu. 
Igual quan acabes de l’audició. Creu que si penses en negatiu cada cop 
t’afecta més, i si penses en positiu t’afecta cada cop menys. Motivar-se ell 
mateix.   

• Quan has tocat en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? Sí. 
• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys? No, 

perquè no li interessa.  
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 ENTREVISTADA nº5 
 
 

EDAT: 22 
INSTRUMENT: violoncel 
CURS I ESTUDIS: 4rt d’Interpretació  
Està estudiant traducció i interpretació  

 
Temps d'estudi 
 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? És irregular. De 
mitjana unes 3 hores. 

• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? No ho sap 
• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 

tens un concert o audició? Sí 
• En quina mesura? El doble del que estudio. Fins a 5 hores 
 

Concentració/descans 
  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Al principi sí, però a mesura que avança l’assaig li costa 
més mantenir la concentració.  

• Creus que això afecta a adquirir mals hàbits com viciar tècnica o...? Sí. Quan 
estàs desconcentrat és molt fàcil fer un exercici de tècnica i repetir-lo molt 
però sense pensar què has de millorar i al final estàs viciant un exercici que 
no t’aporta res. 

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? En teoria sí, però últimament 
ha descuidat la tècnica. 

• Cada quant de temps descanses en el teu estudi? Normalment toca durant 
una hora i mitja seguida i després intenta descansar de 20 min. i després li és 
molt difícil aguantar una altra hora i mitja així que toca durant 45 min. o una 
hora, perquè no aguanta més. Descansa un altre cop i torna a posar-s’hi.  

 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Creus que 
aprofites bé el temps que dediques? Perquè si/no? Creu que sí, perquè 
moltes vegades té poc temps per practicar, només 3 hores i l’ha d’aprofitar bé. 

• *Que creus que podries millorar del teu estudi? Quan comença a estudiar 
sempre li agrada tocar de dalt a baix, i ella creu que milloraria si en ves de fer 
això anés directament als llocs on té dificultat i escalfar una mica millor.  

 
Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? Al principi del curs estava més organitzada. 
Solia començar l’estudi amb uns fulls de tècnica que li donava el professor. 
Feia 20 min. o 30 de tècnica i després estudiava el repertori que li demanaven 
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per a les classes. Però ara a mesura que s’apropa el final de curs, els 
exàmens, etc. a la tècnica li dedica com a màxim 5 min. i de seguida es posa 
a estudiar les obres o el repertori que hagi de tocar. 

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? No. Tenen uns fulls 
de tècnica que canvien cada setmana. Són similars però no són els mateixos.  
Llavors tu els llegeixes? Són partitures? “Sí, o ja ens els sabem. Perquè cada 
curs es repeteixen, en primer són més fàcils i després es compliquen en cada 
curs.” Responen a uns patrons semblants i incrementen la seva dificultat 
progressivament. Més o menys se’ls saben i poden tocar-los de memòria 
sense haver de llegir-los.  

• Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? Estudies tècnica pel matí per 
exemple, per la tarda no? El seu estudi està condicionat pel temps. 
Normalment té una tarda o un matí, o un moment al dia.  

• I si no estiguessis condicionada pel temps, com t’organitzaries? Doncs si 
tingués tot el dia per estudiar com per exemple en l’estiu, intentaria estudiar 
una hora de tècnica, després exercicis o estudis i després el repertori.  

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport, auditiu 
o en paper, la memòria? Sí, és fonamental. I creu que no ho treballem prou i 
que es comença a treballar massa tard. Pensa que es deuria treballar molt 
més durant els primers anys o durant el grau mitjà. Però diu que ens adonem 
de la importància quan arribem al grau superior i que s’ha de treballar des 
d’abans. 

• Ho fas en el teu estudi? Sí, però molt poc temps. 
 
Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Superar-se a ella mateixa, 
progressar. 

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? sí Estudies 
millor? sí 

• Quins factors relaciones en la motivació? A ella la motiva que el seu professor 
estigui content, que les obres de repertori li surtin bé en les classes 
col·lectives, que li surtin bé les proves (d’orquestra...), que la seva família vagi 
a veure-la tocar en una audició i fer-la bé i que a ells es agradi.  

• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? Sí. 
• A què ho atribueixes? Se sent desmotivada quan ha fet unes proves que no li 

han sortit bé, o tot i haver-li sortit bé no ha tingut un bon resultat, o no ha 
entrat a l’orquestra, quan el professor no sap veure el seu progrés, o no sap 
apreciar el seu esforç perquè encara no es veuen resultats a curt termini. 

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? La majoria no. Aquí toca música per 
violoncel i piano, violoncel sol o cambra i a fora toca amb orquestra. Pensa 
que en l’Esmuc es fa molt poca orquestra, almenys en el pla antic.  
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• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? cambra, 
orquestra... perquè si/no? Sí, ha tocat amb orquestra i cambres. Inclús ha fet 
cambres de col·laboradora. Li ha agradat molt 

 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? No. 
• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? No sap com 

organitzar-ho. Els professors diuen que en teoria s’hauria de llegir, escoltar 
l’obra o solfejar-la, després posar digitacions, però ella quasi sempre quan 
comença una obra intenta tocar-la, sense més, encara que els passatges 
difícils surtin molt malament. Després agafa les parts difícils i les treballa 
lentament. Però no té una disciplina concreta quan comença a estudiar una 
obra. Normalment, quan agafa una obra de repertori ja la ha escoltada, ja que 
el repertori de violoncel és conegut per ella.  

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Sols recórrer a la 
repetició? Quines altres tècniques fas servir? Tocar el passatge molt lent, molt 
lent i intentar memoritzar i automatitzar els canvis de posició (que és el més 
difícil). Ho fa molt lentament, després posa el metrònom i molt poc a poc va 
augmentant la velocitat, però quan ja ho ha estudiat moltes vegades lent i això 
creu” que l’ajuda a millorar els passatges difícils. 

• Ho fas lent i ho repeteixes molts cops? Sí. 
• Ho aprens de memòria o no? Sí. 
• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 

les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? No. De fet ella només fa dos anys que ha començat a reflexionar sobre 
això, sobre les tècniques d’aprenentatge. Abans no sabia com enfrontar-se a 
una peça i ara el professor els fa preguntes per que reflexionen sobre com 
enfrontar l’aprenentatge i els dóna consells. El que passa és que ella no 
sempre fa cas de les recomanacions del professor perquè a ella el que li 
agrada és començar a tocar i ell li recomana fer altres coses abans, que 
potser seria millor però no li faig cas. Per exemple, el seu professor sempre li 
diu que abans de tocar ha de cantar la peça. I això no ho fa. Sap que això 
l’ajudaria però no ho fa. 

  
 Centre 

 
• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 

teves preferències? Només la meitat del superior. Perquè la primera part del 
superior el va fer en un altre conservatori on el professor que hi havia no li va 
aportar res ni com a músic ni com a estudiant i al segon any aquí en l’Esmuc 
va estar en un professor similar al que havia tingut. En tercer curs es va 
canviar a l’actual professor i llavors tot va començar a rutllar. És el que ella 
buscava inclús abans de començar el superior. Només l’ha pogut gaudir els 
dos últims anys. Ara està molt contenta. 
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• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 
companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? Ha percebut els dos casos. Des de companys que en principi 
t’ajuden però després apareix l’enveja i l’ambient es torna competitiu i gent 
amb la que no tenia relació que quan ho necessitava l’han ajudada. 

• I a l’hora de fer audicions o proves has notat més aquest clima de 
competitivitat? Sí. En algunes audicions, altres companys d’altres professors 
van a veure’ls no per gaudir del concert, sinó per criticar-los després. I no es 
que s’ho imagini, sinó que després ho escolta.  
 

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics, ja sigui dins o fóra de la institució? Sí. És fan moltes 
audicions, no depèn tant de l’escola com de cada professor. Cada professor 
organitza les seves pròpies audicions. En el seu cas, en l’últim professor ha 
fet moltes audicions i ha tingut moltes oportunitats de tocar. 

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Sí, i 
angoixa.  

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? No té cap estratègia. Només 
ser conscient que està preparada per a fer l’audició i que ha de concentrar-se.  

• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys? De 
vegades sí, però ella intenta evitar-ho, degut a alguns companys que intenten 
afavorir aquest clima. Però ella intenta passar per no posar-se nerviosa. 

• Quan has tocat en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? Sí. 
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ENTREVISTAT nº6  
 
 

EDAT: 21  
INSTRUMENT: clarinet 
CURS I ESTUDIS: 4rt interpretació 
 
Temps d'estudi 
 

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? De mitjana, 2 o 
3h. (sense contar classes).El dia que no unes 4.Hi ha dies que té dos 
cambres i classe d’instrument i ja fa 6 hores amb l’instrument i després 
d’això ja no sol estudiar. 

• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? Gent que 
estudia més. Igual o menys. És variat. I varia en segons quin instrument. 
Pensa que els pianistes poden estar tot el dia si volen.  

• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 
tens un concert? Sí, però no fins el dia del concert, sinó fins una setmana 
abans o 6 dies abans. Després intenta repassar i anant fent passades de 
dalt a baix. *(això són estratègies). Aquests últims dies ja no estudia 
massa. Al principi es confia, i estudia dos o tres hores. A mesura que 
s’acosta la data del concert veu que li falta temps i incrementa les hores.  

• En quina mesura?* Ara s’ha fet una funda per a les dents que li permet 
tocar més temps. Si ha descansat bé, pot estar 6 o 7 h. tocant 
perfectament. Però reconeix que no és factible mantenir-ho durant molt de 
temps i ha de descansar algun dia entre mig (o no tocar tant). Ara mateix, 
com està a punt de tocar en el seu projecte final si que se sent obligat a 
tocar tot el que pot.  

 
Concentració/descans 
  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb 
una bona concentració? Sí, té facilitat per concentrar-se, i pensa que 
potser és per això que no estudia tant com la majoria, però creu que és 
perquè aprofita el temps igual o més. No obstant necessita un bon clima 
que ho afavoreixi. Prefereix estudiar pel matí,perquè és quan menys gent 
hi ha en l’escola. En canvi, li resulta més fàcil distraure’s cap a les 12 del 
migdia, quan hi ha molta gent, perquè l’influencia molt l’exterior. 

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits viciar tècnica degut ala 
concentració, o altres factors? Sí, creu que a tots ens ha passat i que són 
difícils de corregir. Per ell un vici que tenia i ha sabut corregir és el fet de 
que quan només tenia un hora d’estudi al dia el que solia fer era estudiar 
les obres. Ara pensa que és més important dedicar-la a fer tècnica i tocar 
les obres un altre dia. 
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• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Sí. Sols fer-la per 
separat? Diu que ell ha provat moltes coses, ha arribat a fer-se planings” 
per veure si funcionava. El que sol fer és l’escalfament, amb les seves 
notes llargues *pensant amb l’afinació, escales, quintes, i quan acaba 
aquell apartat, abans de posar-se a fer el següent, estudi o el que sigui, fa 
el primer descans. En la tècnica és conscient de la desconcentració. Per 
això s’adona de quant no té sentit repetir per repetir.  

• Cada quant de temps descanses? (* aquesta pregunta no l’he formulada, 
perquè ja havia pogut inferir la resposta de les preguntes anteriors). 
Després de l’escalfament, i després alterna descansos entre la seva 
pràctica, de manera que a mesura que avança la practica toca durant un 
temps més breu i descansa més. Comença tocant 50 min. i descansant 
10, després toca 40 i descansa 15...i així. 

 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Sí (* No 
formulada) 

• Creus que aprofites bé el temps que dediques? Perquè si/no?  * (no 
formulada) Sí. Intenta estar concentrat al màxim i aconsegueix una bona 
concentració amb facilitat. Pensa que sí. 

• Que creus que podries millorar del teu estudi? La constància. Disciplina: 
fer coses sempre de la mateixa manera. Creu que quan estudia ho fa bé 
però creu que la primera part de l’estudi deuria fer-la sempre igual, i 
acostuma a saltar-se coses i a variar, ja sigui per temps, o altra cosa. 

 
Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? Normalment comença (o ho intenta) fer 
unsexercicis de respiració uns 10 min, després fa notes llargues, pel so, 
escales, tècnica i llavors descansa uns minuts, després sol tocar uns estudis, 
peces de Bach per a clarinet que li encanten durant una mitja hora, encara 
que no els té obligats sempre que pot els toca. I després es posa amb les 
obres. Depèn si té proves d’orquestra es mirarà solos, o es prepararà el que 
tingui. etc. Ell entén que el seu estudi té dos parts; una primera part que ha de 
fer cada dia (tècnica) i una segona part que canvia i adapta segons les seves 
prioritats. l’estudi Intenta fer tirades de més llargues a més curtes. 50 min. 
tocant i descansar 10 min; tocar 40 i descansar 15min. i va fent i li funciona 
bé.  

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Quan estudies 
tècnica, pel matí, per la tarda, indistintament...? Té molts exercicis per 
escalfar, ha obtingut un ampli bagatge amb els anys i intenta sempre no fer 
els mateixos, anar combinant-los i rotant. A vegades opta per inventar 
exercicis i practicar algunes coses que no sol fer i en funció de les obres. Si 
ha de fer notes llargues aprofita un moviment lent per practicar.  
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• Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? * (no formulada. He inferit la 
resposta d’apartats anteriors) Escalfament, Estudis (de Bach), Obres, solos 
d’orquestra si té proves. El divideix en una primera part en la que fa coses 
que ha de fer cada dia, i una segona en la que fa altres coses puntuals com 
preparar-se obres i solos per a proves.   

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport, la 
memòria etc.? Ho fas en el teu estudi? Sí molt. Creu que té facilitat per 
aquestes coses, (* jo sé que té oïda absoluta) tot i que reconeix que no ho ha 
exercitat en la intenció de millorar-la en el seu estudi de manera 
metodològica. No obstant, es defineix com una persona que contínuament ho 
està exercitant fora de l’estudi i li ha servit per millorar-ho. Aprofita si li surt la 
ocasió de transportar, o quan escolta música quasi inconscientment realitza 
una escolta activa, i si s’adona intenta diferenciar i esbrinar les cadències i 
l’harmonia, els acords, la tonalitat etc. Creu que això no ho fa molta gent i per 
sort ell sempre està fent-ho. Últimament intenta exercitar la memòria en el seu 
estudi.  

 
Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Perquè t’aixeques i et poses 
a estudiar? Li agrada l’instrument. Uns dies té més ganes d’estudiar que 
altres. Per ell és important tenir alguna cosa a la vista, un concurs, una prova 
etc per motivar-se per estudiar. També si està tocant una obra per obligació o 
si l’ha escollida ell perquè li agrada i vol treballar-la, i anar a un concert que li 
agrada. Per millorar, es clar, però no passa res si un dia no millores, ja 
millorarà demà... 
 

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? Sí.  
• Estudies millor? Ell quan estudia està molt concentrat. En el seu cas li ajuda 

però no li influeix gaire. Potser a ell li influència més el tenir una bona canya. 
• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? Sí i prou. 

Reconeix que ha anat per èpoques i que és prou radical amb això. Ha tingut 
èpoques d’estudiar massa i altres èpoques de no estudiar pràcticament.  

• A què ho atribueixes? Tenir un professor que no ve cada setmana, sinó que 
ve cada dos o tres. Això fa que la primera setmana després de la classe sigui 
com de vacances, la segona comences a estudiar i la tercera estudies molt.  

• També té a veure amb coses no musicals: com estàs en aquell moment, en 
assumptes familiars o coses que et rodegen, afecta molt. Si estàs en una 
etapa feliç de la vida, personalment l’ajuda a estudiar.  

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? Sí. 

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? ensembles, 
cambra, banda, orquestra... perquè si/no? Ha gaudit les que ha fet i sent no 
haver pogut fer més coses. El tocar en formacions peculiars l’ha fet descobrir 
coses.  
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Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? No. 
Creu que a ell tampoc li fa massa falta, ja que és capaç de recordar el que 
està treballant, ja que estudia tots els dies i no se li obliden les coses que ha 
d’estudiar, ni creu tampoc necessari comparar els resultats de l’any anterior si 
aquest any ha avançat. Tot i que el professor li ho recomana, ell no ho fa. 
Ell de tant en tant utilitza la tècnica de gravar-se tocant algunes peces per 
poder comparar i analitzar la seva millora en el pas del temps. I li és de molta 
ajuda. Potser tu et sents ara i penses: “l’any passat tocava igual” però 
escoltes un vídeo de l’any passat tocant-ho i dius “que mal”!, veus que hi ha 
diferència.   

• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? Depèn si la 
coneixes o no. Si la coneix fa passades de dalt a baix. Identifica els passatges 
difícils i se’ls estudia bé, lentament i com calgui. Ara ha canviat una cosa 
respecte d’abans. Abans optava per escoltar gravacions per conèixer l’obra. 
Ara prefereix no escoltar-la i muntar la seva pròpia versió. Un cop fet això ja 
pot escoltar altres versions, i així evita que no l’influencien ja d’entrada i a més 
quan escolta altres versions s’adona de les diferents formes de interpretar 
l’obra i valora més les seves interpretacions. Després d’això, ell decideix 
voluntàriament si imitar o no un fragment d’una interpretació o no.  

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Sols recórrer a la 
repetició? Quines altres tècniques fas servir? Si es alguna cosa de velocitat, 
practicar-ho lent, i pujar la velocitat. Canviar els ritmes. (Ell explica perquè fer-
ho ajuda a millorar). Si es tracta d’afinació, en cambra per exemple, li ajuda 
saber quina nota fa dins de l’arpegi. Per afinar les notes s’ajuda amb recursos 
de posar claus i practicar el mecanisme d’afinació amb la boca. 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? Creu que no. Moltes vegades et diuen què fas mal i poques vegades et 
diuen com fer-ho bé. No et donen les pautes per estudiar bé. Tot i que no s’ho 
havia plantejat creu que des del principi haurien d’ensenyar a estudiar i no a 
tocar.  

 
 Centre 

 
• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 

teves preferències? Sí. Pensa que les seves preferències estaven mal 
enfocades. Quan vaig entrar a l’escola pensava que amb un bon professor ja 
ho tindria tot fet i el que ha après és que el millor professor que tindràs mai ets 
tu mateix”. “Crec que a banda del profe que tinguis, més bo o més dolent, ets 
tu mateix qui ha de tenir la disciplina de saber estudiar cada dia i fer les coses 
ben fetes, concentrar-te, etc. Quan tens un bon professor ajuda molt, 
òbviament”. El que s’esperava de l’Esmuc ha coincidit més o menys amb el 
que volia, tot i que creu que ha hagut de fer massa teòriques. 
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• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 
companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? Les dues coses. No és un clima competitiu negatiu, però d’una 
manera o una altra, hem de ser conscients que sempre hi ha una mica de 
competitivitat. Però la competitivitat és sana.  

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics? Dóna bastants facilitats per a tocar? Creu que no. Podria 
fer més i aprofitar la infraestructura millor, de l’Esmuc i de l’Auditori. Donar la 
oportunitat de tocar davant d’un public. 

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Sí. 
Degut a problemes de respiració. Si quan comença a tocar té alguns errors, li 
pita el clarinet o una nota, comença a pensar sobre aquells errors i es va 
desconcentrant a mesura que interpreta. De alguna cosa petita fa una 
muntanya. Però són coses que passen. I creu que quan aprenem a tocar un 
instrument també aprenem moltes més coses, com actuar en un escenari, 
coses així. 

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? Ara mateix està posant-se en 
la situació de fer un recital amb piano, que pot passar. Normalment pensa cap 
a dins seu que no és un concert. Com a estratègies li ajuda el fet de 
desconnectar de la situació, com per ex.pensar que podria estar tocant sol a 
la seva habitació. És una persona que es desconcentra prou quan està 
interpretant. Li influeix la dificultat de l’obra. Moltes vegades comença a 
pensar en coses que no tenen que veure res e l’obra, i està molt pendent del 
públic quan no hauria d’estar-ho, i això de vegades li crea ansietat.  

• Et provoca ansietat si has percebut que has de competir contra altres 
companys? Quan estàs competint en algun concurs? O quan has tocat com a 
solista? “Sí. D’alguna manera si que ho tinc al cap, supose que és algo que 
encara hem d’aprendre a fer música, fer música, passar-t’ho bé i 
desconnectar, ja estiguis tocant tu sol, en un concurs, competint o on siga 
saber simplement tocar la música i ja està”.  
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ENTREVISTAT nº7 
 
 

EDAT:22 anys 
INSTRUMENT:saxo 
CURS: professional 

 
Temps d'estudi 
 

• Quins estudis tens? L’any passat va acabar el grau superior i enguany està 
preparant-se les proves per entrar a fer un màster d’interpretació.  

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? 4H, 4’5 i 5h.(*inclús 
6 quan més motivat està). 

• Quantes hores practiquen els teus companys de mitjana? Des de 1 a 6h 
• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 

tens un concert? No. Dedica menys temps a l’apartat de tècnica i més a les 
obres. 

 
Concentració/descans 
  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Li costa bastant, es molt despistat. Si ha d’estudiar 
alguna cosa que no li agrada es distrau fàcilment. 

• El fet d’estar desconcentrat t’ha fet incórrer en mals hàbits algun cop? Viciar 
coses? Sí que ha viciat coses, però no li ha passat per estar desconcentrat, 
sinó perquè creu que estudia malament, corre massa en alguns passatges, no 
utilitza el metrònom,...etc.  

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? No sempre. Quan comença 
si, però al cap d’uns minuts es desconcentra i desconnecta una mica. Quan 
s’adona torna al que està fent i així.  

• Quant descanses en el teu estudi, com te’l programes? Comença amb notes 
llargues i amb vibrat per fer una mica d’embocadura i que els pulmons 
comencin a reaccionar i aleshores fa un descans de 3min. o 5 min. Fa tècnica 
diària i descansa 5 min. I després estudia obres i a mesura que estudia més 
està més cansat i ha de descansar més. Segons com es troba cada dia, i 
l’instrument que toca. Per ex. Si toca el soprano ha de descansar més, perquè 
és més cansat que tocar el saxo alt, no té un ordre de descans fixe.    

 
Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Que 
rentabilitzes bé les hores que fas? Creu que no. És distrau molt, a la mínima 
agafa el mòbil, juga amb ell, entra a l’ordinador, veu la televisió. etc. Sap que 
això ho pot millorar.  
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Estructura/fases de la pràctica 
 

• *Quina estructura té el teu estudi? 2 h de tècnica i 3h d’obres de repertori 
 

 
• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Sols estudiar més 

o menys els mateixos? Més o menys sí. Cada tres mesos aprox. canvia 
alguna cosa, perquè algun professor o company li ho diu que va molt bé, però 
normalment cada dia sempre fa les mateixes coses. Mateixes notes filades, 
mateixos harmònics naturals, harmònics, escales, tot.  

• Quan estudies tècnica, pel matí, per la tarda, indistintament...? Indistintament. 
Li agrada començar per la tècnica per escalfar el cos i l’instrument i després 
agafa les obres. Pel matí té temps a fer les dues coses i la tarda la dedica a 
tocar obres.  

• Com sols organitzar-te les sessions de pràctica? Comença fer exercicis amb 
la boquilla, per treballar la llengua, després amb el saxo fa notes filades, notes 
en vibrat, arpegis, normalment exercicis per treballar so i flexibilitat, i després 
ja fa les escales, exercicis mecànics de Londeix, intervals, aquesta és més o 
menys la seva rutina, i després ja agafa les obres i comença a treballar-les 
lent, de memòria. 

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport 
auditius o amb partitura, etc? Sí molt.  

• Ho fas en el teu estudi? Ell exercita la memòria. Els altres apartats, tot i que 
ho troba molt interessant, no ho practica. I li agradaria. 

 
Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? Ara la seva motivació del 
dia a dia és intentar entrar a estudiar a un lloc a l’estranger, fer un màster i 
poder dir-li a la seva família que ha aconseguit entrar.  

• Llavors és com una prova que et fiques o reptes que et vas ficant? Sí, clar. 
T’ajuden a la motivació? És la única manera que té de motivar-se per 
estudiar, si no, no tindria res que estudiar. Ell necessita tenir algun repte per 
poder-se motivar, ja sigui concurs o prova no té motius per estudiar, no té cap 
repte per poder-lo superar. Així és com ell ho veu i per això necessita estar 
fent proves i concursos, sinó no podria seguir estudiant. 

• Estudies més quan més motivat/ada estàs per realitzar una tasca? Sí. Sí que 
es de veres que a l’estiu estudia però el nivell baixa molt, les hores d’estudi, el 
nivell de concentració. 

• Estudies millor quan més motivat estàs també? Sí i tant. I quantes hores 
arribes a estudiar quan estàs motivat?  A l’estiu pot estudiar màxim 2 hores i 
durant l’any pot estudiar 5 o 6h.  

• Quins factors relaciones en la motivació? Què relaciones? El que més li 
motiva és fer un concurs, on té que tocar millor que tots. Es motiva quan té un 
concurs o alguna prova a l’estranger, com en París, etc. 
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• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? Sí. A què ho 

atribueixes? Quan acaba un concurs i no passa a la final o fa una prova fóra i 
no entra. Es passa una setmana sense tocar i necessita esborrar el que ha 
passat i descansar i fer altres coses. Tampoc es passa molt de temps sense 
tocar. 

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? Sí. 

• Has gaudit de les activitats realitzades en grup en l'acadèmia? ensembles, 
cambra, banda, orquestra... perquè si/no? Sí. Li hagués agradat fer moltes 
més coses en l’Esmuc. Ja que per ell, 4 anys s’han reduït a banda, quartet i 
ensemble. Li hagués agradat fer moltes més coses, agrupacions diferents, 
com potser, un quintet de vent en saxo, poder tocar en l’orquestra... 

 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? No. 
• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? Primer l’ha 

d’escoltar. Si no té una idea al cap no pot començar a estudiar-la bé. Després 
lentament, llegeix les notes mentalment, sense bufar, digitant-les només amb 
el cos del saxo. La toca lentament i augmenta la velocitat. Quan ja la té 
segura, torna a baixar la velocitat i perfecciona els petits errors.  

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Primer se l’aprèn de 
memòria, perquè segurament sol ser un passatge ràpid, difícil tècnicament i 
difícil de llegir al mateix temps i després el practica molt lentament. Poques 
vegades el toca a la velocitat real. El repassa perquè tot estigui correcte i o fa 
fins al dia abans de la prova.  

• I per arribar a memoritzar-lo sols recórrer a la repetició? Repeteixes 
lentament... Sí, és la seva manera de memoritzar. El repeteix molts cops 
lentament i se li queda. Creu que té facilitat. A grans trets li funciona. 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça?  

 Sí i no. En un conservatori de superior, el teu professor et dona moltes idees 
per superar dificultats etc. Però ell creu que es un mateix qui ha de 
desenvolupar les estratègies  base d’anar llegint i tocant obres de diferent 
repertori. Si són obres contemporànies, en el seu cas, el procediment és més 
difícil i necessites un professor que hagi tocat ja l’obra i que et pugui ajudar de 
la mateixa manera que a ell el varen ajudar quan l’estudiava. En una obra 
clàssica, ell considera que ja té eines suficients per treballar-la. Sols 
necessitaria els consells del professor per acabar-la de perfeccionar. Ja té 
molta informació de com fer-ho en els anys d’experiència sobretot en el 
superior.   
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Centre 
 

• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 
teves preferències en l’instrument? Sí, ha estat molt content amb el professor 
i tot. No s’ho esperava, ja que estava fent grau mitjà i quan va entrar li va 
sorprendre positivament i ha estat molt a gust aquests quatre anys amb el 
professor.  

 
• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 

companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? Ell sí. Altres companys no, tenen piques i hi ha un comportament 
competitiu. Ell no ho ha percebut això en la classe de saxo, (*ni en les 
col·lectives). 

• I a l’hora de fer audicions? No, perquè les audicions eren de saxo només. 
 
 
 
 

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics? 
No, per a res. Per exemple, fer més concursos, poder tocar amb orquestra (en 
el cas dels saxos, donar més oportunitats per tocar en l’auditori, concursos 
per a solistes, amb grups de cambra, fer més orquestres. És de veres que ara 
està millor el pla nou, perquè tenen orquestra cada setmana…però abans no,) 

 
Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert, nervis o 
alguna cosa que t’impossibilita donar el millor de tu mateix? No  

• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys? No 
• Quan has tocat en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? Sí. 
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ENTREVISTADA nº8 
 

 
EDAT: 29 anys 
INSTRUMENT: saxo 
ESTUDIS: Va acabar el grau d’Interpretació  
-També va acabar un postgrau de música contemporània.  

 
 

Temps d'estudi 
 

• Què estudies? Ara res. Va acabar superior i després va estar un any fent 
cursos per Espanya i després va fer un postgrau de música contemporània a 
França.  

• Quant de temps/hores practiques amb l'instrument al dia? Depèn el dia i el 
que hagi de tocar. Li agrada tenir 4 hores per estudiar-ne dos bé, entre altres 
coses perquè ha de fer una bona part d’escalfament i estirar el cos per 
prevenir lesions, ja que va tenir problemes amb això.   

• Incrementes les hores de pràctica a mesura que s'acosta la data en la que 
tens un concert? No En quina mesura? Practica cada cop menys i més 
centrada. La seva practica intensiva és durant els dies ordinaris.  

 
Concentració/descans 
  

• En el teu estudi personal amb l'instrument, eres capaç de practicar amb una 
bona concentració? Sí, però depèn de molts factors. Depèn si se sent amb 
més o menys energia, més o menys motivada. 

• Alguna vegada has incorregut en mals hàbits, falta de concentració o vicis..?  
Ella és la reina dels vicis. Ha tingut molts problemes. El problema que té ara, 
pel que es veu, es que fa alguna cosa malament amb el seu cos, quan toca, 
no està relaxada i acumula moltes tensions les quals han derivat en una lesió. 
Ara està intentant canviar la forma de respirar i veure els abdominals que 
utilitza i destaca que sempre està corregint coses per tal que el saxo soni més 
fàcil i sense esforç, eliminant obstacles, ja que d’una forma natural ella és 
tensa i per això ha d’estar molt pendent i controlant això.  
També va viciar l’afinació. Va descobrir que li costava afinar perquè tenia una 
afinació equivocada, mal interioritzada, i es va passar dos anys corregint-la, 
practicant amb l’ajuda d’un teclat que feia una nota pedal i així practicant per 
poder afinar tot el registre. *(això ella ho contesta en l’apartat continguts). 
(La seva lesió va començar fa dos anys per estudiar massa hores quan 
estava en França, arribant a passar 8 hores amb el saxo entre assajos i 
classes i tot, tot i que n’estudiava 6). 

• Estàs concentrat quan fas exercicis de tècnica? Sí, des de que li va trobar 
sentit a fer-la.  

• Fas descansos en la tècnica? Sí. Comença tocant lent, amb exercicis de 
tècnica de so, més relaxats i un cop ha escalfat després fa escales i exercicis 
ràpids etc. Sol descansar entremig dels dos apartats.   
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Eficàcia 
 

• Creus que eres eficaç en el teu propi estudi amb l'instrument? Creus que 
aprofites bé el temps que dediques? Creu que podria aprofitar-lo millor. Per 
exemple, quan tens un problema que ja havies tingut un cop i no te’n recordes 
del  recurs que havies fet servir aquell cop per solucionar-ho i no recorres a 
ell. Podria aprofitar el temps millor si ho tingués tot en ment. Hi ha dies que 
està ràpida i troba les solucions i altres que la seva predisposició és baixa, 
que estudia per obligació (va a estudiar como un “corderito”) i no li surten les 
coses. 

 
Estructura/fases de la pràctica 
 

• Quina estructura té el teu estudi? 
La estructura del seu estudi depèn del que necessiti en cada moment i del 
temps de que disposi. Hi ha vegades que fa molt poca tècnica i va 
directament a les obres i fa la tècnica que necessita per a una obra o peça 
determinada. Ara està tocant pocs estudis, ara intenta oblidar-se de la tècnica 
i intentar tocar més, treballar l’expressivitat, les melodies, etc. 

• Sols fer exercicis rutinaris quan escalfes amb l'instrument? Sí. Quan comença 
fa harmònics naturals, notes llargues, sextes naturals amb sobreaguts, la 
escala cromàtica, després amb doble picat i slaps, i sobreaguts (el seu 
objectiu ara és tenir la mateixa tècnica en tots els saxos), després descansa i 
comença amb les tonalitats i els arpegis. En les tonalitats, cada dia intenta fer 
una cosa diferent, per ex. terceres majors i menors en totes les tonalitats, 
quartes, etc. i anar canviant de tonalitat, després fa arpegis de la tonalitat amb 
sobreaguts, dominant, menor amb sèptima etc.  
Hi ha dies que fa aquests exercicis amb el registre normal de l’instrument i 
altres que ho fa afegint els sobreaguts, llavors aquest dies són per treballar 
lent. * (ho ha contestat en altre lloc). 

• Quan estudies tècnica, pel matí, per la tarda, indistintament...? Al principi de 
l’estudi 

 
Continguts 
 

• Creus que és important exercitar l'oïda, treballar exercicis de transport etc? 
Ho fas en el teu estudi? Treballa poc el transport auditiu, a vegades quan fa 
flexibilitat.  
Ella l’oïda l’entén com l’afinació, i si que s’ha fet un fart de treballar això. Feia 
tècnica amb una nota de base per poder afinar tot el seu registre i sobreaguts. 
I la memòria?  Dediques temps a fer activitats d'aquestes en el teu estudi? En 
quina mesura? Poc / Molt La memòria també la treballa, ja que quan ha 
d’interpretar una obra li agrada tenir-la molt clara mentalment, i per això, 
abans de rebentar-se tocant intenta tenir clar en el seu cap tot allò que pot, 
saber com vol que soni, això és memòria en realitat. Les obres més 
contemporànies no se les aprèn de memòria però les clàssiques sí. 
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Motivació 
 

• Quina és la teva motivació per estudiar cada dia? 
Li agrada estar sola amb el saxo i això a vegades es converteix en el seu 
moment d’escapar de la pressió de cada dia. També preparar coses noves i 
seguir superant-se, mantenir el nivell, que és important i més hui en dia, i 
tocar amb els grups pel compromís que té amb ells. Cada dia la motivació és 
diferent però sempre està ahí. Li agrada i no té molts problemes, té 
temporades, com en tot, però bé. 

• Estudies més quan estàs més motivat/ada? No. Estudies millor? Sí. 
Normalment manté una disciplina en la mesura en la que pot. Hi ha dies que 
té més temps i menys energia i de vegades passa al contrari. Però en tot cas, 
quan està motivada estudia millor i ho aprofita més, ja que pots estudiar amb 
un nivell d’exigència del 60% del 80% o del 100%, i quan està motivada, 
almenys ella estudia millor.  

• Quins factors relaciones en la motivació? Com està ella en el moment, com 
d’il·lusionada se sent, segons com li ha anat durant la setmana pot sentir-se 
millor o pitjor, perquè si té una mala setmana, ho nota. Si li fa il·lusió preparar 
alguna cosa del repertori, si té algun repte per complir, i si està agust.  
Jo li comento que algú m’ha contestat que si no fos pels reptes, ell no es 
motivaria. Llavors diu que per ella tocar un concert amb un grup és un mini-
repte, i després estan els reptes de muntar obres contemporànies i “frikades 
seues” ella sola.  

• Alguna vegada t'has trobat amb períodes de desmotivació? Evidentment, no? 
Si clar. Li va passar l’any passat per falta de reptes, per falta d’oportunitats de 
tocar, de fer concerts i tocar en els grups, perquè els seus grups estaven 
parats. També el fet de tenir una lesió va influir i la va desanimar prou. *(Aquí 
ella parla sobre com li va sorgir la lesió...etc. Ho he canviat d’apartat). 
Quan té una mala setmana ho nota també a l’hora de tocar amb l’instrument. 
*(Ho diu a dalt)  

• Hi ha connexió entre la música que estudies en el grau superior i la que 
toques fóra de l'àmbit acadèmic? 
Si, molta. En el superior va acabar de conèixer i dominar millor l’instrument, 
conèixer repertori. Tot i haver fet els seus concerts de música clàssica, es va 
encaminar cap a la música de cambra amb el quartet, i se’n va anar a França 
perquè li agradava la música contemporània. Ara fa una mica de les dues 
coses, un poc de clàssic i de contemporània. Sobretot, els grups que té són 
contemporanis. Toca en un ensemble de contemporani, aviat farà un concert 
ella sola en un festival de  música contemporània i en el quartet de saxos fa 
més música clàssica.  

 
Estratègies 
 

• Utilitzes algun diari d'anotacions o altra cosa per millorar en la pràctica? 
Sempre n’ha utilitzat. Però ara no. Creu que ara no el necessita. Té les coses 
més organitzades mentalment. Però en els períodes d’estudi més forts li venia 
bé per portar un ordre i des de fa molts anys, té les seves llibretes d’apunts, 
amb tots els professors i amb tots els consells, sempre que va a una 
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masterclasse s’ho apunta tot, i té 3 o 4 llibretes, des del 2002 o 2003, inclús 
apunts que gent li ha passat, per exemple, el consell de respiració de tal 
persona, etc. De vegades en el seu estudi posa en practica aquests consells.  
Té taules amb les tonalitats i les velocitats que arriba a fer-les, però ara mateix 
això no li fa falta.  

• I t’ha servit, no? Li ha servit molt, i també com a llibre de consulta, s’emporta 
els seus propis apunts perquè a vegades un no se’n recorda de recórrer als 
propis recursos per solucionar problemes. És molt despistada, és d’apuntar-
s’ho tot.  

• Treballes escales o tècnica per separat? Sí (* aquesta pregunta no li la faig, 
perquè ja sé la resposta). 

• Quan estudies una obra nova, com ho fas? Per on comences? Depèn si és 
clàssica o contemporània. Però es pot resumir. Primer intenta escoltar-la i això 
li ajuda un munt, perquè es fa una idea del caràcter, i demés. Després aborda 
el solfeig i el ritme de les notes, solucionar els problemes tècnics i després 
tracta d’extreure el sentit musical, donar-li el sentit. 
Amb el contemporani s’ha trobat en algunes coses que ha d’abordar de manera 
diferent, com un multifònic o un efecte que no sap fer, i s’encalla perquè no li 
surt, i el que ha après és que no s’ha d’encallar, sinó que el que ha de fer és 
arreglar-s’ho per fer una passada de dalt a baix, per veure-la tota i entendre-la 
globalment, i utilitzar els propis recursos, encara que siguin “patilleros” però 
que funcionin, i després, un cop té l’esquelet muntat ja va aprofundint en els 
detalls. Ha après a organitzar-se millor, per desxifrar l’escriptura, i no deixar-se 
intimidar pels símbols estranys o els efectes que no et surten. Pensa que en el 
clàssic tothom ho fa més o menys igual, pensa amb el so, en l’estil, el material.  

• Quan un passatge d'una obra no et surt, com l'enfoques? Sols recórrer a la 
repetició? Quines altres tècniques fas servir? Depèn de l’obra. Pot ser per 
moltes coses. Primer es pregunta a ella mateixa, perquè no em surt? Quan ho 
sap, li és més fàcil corregir-ho, i llavors, depenent de si es tracta d’un problema 
tècnic, de musicalitat o del propi instrument mecànic ho treballa d’una manera o 
una altra. A vegades fa servir la repetició però no sempre ho practica sobre un 
passatge de l’obra sinó que ho practica en la tècnica, sinó potser es cansa i no 
aconsegueix millorar-lo. Creu que si es una cosa que realment no la sap fer, 
l’ha de practicar en la tècnica, no en l’obra, sinó va a rebentar-se el llavi sense 
aconseguir res. 
Si el cas es que ho sap fer però el passatge no li surt, a vegades agafa grups 
asimètrics, els canvia l’accent, ho treballa lent, canvia els ritmes, fer una nota 
lenta i tres ràpides. 

• Creus que en l'ensenyament musical instrumental es reflexiona bastant sobre 
les estratègies que es fan servir a l'hora d'afrontar l'aprenentatge d'una nova 
peça? Es donen suficients eines? Creu que un bon professor sí. Creu que 
també depèn de l’actitud, l’autoexigència i la motivació de l’alumne a l’hora 
d’aprendre, perquè un alumne pot extreure molta més informació d’un 
professor si està motivat que si no ho està. I creu que és imprescindible tenir un 
bon professor que et doni les màximes eines per l’autoaprenentatge, per ser el 
màxim d’independent possible.  

• Tu creus que els professors et donen suficients eines en general per a que tu 
puguis afrontar una obra? Es a dir, com començar a estudiar-la.. Has de tenir 
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un bon profe, no el típic profe que toca molt però no sap fer classe, i després tu 
has de tenir “ les teves antenes parabòliques desplegadíssimes”.  
En la seva experiència personal, dels profes que ha tingut ha extret unes coses 
però tenia carència d’altres, potser perquè no era el seu moment d’entendre 
algunes coses pel nivell que tenia o degut al seu grau de maduresa amb 
l’instrument. Les carències amb les que va sortir de l’Esmuc, sobretot eren 
tècniques, amb els altres professors va anar resolent dubtes i amb la última 
professora especialment, es va centrar en aquest apartat. I li va donar moltes 
eines per tal que fos capaç de preparar per ella mateixa les coses. Amb dubtes 
o sense, però capaç de fer-ho.   
Ella destaca, basant-se en la seva experiència personal i del seu aprenentatge, 
que en molts casos no es tracta de si el professor dóna les eines per aprendre, 
sinó de si l’alumne està realment preparat i es capaç d’aprendre les tècniques 
del professor.  

 
 Centre 
 

(En aquest apartat li demano que no cal que s’estengui tant, amb respostes 
més breus ja em servirà en quant al centre, que faci referència a l’Esmuc o 
sinó, que contesti el que cregui i ja ho enfocarem...) 

• En els teus estudis de superior, la formació que has rebut coincidia amb les 
teves preferències? Sí 

• En els centres on has estudiat, has percebut un clima de col·laboració entre 
companys, d'ajuda, suport, etc o en canvi has percebut més un clima 
competitiu? D’ajuda i de suport, però en els seu entorn, en el seu cercle més 
proper d’amics. Diu que hi ha gent més predisposada i gent que menys, com 
en tots els llocs, però en general sí.  

• Creus que la institució proporciona suficients oportunitats per a la interpretació 
de tots els músics? (referint-me a l’Esmuc). No. 
 

Ansietat 
 

• Algunes vegades has tingut ansietat a l'hora de tocar en un concert? Sí. O 
sigui, por o alguna cosa que t’hagi contrarestat o t’hagi posat barreres en la 
interpretació? Sí, el pensar que no era lo suficientment bona. 

• Quines estratègies has fet servir per superar-la? Ho ha superat estimant-se 
més a ella mateixa, que és una cosa que encara està aprenent a fer, perquè no 
ho fa gaire, i respectant-se, tot i que ella sigui una persona que s’autoqüestioni 
molt a ella mateixa, que és per això que passa tants nervis i tanta ansietat, 
també és això el que la fa millorar, s’autoqüestiona però s’obliga a estar segura 
de la seva opinió i a estimar-se i a valorar-la, cosa que abans no feia. Des de 
que va començar a valorar la seva pròpia opinió passa menys nervis. 

• Has tingut la sensació d'haver de competir contra altres companys? No, mai. Ni 
de competir ni de demostrar.  

• Quan has tocat en grup, s'ha creat un bon ambient de col·laboració? Sempre. 
En els grups que ha tocat sí, perquè ha tingut l’opció d’escollir els membres. Si 
en un grup la gent no són tots compatibles, no funciona.  


