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Extracte 

 

Aquest treball vol ser una aproximació a l’estudi del cervell, des del punt de vista 

neurològic i psicològic, amb les implicacions que té tant per a la pràctica com per a la 

pedagogia de la música. S’ha intentat explicar des d’una òptica científica com funciona 

la memòria, quina relació té l’emoció amb la interpretació d’un concert, quin paper hi 

juga la part visual, així com posar en qüestió alguns mites que estan fortament arrelats 

en la professió. A l’últim capítol s’hi fa una mirada a les tècniques d’aproximació per 

tractar les fòbies, en les quals la teràpia cognitiu-conductual ha assolit un percentatge 

d’èxit molt elevat, i que poden ser de molta utilitat per tractar els casos d’ansietat 

escènica. 

 

Este trabajo pretende ser una aproximación al estudio del cerebro, desde el punto de 

vista neurológico y psicológico, con las implicaciones que tiene tanto para la práctica 

como para la pedagogía de la música. Se ha intentado explicar desde una perspectiva 

científica cómo funciona la memoria, qué relación tiene la emoción con la interpretación 

de un concierto, qué papel juega la parte visual, así como poner en cuestión algunos 

mitos que están fuertemente arraigados en la profesión. El último capítulo es una 

mirada a las técnicas de aproximación paulatina para el tratamiento de las fobias, con 

las que la terapia cognitivo-conductual consigue una tasa de éxito muy alta, y que 

pueden ser de mucha utilidad para tratar los casos de ansiedad escénica. 

 

This work aims to be an approach to the study of the brain, from both a neurological 

and psychological point of view, with reference to the implications for the practice and 

pedagogy of music. It will attempt to explain from a scientific perspective how memory 

works, the emotion role in the interpretation of a concert, the visual part in a 

performance, as well as calling into question some myths that are deeply rooted in the 

profession. The last chapter examines the techniques of the progressive approach for 

the treatment of phobias, for which cognitive behavioural therapy secures a very high 

success rate, which can be very useful for treating cases of performance anxiety. 
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Introducció 
 
El cervell humà és un òrgan meravellós. Els seus quasi 100.000 milions de neurones 

(aproximadament tantes com estrelles hi ha a la Via Làctia),1 amb un número unes deu 

vegades més gran de cèl·lules glials, juntament amb les seves innombrables connexions 

sinàptiques, el converteixen en una poderosíssima eina que ens permet des d’efectuar 

les accions més primitives i imprescindibles per a la supervivència fins a les més sofisti-

cades expressions de la seva capacitat, entre les quals hi ha la ciència i l’art.  

Avui en dia l’estudi del cervell és una font inesgotable de noves troballes a les que s’hi 

arriba des de diverses disciplines, entre les quals en ressaltaria tres: la psicologia, la psi-

quiatria i la neurociència, aquesta última ben secundada per la neurobiologia i per la 

física, que ha posat en mans dels científics la tecnologia que ha permès fer un salt es-

pectacular en el camí del coneixement. Totes elles han tingut, en els últims anys, una 

forta embranzida que ha permès assolir coneixements que ens estaven vetats fins ara. 

Fa poques dècades, el coneixement que tenien els neurocientífics del funcionament del 

cervell es basava en gran part en estudis de lesions, a més d’estudis comparatius amb 

altres espècies i en la implantació d’elèctrodes per anar sondejant el cervell (Kaku, 

2015). Actualment s’ha donat un salt molt important gràcies a tècniques modernes com 

la tomografia d’emissió de positrons (TEP), la ressonància magnètica (RM), la ressonàn-

cia magnètica funcional (RMf) i l’estimulació magnètica transcraniana (EMT). Per la seva 

banda, la psicologia va fer un avenç significatiu en el tractament de les fòbies amb les 

teràpies d’aproximació cognitiu-conductuals, i la psiquiatria també ha millorat molt amb 

el desenvolupament de nous fàrmacs més eficaços. 

                                                           
1 Hi ha controvèrsia en aquest tema. La neuròloga brasilera Suzana Herculano-Houzel afirma que en són 
vuitanta-sis mil milions i un número gairebé igual de cèl·lules glials (85 000 000 000) (Herculano-Houzel 
2013) (Azevedo et al., 2009), mentre que s’acostuma a donar com a bones les xifres de cent mil milions 
de neurones i aproximadament deu vegades més de cèl·lules glials, en un cervell adult (Morgado, 2012) 
(Casafont, 2015).  
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Tanmateix, hi ha hagut una tendència a estudiar el camp de la creació artística des d’un 

punt de vista més esotèric, quasi podríem dir màgic, menyspreant la relació que té el 

procés artístic amb el cervell, que és qui el fa possible.  

En aquest treball he volgut endinsar-me en el que passa quan un concertista és dalt d’un 

escenari, què passa en el seu cervell i en el dels que estan assistint i gaudint amb més o 

menys intensitat de la seva interpretació. 

Els capítols 1, 2 i 3 d’aquest treball es volen apropar al fenomen del concert des del punt 

de vista de la neurologia, entenent el concert com un espectacle que té la seva part més 

important en l’audició però que manté una forta dependència de l’aspecte visual. Això, 

que ja ha sigut intuït pels grups de música rock o pop des de fa temps, té raons que 

l’estudi dels neurocientífics pot explicar, i que pot fer entendre per què la música clàssica 

s’està quedant enrere en alguns aspectes de la lluita comercial, tot i que ja hi ha intents 

força reeixits per capgirar aquesta tendència. També pretenc trobar resposta a pregun-

tes que són recurrents entre els membres de la professió: per què tenim tendència a 

accelerar el tempo quan ve un passatge difícil, en contra del que el sentit comú aconse-

llaria; per què, de vegades, és millor fiar-se de la propiocepció que de la vista i tancar els 

ulls mentre s’està interpretant una part determinada d’una obra; què és l’efecte halo, o 

per què una obra queda molt més assimilada a la memòria quan l’hem tocada en concert 

que si només l’estudiem a casa. 

D’altra banda, un dels temes que més ha preocupat a molts dels que es dediquen a l’ofici 

de músic és el fenomen de la por escènica. La psicoanàlisi, així com innombrables mèto-

des més o menys seriosos, han sigut l’eina a què s’han agafat, sovint amb poc èxit, els 

qui han patit aquesta desagradable síndrome. La psicologia cognitiva ha fet avenços, en 

la teràpia de fòbies, que em semblen aplicables degut a l’èxit que tenen. En el capítol 4 

d’aquest treball faré una breu aproximació a aquestes tècniques anomenades d’aproxi-

mació gradual per tractar les fòbies. La intenció és obrir el debat sobre la manera en què 

se sol intentar combatre la por escènica, que en la meva opinió no és l’adequada, i donar 

pistes que siguin útils per aquells que es trobin amb aquest problema que tantes carre-

res musicals ha frenat o truncat. 
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1. Som el nostre cervell 

El cervell humà pesa poc menys d’un quilo i mig i consumeix entre un 20% i un 25% de 

l’energia que consumim (en el recent nascuts arriba a un 65% de l’energia total del 

bebè!), aproximadament unes 500 kcal al dia (Herculano-Houzel, 2013), i és l’essència 

del què som. Tot el que pensem, sentim, fins i tot el que hem anomenat la ment o 

l’ànima no són més que processos neuronals que esdevenen en aquesta part fonamen-

tal del nostre cos. Hipòcrates ja en tenia una idea molt encertada, però la evolució his-

tòrica sobre el coneixement del cervell no ha anat sempre en la mateixa direcció. Aris-

tòtil creia que l’ànima residia al cor i que el cervell servia únicament per refrigerar el 

sistema cardiovascular, mentre que segles més tard Descartes afirmava que l’ànima en-

trava al cervell per la glàndula pineal (Kaku, 2015). S’han creat mites, com el tan estès 

de que només fem servir el 10% del cervell, que els neuròlegs arriben a qualificar de 

disbarat, per no parlar de creences de tota mena com la telepatia o d’altres. 

Estudiar el cervell de manera científica ha sigut complicat. No podem dir que els proce-

diments d´estudiosos com W. James o S. Freud a finals del segle XIX o començaments 

del XX fossin molt més que intuïtius, tot i que van assolir coneixements importantíssims. 

Una manera de veure per què servia una part determinada del cervell era estudiar-ne 

les lesions, ja fossin degudes a malalties com ictus, o intervencions quirúrgiques o acci-

dents.  

 

1.1 Coneixement del cervell mitjançant les lesions: el cas 
Phineas Gage 
Un cas citat per molts neuròlegs és el de Phineas Gage, un treballador eficient i capaç 

que l’any 1848 estava instal·lant una línia de ferrocarril. En un desafortunat accident, 

una barra de ferro d’un metre de llarg per tres centímetres de diàmetre li va travessar 

la galta i el còrtex cerebral anterior abans de sortir-li pel cap i anar a parar a trenta me-

tres de distància. 
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Sorprenentment, Gage no va morir, ni tan sols va perdre la consciència. Al cap de pocs 

minuts ja parlava normalment i al cap de dos mesos el metge que el va atendre ja li 

donava l’alta. Gage, però, mai més va tornar a ser el mateix. El seu caràcter va canviar, 

ja no controlava els seus instints, era malparlat, impacient, agressiu, tot i ser un home 

molt responsable abans de l’accident. Va perdre la feina i el seu matrimoni va acabar, 

segons la seva dona, perquè havia canviat el caràcter i per la seva agressivitat. El seu 

comportament revelava una connexió entre la racionalitat deteriorada i una lesió con-

creta. Així es va veure que els lòbuls frontals, que fins aleshores es consideraven estruc-

tures sense funció, tenien un paper determinant en el control executiu del comporta-

ment. El neuròleg Antonio Damasio (Damasio, 1994) va estudiar aquest cas en profun-

ditat. 

Actualment se segueixen fent estudis amb lesions que segueixen donant resultats molt 

interessants, per exemple amb ferides de bala (Swaab, 2014), però s’ha donat una passa 

endavant molt significativa amb noves tècniques entre les que destaquen les ressonàn-

cies magnètiques funcionals (en les que es veu la funció que efectua cada part del cer-

vell) o les estimulacions magnètiques transcranials, que consisteixen en col·locar una 

bobina magnètica al cap i estimular diferents grups de neurones per provocar-ne alte-

racions. Últimament totes elles estan sent més utilitzades que la tomografia per emissió 

de positrons (TEP) donat que aquesta última requereix que s’injecti una substància que 

és una mica radioactiva. Les altres tècniques, en canvi, són totalment inofensives 

(Blakemore & Frith, 2007). 

 

1.2 Com funciona el cervell? 

El cervell emmagatzema la informació, ja sigui un record o un element de coneixement, 

connectant neurones. Cada neurona rep la informació d’altres neurones a través de les 

dendrites, que són petites ramificacions que surten del seu cos principal. Totes les neu-

rones tenen una prolongació més llarga, que es diu axó o fibra nerviosa, per la que en-

vien informació a d’altres neurones o parts distants del cos, com músculs o vísceres. La 
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informació es transmet pels axons en forma de petites descàrregues elèctriques anome-

nades potencials d’acció.   

Les neurones es comuniquen entre elles mitjançant les sinapsi, alliberant una minúscula 

quantitat de substància química, el neurotransmissor, i es crea una xarxa que el neuròleg 

Joaquim Fuster anomena cògnit (Fuster, 2014). Els cògnits poden variar molt en contin-

gut i en mida, des d’un record d’infantesa fins a tocar el piano, i estan connectats entre 

ells. Poden tenir connexions petites o anar per diverses parts del cervell, algunes amb 

un alt contingut emocional. 

Una característica interessant dels cògnits és que el seu ús els reforça. D’aquí que quan 

volem memoritzar una dada, la repetició en sigui eficaç. Si volem recordar que Carl Phi-

lipp Emanuel Bach va néixer al 1714, ens repetirem vàries vegades, mentalment, 

aquesta data. Cada vegada que ho fem, el circuït neuronal, el cògnit, s’estimula i es fa 

més viable, de manera que dues cèl·lules que s’estimulen conjuntament tindran més 

facilitat de ser novament estimulades i el record apareixerà més ràpidament. J. Fuster 

ho denomina convergència sincrònica (Fuster, 2014). 

És important que quan estem gravant una dada a la memòria intentem no equivocar-

nos en les repeticions que en fem. Així, si volem recordar la data que deia abans ens 

repetirem mentalment 1714 vàries vegades, però si una vegada ens diem 1714 però 

després 1394, 3045, 5712, el cervell es confondrà. Cada vegada estarem creant un cògnit 

nou que no es consolidarà, en comptes de fer-ne un i enfortir-lo. Dit d’aquesta manera 

això sona molt obvi, però molt sovint els músics fem exactament això quan estem estu-

diant una obra: no repetim el fragment sempre igual, fet que crearia un cògnit que s’ani-

ria consolidant, si no que anem fent intents, constantment fallits, de tocar el passatge i 

això dificulta que el cògnit es reforci i pugui fixar un record que pugui ser recreat per tal 

d’aprendre la peça musical. Malgrat no ser-ne l’única, aquesta es una bona raó per es-

tudiar tocant lentament, tal com aconsellen la immensa majoria de professors d’instru-

ment: facilita que es produeixi la convergència sincrònica.  
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1.3 Les parts del cervell 

El cervell està compost de diverses parts amb un grau més o menys alt d’especialització. 

Totes aquestes parts estan connectades amb d’altres que complementen les seves fun-

cions. 

El tronc encefàlic és la base del cervell, i està unit a la medul·la espinal. Controla certes 

funcions bàsiques vitals, com la respiració, els moviments reflexes dels ulls, el ritme car-

díac o la digestió. Són molt importants però se solen fer de manera inconscient.  

Una mica més amunt hi trobem l’hipotàlem, que constitueix solament l’1 % de la mida 

total del cervell humà i s’ocupa de processos com alliberar hormones de l’estrès o el 

sexe i la regulació de comportaments sexuals, la gana i la set, la temperatura corporal i 

els ritmes del son i la vigília quotidians. Aquests processos estan molt directament rela-

cionats amb l’estat emocional de l’individu, de manera que la sudoració o l’augment de 

la pressió sanguínia que pot sentir algú quan està en una situació d’estrès ve regulada 

per l’hipotàlem. 

Les emocions, especialment la por o l’ansietat, estan a càrrec de l’amígdala. Aquesta 

petita àrea del cervell en forma d’ametlla està situada a sobre de cada orella i és la que 

provoca la resposta de barallar-se o fugir i dona color emocional a la informació sensorial 

que entra al cervell (Mora, 2001) o a la memòria. Si es mostren fotos de cares a un pa-

cient amb lesió en les dues amígdales pot reconèixer perfectament qui és la persona de 

la foto però no si conté una expressió d’alegria o de por, ni reconeixerà l’entonació emo-

cional amb què se li parli. 

Molt a prop hi trobem l’hipocamp, estructura amb forma de cavallet de mar que emma-

gatzema i recupera la memòria a llarg termini. 

El cerebel és una gran regió situada en la part posterior del cervell que integra la infor-

mació sensorial per a ajudar i guiar els moviments. 

La informació sensorial que entra en el cos mitjançant els ulls, les oïdes o la pell viatja 

fins el tàlem, en el centre del cervell, que la filtra i l’envia al còrtex. 
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El còrtex cerebral o escorça cerebral és la part més gran del cervell humà, ocupant tres 

quartes parts del pes total. És de color gris, fet que ha propiciat que se l’anomeni també 

substància grisa, i en els humans està rebregada a fi de poder tenir una extensió més 

gran dins del cap.  

El còrtex està dividit en quatre parts, anomenats lòbuls: El lòbul occipital, en la part 

posterior del cervell, és l’encarregat de la percepció visual. El lòbul temporal, just sobre 

les orelles, és el responsable de l’audició i conté l’àrea que entén la parla, que s’anomena 

àrea de Wernicke. Interactua amb l’amígdala i l’hipocamp i és important per l’aprenen-

tatge, la memòria i les respostes emocionals. El lòbul parietal està situat a la part supe-

rior. La seva funció principal és rebre i integrar els estímuls dels sentits de la pell, així 

com combinar la informació dels sentits i determinar cap a on hem de dirigir la nostra 

atenció. També es responsable del coneixement numèric i la manipulació senzilla d'ob-

jectes (controla els dits), així com de la visió espacial. El lòbul frontal és el més desenvo-

lupat en l’espècie humana, en comparació amb els grans simis. Alberga l’àrea que pro-

dueix la parla, anomenada àrea de Broca, i té la missió de planificar el futur, emetre 

judicis, elaborar esquemes per prendre decisions, i la capacitat d'atenció o d'inhibició de 

l'atenció. Aquestes funcions poden disminuir dràsticament en les persones amb lesions 

en aquesta part del cervell, com veiem en el cas que descrivia abans de Phineas Gage. 

També és la part del cervell que conté més neurones sensibles a la dopamina. Aquesta 

substància està associada amb el sistema de recompensa, atenció, tasques que impli-

quen la memòria a curt termini, la planificació i la motivació. El lòbul frontal és la part 

més evolucionada del cervell humà. 

Entre els lòbuls temporal i frontal hi ha l’escorça insular, que té un paper determinant 

en el sentit interoceptiu, el sentit del gust, el sentit propioceptiu i l’autoconsciència. 

Per acabar, faré una menció als dos hemisferis cerebrals. S’ha escrit molt –i sovint s’ha 

exagerat- sobre la dedicació que cadascun d’ells té sobre unes àrees concretes.  

L’hemisferi esquerre tendeix a ser el cervell lògic responsable de la paraula, la lògica, la 

matemàtica, l’anàlisi, la sintaxi, la planificació, i governa la part dreta del cos. Tendeix a 

emocions positives com l’alegria.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sentit
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_recompensa&action=edit&redlink=1
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L’hemisferi dret és més creatiu i és responsable del ritme, de la percepció espacial, el 

color, la forma, el lloc, la imaginació, i governa la part esquerra del cos. Tendeix a emo-

cions negatives com la tristesa. 

Últimament es tendeix a relativitzar aquesta especialització perquè el cervell està molt 

interconnectat per mitjà del cos callós (Manes, 2014) (Swaab, 2014).  

El cos callós és una banda gruixuda de fibres nervioses que connecten les cèl·lules cere-

brals d’un hemisferi a les de l’altre hemisferi. La pràctica habitual de la música desenvo-

lupa aquesta part del cervell, pel que els músics, especialment si han començat a edats 

primerenques, solen tenir-la amb moltes més connexions del normal.  

 

 

 

Fig. 1. Els lòbuls cerebrals (Reyes, B.) 
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Fig. 2. Parts del cervell (Bragdon, 2013) 

 

1.4 La memòria.   

La memòria és una funció que no es desenvolupa de manera automàtica, com respirar, 

sinó que normalment es tracta d’un procés voluntari. Constantment anem seleccionant 

allò que volem guardar: escollim recordar el lloc on vivim però no el compte d’un viatge 

en taxi. Aquesta selecció és un procés que fem de manera conscient, exceptuant alguns 

fets que ens deixen una empremta emocional important: no oblidem el dia que van néi-

xer els nostres fills. Això és així perquè l’hipocamp i l’amígdala són fonamentals en la 

consolidació dels records. És molt útil que els fets importants es quedin enregistrats en 

la memòria a fi de poder reproduir-los o evitar-los en un futur. 

Quan tenim un record estem reactivant un cògnit i cada vegada que entra informació 

se’n modifiquen alguns. La reactivació del cògnit no es fa com si tornéssim a veure una 

pel·lícula, en la que els esdeveniments es repeteixen exactament de la mateixa manera 

(Manes, 2014). Algunes connexions del cògnit s’hauran desactivat, especialment quan 

més temps faci que no usem aquest cògnit, i el cervell omplirà el que hi falti posant-hi 

lògica i creativitat. Recordar és sempre un acte creatiu (Llinás, 2003). La diferència entre 

recordar i imaginar és molt tènue. Sovint podem recordar un lloc o un fet en què no hi 
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hem estat mai o que mai ha succeït. Simplement l’hem imaginat, potser perquè algú ens 

ho va explicar, i el cervell el recrea com si fos un record. La veritat que recordem és més 

una veritat narrativa que una veritat històrica. És famós el cas d’Oliver Sacks en què 

recordava amb tot detall els bombardejos alemanys a Londres durant la Segona Guerra 

Mundial. Molts anys després, el seu germà li va fer veure que era impossible que ho 

recordés perquè ells dos havien sigut evacuats de Londres i no hi eren. El que va passar 

és que el seu germà gran, que sí que era a la ciutat, els va enviar una carta en què ho 

explicava i això va impressionar emocionalment el petit Oliver. El que recordava, per 

tant, era un fet que havia imaginat. (Entrevista amb Eduard Punset al programa Redes, 

https://www.youtube.com/watch?v=P0ZS-k_mno4) 

La memòria està composta de diversos processos (Bilbao, 2015). El primer és l’atenció. 

No podrem recordar un fet si no hi hem parat atenció, i l’atenció implica seleccionar 

entre una sèrie d’estímuls. Aquests poden ser excitants o inhibitoris, de manera que, a 

la vegada que seleccionem quin és l’objecte de la nostra atenció, n’inhibim d’altres. Això 

és ben conegut pels psicòlegs criminalistes: el 90 % dels testimonis d’un atracament a 

mà armada poden descriure amb detall l’arma (que va captar la seva atenció per instint 

de supervivència) però no recorden detalls bàsics com l’aspecte o el color del cabell de 

l’atracador. 

El segon procés és l’associació. Quan guardem un record ho fem relacionat amb altres 

records, és a dir que cada cògnit es relaciona amb d’altres. Així, si anem a un sopar de 

professors guardarem aquest record als “calaixos” dels amics, dels professors de música, 

de l’escola, dels sopars, dels bons moments, etc. a la vegada. Això fa que sigui molt més 

senzill recuperar el record, perquè es pot fer per vies diferents. 

El tercer és emmagatzemar, d’una manera més o menys espontània si les dades han 

sigut prèviament ateses i associades. 

Després ve el procés de recuperar la informació. Normalment aquest procés es fa de 

forma activa, de manera que requereix un cert esforç: hem de buscar aquell fet o dada 

que volem recordar. 

La memòria pot ser de diferents tipus, atenent al temps que duri emmagatzemada:  
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La memòria de treball és la que dura molt poc i és útil per marcar un número de telèfon 

o per pagar el compte d’un restaurant. No ens serà gens necessari recordar que el dinar 

ens va costar 23.20 €, així que no cal que ocupi espai, pel què probablement oblidarem 

aquest número un cop haguem guardat la cartera. Altra cosa seria si volem recordar que 

en aquest precís restaurant el preu és aquest, per tornar-hi altres vegades perquè ens 

ha agradat. En aquest cas la desaríem a la memòria a llarg termini, que recorda fets més 

importants com aquest, el nom d’una obra que ens agrada o dels  nostres companys de 

treball o com es fa una truita de patates. 

La memòria remota s’ocupa de fets que van passar fa molts anys, com un mestre que 

teníem a l’escola quan érem petits. La memòria prospectiva s’ocupa de plans pel futur, 

com que hem de fer una classe la setmana que ve, o un concert o una visita al metge: 

aquelles coses que posaríem (o posem) a l’agenda.  

La memòria episòdica és el record d’esdeveniments que han passat en moments con-

crets: el quan, com, on, qui. La memòria biogràfica recull tots els fets que formen la 

nostra història personal, i es pot confondre amb la episòdica, però la memòria biogràfica 

no té tant esment en el detall: recordar que la meva primera professora de solfeig va ser 

la Sra. Balcells és memòria biogràfica, no recordo detalls sobre la seva adreça o quins 

dies anava a classe. La memòria semàntica permet recordar informació o coneixements 

en general. És la que alimentem quan estem estudiant, la que sap que Don Quijote de la 

Mancha va ser escrit per Cervantes. Se sol emprar el verb saber quan es parla de memò-

ria semàntica: sabem quina és la capital de França. La memòria emocional és un tipus de 

memòria molt primitiu, inconscient, la que fa que el nostre cos reaccioni davant d’un 

estímul que arriba i té una connexió emocional: una olor, una música que ens recorda 

alguna cosa, de vegades ni tan sols sabem què, que ens posa en alerta, bé sigui per fugir 

de l’estímul o per deixar-se atraure-hi. 

He deixat pel final la memòria procedimental. Aquesta fa referència a com es fan les 

coses. Des de vestir-nos a encendre el foc de la cuina, des de conduir o anar en bicicleta 

a tocar un instrument. Aquest tipus de memòria no és conscient, sabem fer una cosa 

però de vegades no sabem com ho sabem. Això explica per què de vegades ens podem 

trobar cassos d’excel·lents instrumentistes que tenen algunes dificultats a l’hora de 

transmetre el seu coneixement quan exerceixen com a professors. 
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1.5 Aprenentatge 

L’aprenentatge entre dins el camp de la neurociència cognitiva, que és la que s’ocupa 

de tot el que sabem, incloent tots els records i el que hem après des que vam néixer. 

S’ocupa de com adquirim, emmagatzemem i recuperem coneixement, però també de 

funcions cognitives com l’atenció, la percepció, la memòria, el llenguatge o la intel·ligèn-

cia, i de com els nostres sentiments i emocions influeixen en cadascuna d’aquestes fun-

cions.  

Aprendre és un procés que implica desaprendre coses constantment. Les criatures ja 

tenen la capacitat de reconèixer un objecte, una persona o un animal en rotació. Això 

encara és impossible per la intel·ligència artificial més sofisticada (Kaku, 2015), però si 

jo li parlo a la meva neta d’un any d’edat em reconeixerà, tant si li parlo de cara com de 

costat o si estic estirat al terra. Quan ella aprengui a escriure haurà de desaprendre que 

les coses segueixen sent les mateixes quan roten: les lletres b, d, p i q són rotacions del 

mateix signe però tenen significats diferents (Sigman, 2016). El mateix passarà quan li 

expliquin que la terra és rodona, que haurà de desaprendre el que el sentit comú li feia 

veure: que era plana. 

Tanmateix, no entra dins de l’abast d’aquest treball aprofundir en com aprèn el cervell, 

però sí que m’agradaria fer una breu aproximació a alguns aspectes que em semblen 

especialment pertinents quan parlem de l’aprenentatge de la música.  

 

1.6 Els sons de l’idioma 

El llenguatge és innat? Aquesta pregunta té dues respostes. No, en el sentit que hi ha 

moltes llengües diferents i que aprenem la que parlen els nostres pares i l’entorn social. 

Si deixem un nadó a la selva, no aprendrà a parlar, tal com demostren els nombrosos 

cassos de nens salvatges.2 D’altra banda, sembla que hi ha unes normes abstractes que 

                                                           
2 Un jesuïta, el Pare Catrou, explicava a principis del segle XVIII que l’emperador mogol Akbar Khan volia 
saber quin era l’idioma genuí de l’home, aquell que Deu li havia donat. Amb aquesta finalitat va ordenar 
que agafessin dotze nadons i els aïllessin, deixant-los a la cura exclusiva de persones sordmudes. Al cap 
de dotze anys els va fer portar a la seva presència, després de cridar a tots els savis coneixedors de llengües 



14 
 

es troben en totes les llengües i que els nadons semblen tenir una intuïció innata per 

captar-les. Això, que Noam Chomsky anomenava gramàtica universal, és posat en dubte 

per alguns neurocientífics i d’altres, com Fuster (Fuster 2014) o Blakmore i Frith (Blak-

more i Frith 2007), la defensen però matisant-la. Sembla que hi ha acord, però, en que 

el cervell humà té una capacitat innata per entendre la sintaxis i que hi ha un període 

sensible (alguns autors en diuen període crític, però aquesta expressió està caient en 

desús per la seva connotació excessivament taxativa) en el que els bebès són capaços 

d’aprendre qualsevol fonema, i que és a l’entorn dels dotze mesos de vida. Després 

d’aquest període, es va perdent la capacitat de distingir entre els sons als que no estan 

exposats.  

És conegut que els japonesos no diferencien entre el so de la lletra R i el de la L. Malgrat 

això, una investigació duta a terme els anys 80 per Patricia Kuhk, de la Universitat de 

Washington a Seattle, va demostrar que els bebès japonesos poden detectar perfecta-

ment la diferència entre la R i la L, però només durant els primers deu mesos. Després 

d’aquest temps perdran la capacitat de diferenciar-les si només aprenen el japonès, llen-

gua que no les diferencia. Janet Werker i Takao Hensch han repetit l’experiment amb 

nens japonesos i intentant que adults canadencs diferenciessin entre dos sons de la llen-

gua hindi, amb el mateix resultat: eren totalment incapaços, mentre que els nens de 

menys d’un any podien diferenciar-los (Blakemore & Frith, 2007) (Werker & Hensch, 

2015). Aquesta aptitud per captar diferències entre fonemes també es dona entre pa-

trons rítmics. Eric Hannon i Sandra Trehub van demostrar que els nens de sis mesos 

poden detectar fàcilment totes les variacions rítmiques, però a partir dels dotze mesos 

aquesta varietat es redueix, tot i que també s’aguditza en els patrons que sí que formen 

part de la seva cultura rítmica (Hannon & Trehub, 2003).  

Sembla ser que la estimulació que suposa per el fetus escoltar les veus, especialment la 

de la mare, ja ajuda a crear el llenguatge. Els infants són capaços de reconèixer un conte 

que la mare hagi llegit repetidament en veu alta (Swaab 2014). Aquesta estimulació es 

                                                           
per veure quina era la que els nens parlaven. Per sorpresa de l’emperador, els nens eren incapaços de 
parlar, totalment muts, i només es comunicaven amb signes (Mora, 2001).  
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fa extensiva a la música: el fetus sent la música que sona fora del ventre matern i això 

afectarà a la seva predisposició.  

L’explicació d’aquests fenòmens és que el cervell va creant connexions neuronals (si-

napsi) constantment, però també fa un poda d’aquelles connexions amb què naixem 

però que no fem servir. Quan entrem a la primària tenim moltes més connexions que al 

néixer, però ja hem perdut bastantes neurones. En el moment de començar la carrera 

universitària ja hem perdut moltes més neurones i moltes connexions. Perdem la im-

mensa majoria de neurones en els primers anys de vida, abans de començar l’escola, i 

en seguim perdent tota la vida, tot i que a menys velocitat. Aquesta quantitat enorme 

de neurones que tenim al néixer té sentit perquè ens dona una gamma immensa de 

possibilitats. Naixem amb l’opció de fer moltíssimes coses, però mantenir tot això seria 

una despesa de recursos molt gran i al cervell l’interessa dedicar l’energia a aquelles 

coses que fem habitualment. Això explica que els nens perdin la capacitat de distingir 

sons que no apareixen en el seu idioma. La poda de neurones i de connexions sinàpti-

ques seria, en aquest sentit, similar a la que es fa en les branques dels arbres a fi de que 

puguin donar fruits (Pascual-Leone, 2015). G. Edelman, premi Nobel de medicina o fisi-

ologia en 1972, ho va anomenar Darwinisme Neural (Fuster, 2014). Tot i això, contràri-

ament al que se sostenia fa uns anys, el cervell també segueix creant neurones noves 

(neurogènesi). 

Es pot parlar també d’un període sensible en l’aprenentatge musical, tal com hi és en la 

parla? L’experiència ens diu que començar la pràctica d’un instrument serà més eficaç 

com més aviat es comenci.  

Shinichi Suzuki, creador del famós mètode d’aprenentatge que porta el seu nom, reco-

mana començar aviat, si pot ser als tres anys, i fer una pràctica diària amb l’instrument 

que comença amb jocs musicals que el nen fa a casa amb els pares, els quals prèviament 

han assistit a les classes per tal de poder reproduir-ne els jocs i ensenyaments del pro-

fessor (Suzuki, 2004). Suzuki compara l’aprenentatge d’un instrument amb el de la parla 

quan diu que els éssers humans aprenem a parlar sentint els pares i l’entorn i copiant-

los, per aprendre més tard a llegir i escriure i les normes de la gramàtica. De la mateixa 

manera suggereix que els infants han de copiar els pares (normalment aquests aprenen 
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a tocar una mica l’instrument, al principi) i escoltar molt sovint una sèrie d’enregistra-

ments d’obres que estan en els seus mètodes, per tocar-les posteriorment. Més enda-

vant ja aprendran tot el referent a teoria musical, solfeig i altres matèries.  

Òscar Vilarroya (annex 1) em comentava que els mecanismes neuronals i les àrees im-

plicades del cervell en l’aprenentatge de l’idioma i el d’un instrument són molt sem-

blants, pel que comparar els dos processos resulta oportú. Molts altres neuròlegs han 

fet també aquesta comparació (Aamodt & Wang, 2008) 

 

1.7 Aprenentatge motor 

Les habilitats motores, és a dir, el que denominava memòria procedimental quan parlava 

dels diversos tipus de memòria, s’adquireixen al començament per mitjà del còrtex, es-

pecialment el lòbul frontal. Un cop s’ha après la destresa, ja no necessita gaire del còr-

tex. Tant l’emmagatzematge com l’execució de la destresa es passa als ganglis bassals, 

per alliberar així el còrtex perquè pugui aprendre coses noves. Hem après a conduir amb 

el còrtex, però un cop après, el còrtex ja no cal. Només en un moment de perill o en una 

situació complicada pot tornar a recuperar el coneixement emmagatzemat per modifi-

car-lo d’alguna manera. Anàlogament, quan aprenem una obra musical són els ganglis 

bassals els que tenen la memòria procedimental que havia entrat, primer, pel còrtex. 

L’aprenentatge motor és no declaratiu. L’aprenentatge declaratiu és aquell que podem 

explicar amb paraules i és conscient. Un exemple seria aprendre les regles d’un joc, que 

podem explicar a un nou jugador, o coneixements com la història. El llenguatge no de-

claratiu inclou aquelles destreses i hàbits que solem fer d’una manera inconscient. Són 

formes de coneixement que són molt difícils d’explicar a una altra persona. N’hi ha que 

són tan implícites que ni ens adonem de que hi havia res a aprendre. Per exemple, veure-

hi. Podem identificar una cara però no podem declarar aquest coneixement per fer una 

màquina que ho faci. El mateix passa amb caminar i mantenir l’equilibri (Sigman, 2016). 

Tot aprenentatge té, en realitat, una mica dels dos tipus, però un pot dominar molt so-

bre l’altre. Aprendre a tocar un instrument és no declaratiu perquè el professor no pot 

explicar com es fa per tocar, sinó que dóna pistes i pautes de treball perquè l’alumne ho 
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aprengui, més ràpidament i millor, però el treball ha de ser del propi estudiant. Aquest 

aprendrà mitjançant l’error de predicció. En paraules del neuròleg Mariano Sigman 

(Sigman, 2016, pp.217) 

El cerebro calcula la diferencia entre lo esperado y lo que de hecho se consigue. Este 

algoritmo permite refinar el programa motor y con eso logra un control mucho más fino 

de las acciones. Así aprendemos a jugar a tenis o a tocar un instrumento. Tan eficaz es 

este mecanismo de aprendizaje que se convirtió en moneda corriente en el mundo de 

los autómatas y la inteligencia artificial. Un dron literalmente aprende a volar, o un ro-

bot a jugar a ping-pong, utilizando este procedimiento tan sencillo como efectivo.   

 

1.7.1 Aprenentatge motor mitjançant l’exercici mental. 

L’any 1977 vaig tenir l’oportunitat d’assistir a unes Master Class que el guitarrista Nar-

ciso Yepes impartia a Barcelona. Qui era llavors el meu professor hi estava inscrit i m’hi 

van deixar passar com a oient. En aquell moment, Yepes era una figura mundial i per un 

jove de disset anys com jo suposava una gran oportunitat veure en directe com treba-

llava, especialment tenint en compte que era una època en què les Master Class es pro-

duïen amb molta menys freqüència de la que veiem en els nostres dies. 

Un dia, Yepes va explicar una anècdota que em va interessar profundament: havia 

d’anar a París a tocar per primera vegada la Fantasía para un gentilhombre, de Joaquín 

Rodrigo, i no se l’havia pogut estudiar perquè havia estat malalt. Va pensar que se l’es-

tudiaria al tren, en el viatge a París.  

Quan va pujar al tren, un d’aquells de compartiments que hi havia fa unes dècades, es 

va trobar una senyora gran asseguda davant seu, a qui va preguntar si no li molestaria 

que toques durant el viatge. Per sorpresa seva, la senyora va contestar que sí que li mo-

lestaria i que fes el favor de no fer soroll. 

Yepes es va sentir perdut: no tindria temps d’estudiar l’obra a París perquè l’assaig ge-

neral havia de ser poc després d’arribar. Va ser aleshores quan va decidir agafar la par-

titura i estudiar-la com si l’estigués tocant. Va sentir cadascun dels moviments, visualit-

zant-los, talment com si fossin efectuats directament a l’instrument.  
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Quan va arribar a París i va agafar la guitarra va comprovar, no sense una certa sorpresa, 

que se sabia perfectament l’obra i va poder fer l’assaig general. Se l’havia après durant 

el viatge en tren, sense posar les mans a la guitarra. 

Això em va suposar un descobriment i em va motivar a provar immediatament d’estu-

diar d’aquesta manera. Al cap de poc vaig comprovar que, amb una mica de pràctica, 

l’efecte d’estudiar mentalment és quasi tan eficaç com l’aprenentatge físic. Al comen-

çament requereix una mica més d’esforç, però el resultat el compensa amb escreix. Per 

mi ha sigut una pràctica habitual des d’aleshores, que faig servir tan quan no tinc la gui-

tarra a l’abast com quan vull reforçar un passatge concret. En la meva experiència, de 

vegades pot ajudar a consolidar una digitació gairebé tant com la pràctica amb l’instru-

ment. 

El procediment és pensar de la mateixa manera que quan s’està tocant: veure interna-

ment els moviments dels dits com es veuen en l’instrument, des de l’angle en què els 

veiem quan toquem, sentir mentalment la música, etc. Sovint s’arriben a interioritzar 

les sensacions de propiocepció (que informa de l’estat i la posició de les diferents parts 

del cos) i interocepció (la consciència de l’estat intern del cos) i el tacte de la corda. De 

fet, quan el passatge no està ben après, els dits s’equivoquen en la ment de la manera 

que ho farien quan estan tocant físicament. 

Aquest efecte de l’entrenament motor per la via de la imaginació, que alguns anomenen 

visualització o aprenentatge mental, ha estat molt estudiat i emprat en l’àmbit de l’es-

port de competició. J. S. Hird et al. (1991) van fer un estudi sobre la idoneïtat de substi-

tuir la pràctica física per la mental, sense trobar-ne efectes positius. El tema, però, és 

polèmic perquè molts altres psicòlegs esportius en defensen la seva eficàcia. D. Carreras 

i G. Ruiz (2003), de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, argumenten que la 

pràctica mental pot ser fins i tot millor que solament la física, aportant-hi una profusa 

biografia. 

O. Sacks (2009) comenta que imaginar música pot activar el còrtex auditiu quasi tant 

com escoltar-la. També estimula el còrtex motor, i viceversa: imaginar la acció de tocar 

estimula el còrtex auditiu. Això va ser comprovat també per R. Zatorre i els seus col·la-

boradors (Zatorre & Halpern, 2005) 
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Álvaro Pascual-Leone (2015) ho ha estudiat amb subjectes als qui se’ls demanava 

d’aprendre a fer unes notes amb el piano i estudiant atletes que visualitzen el moviment 

que han de fer per practicar-lo. Tal com ell ens explica, la representació mental d’un 

moviment activa totes les àrees implicades en aquest moviment de la mateixa manera 

que si l’efectuem, però quan només el representem mentalment el moviment queda 

inhibit. 

…la estimulación mental de los movimientos activa partes de las mismas estructuras 
mentales que son necesarias para la práctica de los movimientos. Al hacerlo así, la sola 
práctica mental parece suficiente para promover la modulación de los circuitos nervio-
sos que participan en las primeras fases del aprendizaje de la habilidad motora. Esta 
modulación no sólo mejora notablemente la interpretación, sino que también parece 
que otorga ventaja a los sujetos a la hora de seguir desarrollando esas habilidades con 
una práctica física mínima. La combinación de la práctica mental y física hace mejorar la 
interpretación más que la práctica física sola, un fenómeno para el cual nuestros descu-
brimientos proporcionan una explicación fisiológica (Sacks 2009, pp.50-51).  

 

El descobriment per part de G. Rizziolatti de les neurones mirall (unes neurones que fan 

que la mera observació d’una acció dugui a que en l’observador s’activin les àrees mo-

tores relacionades, de les quals parlaré en el capítol 3.3) corrobora que els cògnits mo-

tors es poden activar sense una acció física (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006).  

En qualsevol cas, hi ha moltes situacions en què la pràctica física no és possible (en un 

moment en què l’instrument no és físicament a l’abast, o ens estem recuperant d’una 

lesió) i la visualització esdevé una eina de rendiment indubtable.  

 

1.7.2 Estudiar lentament. 

Un dels tòpics més acceptats per tots els que ens dediquem a l’ensenyament musical és 

el de la idoneïtat d’estudiar lentament. És molt difícil trobar un músic que no aconselli 

aquesta pràctica. Però, per què és realment eficaç estudiar lentament? Ho és sempre? 

Fa uns vint anys em trobava fent una classe. L’estudiant, a qui anomenarem Marc, era 

un noi amb un gran talent (avui és un músic professional d’èxit) però amb alguns pro-
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blemes de concentració. Fill de dos músics de gran prestigi, en Marc és un noi molt in-

tel·ligent i creatiu a qui costava de seguir la disciplina acadèmica convencional (tenia 

molts problemes amb els estudis a l’escola reglada).    

Quan vaig començar les classes amb ell, aviat vaig entendre que la millor eina de què 

disposava per que aprengués era la motivació i que les classes no podrien ser com les 

habituals.  

Una de les coses que em va sorprendre és que quan li deia de repetir un passatge lenta-

ment, normalment en Marc el tocava notablement pitjor. Aleshores vaig intentar de fer-

ho al revés, demanar-li de tocar-ho a tempo o fins i tot més ràpid, i llavors millorava 

ostensiblement. Quin era el mecanisme que feia que toqués millor quan ho feia més 

ràpid, en contra del que el sentit comú i l’experiència ens farien pensar? 

Tocar a poc a poc és beneficiós per l’aprenentatge. Ens dona l’oportunitat de controlar 

tots els paràmetres que estan actius mentre duem a terme l’execució d’un passatge: 

afinació, so, ritme, fraseig, rubato, propiocepció... hi ha moltes coses a pensar mentre 

es toca, i no es pot fer tot a l’hora, especialment si l’obra encara no està ben apresa. 

El perill de tocar lentament és que pot produir un efecte colateral no desitjat: pensar 

lentament. És important pensar de pressa per poder controlar tots els paràmetres que 

dèiem abans, però si és pensa lentament, l’efecte deixa de ser beneficiós. Això és el que 

li passava a en Marc: quan havia de tocar a poc a poc, també pensava a poc a poc. En 

comptes de poder controlar tot el que feia controlava el mateix però més lentament i 

amb menys atenció. 

Després vaig notar que aquest efecte no era tan poc usual com sembla, i que molt sovint 

es dona en la majoria d’estudiants, fent que perdin el temps mentre creuen que fan un 

estudi acurat: la falta de motivació (normalment, tocar lentament és menys excitant) els 

fa perdre una bona part de l’atenció. 

Tocar a poc a poc és recomanable, doncs, però mantenint la concentració i pensant de 

pressa. Una bona opció és combinar aquesta manera d’estudiar amb una altra en què 

es toca la peça o el fragment a una velocitat alta, al límit de les possibilitats del moment, 

tot i que l’execució no tingui la pulcritud que ens exigirem en la fase final de l’estudi, per 

motivar el cervell a pensar amb agilitat. Aquest tipus d’entrenament en forma de pinça 



21 
 

és el que a mi em resulta més eficaç. Tocar ràpidament és, també, un bon entrenament 

per la memòria. Molts actors de teatre repassen el text amb molta velocitat per tal d’as-

segurar-lo. 

 

 
2. Algunes referències a l’emoció 
 

2.1 Som més emocionals que racionals? 

Les emocions són mecanismes de supervivència que generen respostes fisiològiques rà-

pides. Es produeixen de manera inconscient i ens ajuden a mantenir-nos allunyats del 

perill o a apropar-nos a allò que ens pot resultar beneficiós. Donat que el pensament 

racional requereix molts segons d’avaluació, moltes vegades és impossible donar una 

resposta raonada a una emergència; és per això que nivells més baixos del cervell pre-

nen la iniciativa.  

Les emocions tenen un paper molt important en la presa de decisions (Damasio, 2004) i 

són part central en l’estudi de la intel·ligència emocional que va posar de moda D. Gole-

mann (Marina, 1999) (Goleman, 1996). Quan l’emoció es fa conscient apareix el senti-

ment (Mora, 2001), que seria la versió sofisticada d’aquesta emoció. Les emocions les 

trobem en animals molt primaris (un rèptil pot tenir por) però el sentiment n’és una 

evolució humana. 

L’any 1890 William James ja es plantejava el cicle emocional: plorem perquè estem tris-

tos o estem tristos perquè plorem? Ell defensava la segona opció. Damasio (2010) ho 

matisa però segueix una línia semblant, mentre que Fuster (2014) diu que no hi ha un  

verdader origen constant: sentir o actuar pot començar en un costat o un altre del cicle. 

Una excitació sexual seria una emoció que pot provocar una erecció, però també una 

erecció involuntària pot provocar excitació sexual (Estupinyà, 2013) (Tobeña, 2006). 
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2.2 Més o menys emoció. Com escoltem 

Hi ha una pregunta que moltes vegades ha sigut tema de debat entre músics: quin paper 

ha de jugar l’emoció en el moment del concert? Una resposta arrauxada ens indicaria 

que el màxim possible, però potser convé que ens aturem a reflexionar una mica sobre 

alguns aspectes, a fi de poder treure el màxim rendiment de la nostra interpretació.  

El cervell no rep passivament la informació dels sentits, per descodificar-la posterior-

ment i extreure’n les conclusions pertinents, si no que el cervell projecta conclusions 

(Llinás, 2003) (Manes, 2014). Tot el que entra per la vista, el tacte o la oïda no és més 

que una construcció de les prediccions que hem après. Dit d’una altra manera, la per-

cepció no és un procés d’absorció passiva sinó una construcció activa (Macknik, 

Martínez-Conde, 2012). El neuròleg Markus Raichle arriba a afirmar que només el 10% 

de la informació que creiem veure procedeix de l’exterior i entre per les nostres vies 

visuals, el 90% la construeix el nostre cervell (Casafont, 2015). Òscar Vilarroya ho explica 

dient que els nervis sensorials no codifiquen informació de l’entorn, sinó que connecten 

una energia present en l’entorn (electromagnètica en el cas de vista i oïda, química en 

el de gust i olfacte, i mecànica en el cas del tacte) amb una part del cervell. Dit d’una 

altra manera, els nervis sensorials no descarreguen informació, sinó que sintonitzen el 

sistema cognitiu amb el món (Vilarroya Oliver, 2002, pp. 40-41). 

Quan veiem o sentim alguna cosa, la informació és fragmentària, incompleta. Cada àrea 

especialitzada del cervell compara la informació rebuda amb el que ja sap, espera o creu, 

fins i tot fent-ne una anticipació. D’aquesta manera, quan sentim un procés de cadència 

(subdominant-dominant, per exemple) esperem la tònica, i això crea l’efecte desitjat de 

sorpresa si en el seu lloc hi sentim una cadència trencada. Qualsevol nen català sap què 

seguirà a “el gegant del...” si li cantem en dues corxeres i dues negres amb les notes mi 

fa sol, mi. 

Això explica les il·lusions òptiques. En l’efecte òptic de la figura 3, creat per un professor 

del MIT3, el quadre A sembla més fosc que el B, però no ho és. És un cas en el que el 

                                                           
3 Edward H. Adelson, professor de la Ciències de la Visió al MIT (Massachusetts Institute of Technology), 
el 1995 
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cervell dedueix que el quadre B es veu més fosc per l’ombra del cilindre verd, però forma 

part del conjunt de quadres clars i no es creu que sigui igual que l’A.  

 

Fig. 3. Efecte òptic: no ho sembla però les caselles A i B són exactament del mateix to de gris. 

(Annex 4) 

 

La oïda tampoc escolta d’una manera passiva, especialment si estem tocant, sobretot si 

toquem una obra que hem estudiat a fons i de la que en tenim una idea interpretativa 

concreta. El que sentim és una barreja del que està sonant realment i del que nosaltres 

projectem que sonarà, sovint amb una notable preeminència d’això últim. Així, sentim 

més el que volem tocar que el que toquem realment. Aquest efecte ve afavorit pel fet 

que, mentre toquem, l’atenció està molt compartimentada, hem de pensar en moltes 

coses i això no fomenta que podem controlar el resultat final, de manera que el cervell 

tira pel camí fàcil i es deixa enganyar per aquesta projecció del que volem fer, tenint 

poca consciència del que fem (Kahneman, 2013). 

Amb molta freqüència comprovo amb els meus estudiants la distància, de vegades molt 

gran, que hi ha entre el que volen tocar i el que toquen realment, tot i que no solen 

adonar-se’n fins que no se senten enregistrats. Aquest efecte l’hem notat tots els músics 
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en la nostra experiència personal, escoltant un enregistrament propi i percebent que 

s’hi han fet coses bastant diferents del que es pretenia, pel que fa al fraseig, l’afinació, 

el so, les dinàmiques, etc.  

Vaig poder experimentar aquest efecte de manera particular en sentir la gravació del 

concert final d’un curs d’estiu, al 1976, en el què jo tocava en l’últim lloc. Quan, dies 

després, vam sentir reproduït el concert, que havia sigut enregistrat amb un magnetòfon 

de cinta, molt senzill i amb una qualitat de so mediocre, recordo que ràpidament el meu 

cervell va fer els ajustos necessaris entre aquesta qualitat de so i el resultat real: reco-

neixia el que havien tocat tots els participants en el concert... a tots menys a mi mateix! 

La sorpresa pel poc control de les dinàmiques, del rubato i d’altres paràmetres que jo 

creia haver fet en el concert no podia ser justificada per la qualitat de l’aparell gravador, 

pel fet que havia reconegut bé el resultat de tots els altres participants. 

Allò em va fer reflexionar molt en el per què no m’havia adonat de quin era el resultat 

real de la meva interpretació mentre tocava. Volia saber quin era el mecanisme que em 

feia sentir aquesta falsa percepció. A partir d’aquell moment vaig iniciar un treball intens 

i llarg, que encara avui segueix ocupant-me, sobre aquest tema. En aquell moment em 

va sorprendre el difícil que em resultava controlar el fruit de la meva execució i ara veig 

aquesta sorpresa i dificultat en els estudiants als que encaro amb aquesta experiència.  

Tenint en compte el difícil que és mantenir aquest control del resultat real, el que en 

podríem dir control de qualitat de la interpretació, i de l’obvi que en resulta la seva im-

portància, em sembla evident que fer un treball d’autocontrol, de conscienciació del que 

estem tocant realment, és una qüestió cabdal en la formació dels nous intèrprets.  

Aquest control de qualitat de l’execució requereix d’una bona dosi d’atenció objectiva i 

un excés d’emoció pot coartar aquesta atenció, de manera que podem estar molt en-

tregats i complaguts però generant un resultat que no sigui de la qualitat que esperem. 

De vegades, potser fora bo pensar que la nostra feina principal és transmetre la nostra 

interpretació a la gent que ha assistit al nostre concert i no centrar-nos excessivament 

en nosaltres mateixos. Això pot ser entès com una visió una mica menys romàntica però 

més generosa de la funció artística. 
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El mite que diu que si un músic s’ho passa bé a l’escenari el públic també gaudirà de la 

seva interpretació, emprat tant sovint a la professió, és molt discutible. Tots hem cone-

gut i suportat alguns afeccionats que s’apassionen molt mentre estan interpretant una 

obra, però que tenen molt poca capacitat de transmetre aquest plaer als oients. Fins i 

tot hem tingut experiències entre còmiques i desagradables quan algun veí ha pensat 

que tenia un singular talent de tenor líric mentre s’estava afaitant. Per descomptat que 

l’ideal és poder fruir intensament de l’actuació que fem, però creure que això suposarà 

una garantia d’una bona execució és ingenu.  

Lee Strasberg, qui va ser director i el gran impulsor de l’Actor’s Studio4 (on es treballa 

amb un mètode molt basat en les emocions) parla de l’emoció com a “eina necessària 

per l’expressió però amb la cautela de no forçar a que aparegui, cosa que produiria una 

emoció imposada”. Diu que en l’art no fem servir l’emoció real, és a dir, literal, sinó 

emoció que ve del record afectiu, emoció recordada (Hethmon, 1972, pp.88-89).  

Uns quinze anys després d’aquella primera topada amb la realitat, amb el resultat d’una 

actuació sensiblement diferent del que jo havia cregut fer, em trobava en una gira amb 

un trio. Tocàvem gairebé cada dia i, en mig del concert, jo interpretava una peça a solo. 

A una companya del trio que em coneixia molt bé li vaig demanar que escoltés com jo 

tocava les variacions op. 9 de F. Sor en els diferents concerts perquè volia fer un experi-

ment. Aquest consistia en anar alternant, de manera desordenada, interpretacions 

d’aquella obra amb una alta o baixa implicació emocional, en aquest últim cas tenint 

especial cura del control de la interpretació, d’una manera objectiva i desapassionada, 

mentre que en la execució més emocional simplement em deixaria anar, entregant-me 

i fruint sense preocupar-me de la verificació del resultat. Al final del concert, i abans de 

dir-li jo si m’hi havia implicat més o menys, volia que em comentés què li havia semblat. 

Això va succeir en més d’una dotzena de concerts.  

Per sorpresa meva, en totes les ocasions el seu diagnòstic va ser que havia tocat millor 

quan ho feia amb més control i menys passió, no solament en l’aspecte tècnic si no 

                                                           
4 El va dirigir des de 1952. Per aquesta mítica associació de teatre hi han passat noms com Marlon 
Brando, James Dean, Paul Newman, Anthony Quinn, Al Pacino, Gene Hackman, Robert de Niro, Dustin 
Hoffman, Sean Penn o Harvey Keitel entre una llarga llista d’estrelles de cine i teatre. Va divulgar el fa-
mós “mètode” que havia inventat el director i actor rus K. Stanislavski. 
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també, i això em va sobtar, en el de l’expressió musical. Quan jo m’ho havia passat mi-

llor, fruint de la música que tocava i oblidant-me de la resta del mon, ni la tècnica ni la 

música havien estat a la mateixa altura.  

Seria precipitat extreure’n la conclusió general de que en tots els cassos és millor tocar 

d’una manera més racional i menys emotiva. És possible que jo tingués tendència a tocar 

amb una implicació emocional excessiva i això em fes descuidar el control de qualitat de 

què parlava abans, amb la consegüent disminució del rendiment artístic i tècnic. Però 

l’equació més emoció = millor resultat no sempre serà certa. 

El que explico sempre a les meves classes és que per a preparar la interpretació d’una 

obra s’ha de passar per tres fases. La primera consisteix en decidir: és el moment de 

saber què volem fer amb l’obra, com la volem interpretar, en conjunt i en tots els seus 

detalls. La segona, posar-se a la feina. Seria quan ens posem l’uniforme de treball, ens 

arremanguem i comencem a fer tot el què cal perquè acabi sortint el que hem decidit, 

el moment d’estudiar què hem de fer perquè aquella dinàmica soni com volem, com 

aconseguir aquella sonoritat determinada, digitar, treballar passatges difícils, etc. La ter-

cera, i no menys important, la comprovació. Aquí és on entra el que s’ha comentat més 

amunt sobre el control de qualitat. Aquestes tres fases no han d’anar, necessàriament, 

en ordre, si no que es van superposant durant tot el procés.  

En tot cas, crec que és molt convenient mantenir una visió des de fora, mentre toquem, 

que ens ajudi a controlar el resultat de la interpretació, tant en la vessant tècnica com 

artística, sense que això s’hagi d’interpretar com una defensa de la interpretació freda i 

desapassionada. La combinació del control amb una bona dosi d’emoció dóna l’equilibri 

òptim. 

 

2.3 La concentració en el moment del concert 

Mihaly Csikszentmihalyi parla, en el seu llibre Flow, de quan una persona pot ser real-

ment feliç, i diu que és en aquells comptats moments en que s’està tan concentrat i tan 

immers en el que s’està fent que es perd, fins i tot, la noció del temps i hi ha una mena 

d’allunyament de la realitat. A aquest estat en diu flow, fluir (Csikszentmihalyi, 1997). 
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Diu que aquest estat l’aconsegueixen persones que estan fent una activitat amb molta 

passió, especialment artistes, però també altres que estan desenvolupant una tasca que 

els motivi molt.  

En l’execució d’un concert hi ha moments en què s’arriba a aquest estat, en que tot 

flueix, però crec que és il·lusori pretendre que es pot estar totalment concentrat en tots 

els concerts, ni tan sols durant tot un concert. Hi ha una part del cervell que està centrat 

en el que està fent, però hi ha moments de distracció, perquè el concertista està cansat, 

perquè hi ha algú del públic desenvolupant un caramel (si sabés la gent com arriba a 

molestar aquest soroll!), perquè el públic estossega molt, perquè el músic té gana i està 

pensant on anirà a sopar quan acabi el concert, perquè té una situació personal que 

l’amoïna, perquè no es troba bé, té fred, té calor i li suen les mans...  Hi ha infinitat de 

pensaments que venen al cap. A la vegada que es pensen aquestes coses hi ha una part 

que sí que manté l’atenció focalitzada, però el percentatge d’una i l’altre pot anar variant 

des d’estar quasi totalment concentrat fins a quasi totalment distret.  

Aquesta qüestió no se sol comentar perquè hi ha un cert tabú. Als artistes no els agrada 

reconèixer que no  sempre estan tocant totalment entregats a la seva actuació. Mai he 

sentit cap figura del panorama concertístic dir en una entrevista per la ràdio que de ve-

gades pot tocar distret, és molt poc políticament correcte. Ans el contrari, la resposta 

que donen sempre descriu una entrega total. 

Malgrat això, com que jo notava aquest efecte en mi mateix quan començava a fer con-

certs, em vaig interessar en preguntar als músics experimentats amb els que tenia la 

confiança suficient per tractar aquest tema tan delicat. Quan aquesta confiança hi era, i 

estàvem parlant relaxadament en un ambient distès, sempre m’havien reconegut que 

això de la concentració total és un gran mite. Tot seguit m’explicaven anècdotes de con-

certs després de viatges en què arribaven cansats, en moments complicats en que la 

concentració anava i venia o parlaven simplement de la impossibilitat d’estar totalment 

concentrats en el concert. Un d’ells em va reconèixer un cas en que es va arribar a dormir 

un moment a l’escenari. Aquesta conversa la he tingut amb alguns músics de gran renom 

internacional, que no mencionaré per guardar la seva confidencialitat, sempre amb el 

mateix resultat. 
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De vegades, distreure’s massa pot propiciar un error tècnic, però de vegades, els dits 

continuen funcionant sols, fent no solament la seva part tècnica si no també la musical 

i artística amb una completa eficàcia.  

Si admetem que hi haurà vegades en què la distracció és inevitable i que ens pot jugar 

una mala passada, potser seria bo preparar-se per aquesta eventualitat. 

A primers de desembre de 1989 em trobava a Madrid per participar en el concurs de 

guitarra de la ONCE. Era la seva quarta edició i les tres primeres, en l’apartat de guitarra, 

havien deixat el primer premi desert. Jo no tenia gaire costum d’anar a concursos, em 

dedicava quasi en exclusiva a la música de cambra, però em va semblar que presentar-

m’hi em motivaria a fer un treball que em seria interessant, pel que vaig decidir anar-hi, 

tot i que sense una convicció molt gran en el resultat que en trauria. Em vaig apuntar 

l’últim dia de la inscripció, a última hora, i al cap d’un mes començava el concurs. Durant 

aquell mes tenia una gira de dues setmanes amb el trio en què tocava, i pel concurs 

havia de preparar, a més d’un repertori lliure que havia de tornar a posar al dia, dues 

obres obligades, una d’elles bastant llarga. 

El temps se’m va tirar a sobre i després de passar la primera prova estava preparant el 

que havia de tocar en la segona, que era el Preludi, fuga i allegro BWV 998 de J. S. Bach, 

una obra de gran dificultat que no havia repassat suficientment. En aquell moment vaig 

sentir-me insegur pel resultat del dia següent i vaig témer què passaria si em distreia 

mentre estava tocant. Els músics sabem que Bach sol ser especialment traïdor amb la 

memòria.  

Va ser llavors quan se’m va acudir la idea del Pilot automàtic. Vaig pensar que seria bo 

trobar una manera d’assegurar-me que, en cas de distracció, els dits seguirien tocant 

sense problemes, que la memòria no es quedaria travada. L’experiment va consistir en 

tocar l’obra, durant tota la tarda, mirant pel·lícules a la televisió. La intenció era veure si 

podia seguir tocant mentre la meva ment estava distreta. L’interessant del cas és que hi 

havia moltes parts que funcionaven sense problemes, però va ser en aquell moment en 

què vaig descobrir que n’hi havia d’altres en que la memòria s’encallava, que no sabia 

seguir endavant si estava distret. Si m’hagués desconcentrat en un d’aquells moments, 
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potser pensant en el tribunal o en qualsevol altra qüestió, segurament m’hauria equivo-

cat.  

En aquest moments en què no sabia continuar, parava, em repassava el fragment, fins 

aconseguir tocar-lo mirant la pel·lícula sense que em donés problemes, i vaig treballar 

tota l’obra així durant tota la tarda. Al dia següent vaig tocar-la amb un nivell de segure-

tat que mai havia assolit abans. El resultat és que vaig passar a la final, vaig guanyar el 

concurs i que, a l’hora de l’entrega de premis, el jurat em va dir que els hi havia agradat 

especialment la meva interpretació del Preludi, fuga i allegro de Bach.5 

És bo, doncs, preparar els ganglis bassals perquè tinguin ben apresa l’obra sense haver 

de dependre de la monitorització conscient del còrtex prefrontal. De vegades, aquest 

ens pot ajudar, però si ens agafa en un moment en que estem distrets, potser no ens 

serà útil i l’error apareixerà. 

 

2.4 L’emoció és un element important en la memòria 

Rodar un programa, o una obra, és una expressió comú entre els professionals de la 

música. Es refereix al fet de tocar en públic un programa o una obra a fi d’aprendre-la 

de manera segura, concloent. És sabuda la distància que hi ha entre una obra estudiada 

en la intimitat i la mateixa obra quan s’ha tocat en públic: sembla que la interpretació 

en un concert enforteix i consolida el record de l’obra molt més durant el temps que 

dura en el concert que no pas en hores d’estudi. Això no és només una sensació subjec-

tiva, sinó que es produeix de manera real i té una explicació neurològica.  

El sistema límbic conté tres components que són essencials pel record: l’hipotàlem, 

l’amígdala i l’hipocamp. Els dos primers estan implicats en les conductes instintives com 

l’alimentació, el sexe i l’agressivitat (fugida, defensa i atac), així com en l’adquisició, el 

manteniment i la recuperació de la memòria emocional (records d’amor i odi, plaer i 

                                                           
5 En una conversa amb David Russell, considerat unànimement com un dels millors guitarristes del mon i 
amb qui tinc una amistat des de fa molts anys, em va comentar que ell també estudia moltes vegades 
mirant la televisió. Pocs dies abans de la conversa havia estat en un hotel que no en tenia i em deia que 
va pensar: “Com estudiaré, ara!”. Vam riure, però és veritat que és una pràctica que fa sovint. 
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dolor, etc.). També estan connectats amb el sistema nerviós autònom i els sistemes hor-

monals, que tenen funcions en el control visceral i l’emoció (Fuster, 2014). 

L’hipocamp és una estructura de transició situada entre el sistema límbic i el neocòrtex 

i té un paper crucial en l’adquisició, la consolidació i la recuperació de memòries de qual-

sevol tipus, especialment la memòria a llarg termini (veure capítol 1.3). 

L’emoció ajuda notablement a que un fet es quedi enregistrat en la memòria. Tots re-

cordem què fèiem quan ens vam assabentar de l’atemptat de l’onze de setembre de 

2001 a les torres bessones de Nova York o quan hi va haver l’intent de cop d’estat, amb 

la irrupció d’un grup de la guàrdia civil, al parlament espanyol el 23 de febrer de 1981. 

La impressió que ens van produir va fer que no podem oblidar-ho. Això explica que quan 

estem en la situació emocionalment intensa del concert, les obres que hi toquem facin 

que el sistema límbic actuï per gravar-les molt més intensament. La finalitat evolutiva 

d’aquest mecanisme és evident: com espècie, ens convé recordar allò que ens crea un 

impacte emocional a fi d’evitar o repetir, segons convingui, la situació que l’ha creat. Si 

un animal atacava un dels nostres avantpassats, la por que sentia faria que en veure’n 

un altre d’igual intentés eludir-lo. 

 

2.5 Per què correm més quan un passatge és difícil, o 
quan toquem en públic?  

Un altre efecte que hem pogut comprovar sovint els qui ens dediquem a la música és 

com canvia la percepció del temps quan estem interpretant en un concert. Quan sentim 

dues gravacions de la mateixa obra fetes pel mateix intèrpret, una interpretada en un 

estudi de gravació i l’altre en directe, normalment notem que aquesta última està to-

cada en un tempo més alt; el mateix ens passa quan sentim un enregistrament d’un 

concert propi en directe: notem, no sense una certa sorpresa, que vam tocar més ràpid 

del que havíem previst i del que crèiem que havíem fet. 

L’estrès que sentim en el moment de l’actuació, sigui molt o poc, canvia la nostra per-

cepció del temps, creant la sensació de que passa amb més lentitud. S’han fet estudis 
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que ho demostren en situacions de perill, com sent víctima d’un atracament, o amb es-

portistes a qui se’ls demanava de tirar-se des d’un edifici de 15 pisos a una xarxa 

(Eagleman et al., 2005) (Correa, 2013) (Aamodt & Wang, 2008). La percepció del temps 

està especialment distorsionada en pacients de Parkinson, tot i que normalment ells no 

se n’adonen. Se li va dir a un parkinsonià que es movia molt lentament, i aquest va con-

testar: “els meus moviments em semblen normals. Solament quan veig un rellotge me 

n’adono: el veig moure’s excepcionalment de pressa” (Sacks 2009, pp. 304). 

En moments que sentim un cert estrès toquem més ràpid pensant que mantenim el 

mateix tempo. Notem aquest mateix efecte quan estem tocant un fragment o part es-

pecialment difícil d’una obra o quan, en una obra de cambra, hi ha un fragment en el 

que tothom deixa de tocar excepte un dels músics: aquest tindrà, per l’efecte estressant 

de sentir-se més observat, tendència a accelerar una mica el tempo.  

El còrtex prefrontal està implicat en la detecció del pas del temps. Tenint en compte que 

aquesta és la part del cervell que triga més en madurar -no ho fa fins passats els vint 

anys- s’entén així  per què els nens ens pregunten tant sovint quan falta per arribar a un 

lloc quan anem en cotxe. 

En estudis efectuats en experiències properes a la mort, el neuròleg holandès Gert van 

Dijk ha detectat que es produeix una sensació de que el temps passa més lentament en 

una situació extrema (Swaab, 2014). Sembla ser que el cortisol, l’hormona de l’estrès, hi 

juga un paper determinant. Les induccions d’estats propers a la mort han estat molt ben 

estudiades per van Dijk i altres neuròlegs i arriben a crear tot el repertori d’efectes so-

brenaturals que tant agraden als aficionats a la parapsicologia: viatges astrals (sentir que 

s’està volant veient el cos des de fora mentre aquest està quiet, en una sala de quiròfan 

o estirat a terra després d’un accident), narcolèpsia (estar conscient però no poder 

moure ni un múscul del cos), veure una llum brillant al final d’un túnel o l’aparició de 

persones que ja són mortes, com familiars o líders religiosos (curiós que sempre, en 

aquests casos, a cada creient se li apareixen líders, sants o déus de la seva pròpia religió 

però mai d’altres). Tots aquests efectes han estat reproduïts en laboratoris estimulant 

elèctricament parts determinades del cervell. 
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2.6 Per què voler controlar molt exhaustivament un pas-
satge musical de manera conscient pot donar més insegu-
retat, provocant l’error? 
 

Es un fet comprovat tant pels concertistes professionals com pels estudiants que en una 

actuació en directe es pot produir un cert bloqueig, de l’acció motora o de la memòria, 

justament en el moment en què volem parar una atenció especial a un passatge per la 

seva dificultat. És aquell moment en que pensem compte que ara ve aquesta part! i que 

de vegades, més que ajudar-nos a focalitzar l’atenció i poder executar el fragment amb 

èxit, produeix l’efecte contrari i ens indueix l’error. 

Hi ha dos factors que hi tenen un paper important. Un és que aquesta preocupació pel 

fragment difícil pot estar tenyida de por, una emoció que no ajuda gens a que els movi-

ments flueixin, generant una tensió que ens acaba passant factura. Aquesta por pot se-

gregar cortisol, l’hormona de l’estrès, i provoca un augment de noradrenalina i epine-

frina que ens pot fins i tot fer tremolar una mica les mans. S’ha comprovat també que la 

confiança en les pròpies possibilitats és una motivació excel·lent per assolir una fita en 

una habilitat determinada. Només cal pensar, per exemple, en què els equips esportius 

que juguen a casa, amb l’animació dels seus seguidors, tenen moltes més possibilitats 

de guanyar el partit. 

Un altre factor és que en el moment de tocar el passatge difícil, si no hi arribem amb la 

confiança que som perfectament capaços de sortir-nos-en, unes parts del cervell que no 

són les que habitualment controlen aquell moviment agafen el comandament de l’acció. 

L'escorça dorso-lateral prefrontal té funcions executives, controla conscientment el mo-

viment i normalment està bastant inhibida mentre toquem. En un moment així, però, 

guiarà els nostres dits amb un resultat que no sempre serà el desitjat. És probable que 

no tingui tan ben après el passatge que intentem salvar com les parts que habitualment 

hi estan al càrrec (annex 1). 

 



33 
 

 
3. La importància de la part visual 
 

Un concert és un espectacle, la part més important del qual en serà la música, però no 

l’única. Això ja ho van veure fa anys els grups de música rock o pop, afegint ball, llums, 

fum o tota mena d’efectes grandiloqüents.  

Som sers eminentment visuals. Quasi un terç del còrtex cerebral humà està implicat en 

la visió (Morgado, 2012). Aquesta implicació del còrtex és del tot necessària perquè el 

cervell ha de decidir moltes coses quan veu un objecte. Per exemple, veiem els colors 

molt estables: una camisa verda segueix sent verda tant si la veiem a la llum del Sol com 

a dins de casa amb llum elèctrica o amb una espelma. Tenint en compte que la camisa 

no té llum pròpia, si no que reflecteix una part de la que rep de la font que la il·lumina, 

hauríem de veure la camisa molt diferent segons la llum que reflectís. Aquesta estabilitat 

amb què veiem els colors es deu a que el cervell no estableix el color només basant-se 

en la longitud de l’ona electromagnètica que ens arriba mitjançant la visió, sinó que la 

compara amb la llum dels objectes que els envolten, veient com els afecta per tal d’es-

tablir-ne el color (veure l’efecte òptic del capítol 2.2). En paraules d’Òscar Vilarroya, 

Les pomes no són vermelles, sinó que es veuen vermelles. I això és perquè el color apa-

reix gràcies a la combinació de tres factors: les longituds d’ona de la llum reflectida pels 

objectes, les condicions d’il·luminació i el cervell. [... ] Per a la percepció del vermell és 

necessari tant el món com el cervell (Vilarroya Oliver, 2006, pp.108-109). 

Les inferències que ha de fer el cervell per veure-hi són extraordinàries. Això planteja 

problemes de vegades insalvables a persones cegues de naixement que recuperen la 

vista després d’una intervenció quirúrgica. Aquestes persones han de tornar a aprendre, 

de grans, allò que en circumstàncies normals aprenem en un període crític, des que co-

mencem a veure-hi quan som bebès (Aamodt & Wang, 2008). El cervell interpreta mol-

tes coses sense que en siguem conscients: la brillantor, l’espai tridimensional, la distàn-

cia, etc. Unes ombres paral·leles al terra d’un centre comercial poden ser fàcilment con-

foses amb una escala per una persona que no hagi après a diferenciar aquestes percep-

cions en la infantesa.  
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Si el cervell gasta tants recursos en la visió, què passa quan la visió entra en contradicció 

amb la oïda?  

 

3.1 L’efecte McGurk  

Per percebre el món, el cervell integra i coordina la informació que ens arriba dels sen-

tits. Així, unes patates fregides o unes galetes seran més bones si en mossegar-les sentim 

el crac que fan quan són fresques, i la olor d’un bon àpat ens farà gaudir molt més del 

seu gust. El problema és que, de vegades, els sentits poden entrar en contradicció. L’any 

1976 el psicòleg Harry McGurk va crear un experiment que porta el seu nom i que s’ha 

fet viral en les xarxes socials (McGurk & MacDonald, 1976). Veiem un primer pla d’una 

persona dient les síl·labes da, da, da, però el que sentim és ba, ba, ba. No veiem els llavis 

ajuntar-se com ho farien en dir ba ba ba perquè la imatge està canviada. El cervell ha de 

triar entre el que sent i el que veu i tria això últim, o en fa un entremig, fent-nos sentir 

ga, ga, ga. L’efecte McGurk ens demostra que, quan hi ha un conflicte entre el que ens 

entra per la oïda i el que arriba per la vista, el cervell es deixa influir especialment per la 

informació visual (es pot veure a https://www.youtube.com/watch?v=eQoYKuNcCpU). 

 

3.2 El llenguatge no verbal 

El llenguatge no verbal ens dona molta informació respecte del què diu una persona, 

sovint bastanta més del que diuen les pròpies paraules. La regla de Mehrabian diu que 

solament s’atribueix el 7% del missatge a les paraules, el 38% a l’entonació de la veu 

(entonació, to, ressonància) mentre que el 55% és imputable al llenguatge corporal 

(Mehrabian, 1981). Aquesta llei està basada en uns estudis que Mehrabian havia fet els 

anys 60 i han tingut matisacions (Argyle et al. 1970), però en qualsevol cas sembla que 

hi ha acord sobre la clara preeminència del llenguatge corporal sobre el verbal. Els polí-

tics, venedors, comunicadors i, per descomptat, els actors, ho coneixen molt bé i en fan 

un gran ús.  

https://www.youtube.com/watch?v=eQoYKuNcCpU
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En un concert, l’actitud corporal del concertista tindrà una influència més considerable 

del que se sol admetre en la valoració que el públic farà del recital. Si hi apliquéssim la 

llei de Mehrabian, hauríem d’admetre que la partitura seria el 7% del valor total, la in-

terpretació el 35% i el 55% restant l’ocuparia el llenguatge no verbal, incloent-hi aquí 

tota la part espectacular del concert i l’efecte halo, del que en parlaré més endavant 

(capítol 3.5). 

La primera vegada que vaig sentir un concert de Manuel Barrueco, el gran guitarrista 

nord-americà d’origen cubà, va fer un concert extraordinari. La seva tècnica va entusi-

asmar els guitarristes que hi érem presents i la seva musicalitat ens va fer fruir. Barrueco 

és un guitarrista que té un llenguatge corporal, en el moment del concert, pràcticament 

inexistent. Manté una actitud hieràtica i els braços i els dits fan la seva feina amb una 

eficàcia incontestable, però gairebé no expressa cap emoció amb la cara o el cos.  

A l’acabar el concert em vaig trobar algunes persones entre el públic que lloaven la seva 

tècnica però el descrivien com un músic molt fred. En aquell moment em va sorprendre 

molt, i vaig trigar bastants anys en entendre quin és el mecanisme que provoca aquesta 

percepció.  

Tres dècades més tard, i després de tenir altres oportunitats de sentir-lo i haver-lo cone-

gut personalment, Barrueco va fer un concert al Palau de la Música Catalana al qual vaig 

assistir. En un moment vaig decidir tancar els ulls per veure si també a mi m’afectava 

l’aspecte poc teatral de la seva manera de tocar. Vaig quedar admirat de veure com la 

meva percepció de la interpretació que ell estava fent millorava sensiblement en des-

connectar la vista de l’audició musical. 

En el sentit contrari, també és freqüent trobar músics que no van més enllà d’una dis-

creta mediocritat però que arriben a triomfar gràcies a una bona gestió de la seva co-

municació corporal.  

Per tant, si bé és una exageració pretendre que quan un músic s’ho passa bé a l’escenari 

el públic també s’ho passarà bé, tal com deia al capítol 2.2, sí que podem dir que hi 

ajuda. Les neurones mirall del públic (de les que en parlaré tot seguit, en el capítol 3.3) 

crearan un corrent d’empatia amb la sensació de plaer que experimenta i transmet el 

concertista, ajudant a rebre les seves emocions. Això té un efecte colateral: també el 
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músic tindrà tendència a emocionar-se més si expressa les emocions corporalment. Òs-

car Vilarroya (annex 1) em comentava en una conversa que s’ha estudiat que les perso-

nes que es posen toxina botulínica (Botox®) per dissimular les arrugues de la cara, amb 

el que perden capacitat d’expressió facial, tenen també lleugerament minvada la seva 

capacitat per sentir emocions. 

Tenint en compte l’esmentat aquí, probablement als estudiants de música els seria de 

molta utilitat fer una aproximació pràctica al mon del teatre. No per a fer una interpre-

tació histriònica, sinó més aviat amb l’objectiu de que les emocions que el músic sent 

quan està interpretant puguin aflorar corporalment i ajudar l’oient a copsar-les.  

  

3.3 Les neurones mirall 

Una experiència que tots els músics hem viscut és la sensació d’assistir a un concert 

d’algú que ens impacta i, alhora que estem gaudint del seu art, sentir que estem apre-

nent. Sempre he tingut aquesta impressió quan he vist tocar els músics que admiro.  

És veritat que aprenem, quan veiem tocar els altres. Hi ha una part que aprèn de manera 

conscient, reflexionant, ja sigui en el propi moment del concert o més tard, sobre com 

ha fet una frase, com ha destacat una melodia, com ha fet un rubato o ha donat forma 

a l’obra, la projecció del so, etc. Però també hi ha una part que aprèn de manera incons-

cient, només pel fet d’estar mirant com toca.  

Giacomo Rizzolatti va fer uns experiments en què un mico, amb uns elèctrodes prèvia-

ment implantats a l’encèfal, observava un investigador mentre realitzava una sèrie d’ac-

cions. Quan el mico veia que l’investigador movia la mà, se li activaven les neurones 

corresponents a la seva pròpia mà, tot i no haver fet cap moviment. Els investigadors 

van denominar les neurones que es comportaven així com neurones mirall (Rizzolatti & 

Sinigaglia, 2006).  

Les neurones mirall estan molt relacionades amb l’empatia i la Teoria de la Ment. García 

García, González Marqués y Maestú Unturbe atribueixen a l’empatia dos components: 

el cognitiu i l’emocional. El component cognitiu és el que comprèn els pensaments i els 

sentiments de l’altre mentre que el component afectiu comparteix l’estat emocional 
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d’una altra persona (García García et al., 2011). El component cognitiu de l’empatia la 

relacionaria amb la  Teoria de la Ment, que és una activitat que genera hipòtesi sobre el 

què està pensant o sentint l’altre, construeix teories sobre com actua i per què, inter-

pretant i fent prediccions sobre el seu comportament i les seves intencions (Tirapu-

Ustárroz, 2007). 

L’activació de les neurones mirall és més gran quan més experts som en l’acció obser-

vada. Quan veiem algú que ens saluda amb la mà a tots se’ns activen les neurones mirall, 

però si estem en un concert de violí, els violinistes activaran les àrees dactilars del seu 

còrtex com si estiguessin tocant mentre que els violoncel·listes les activaran menys, els 

guitarristes menys encara i els venedors d’assegurances s’hauran de conformar amb 

gaudir de la interpretació, sense que això sigui menyspreable. Quan uns ballarins de ba-

llet clàssic i uns experts en capoeira van veure unes seqüencies d’aquests balls, les neu-

rones mirall s’activaven en els dos casos, però sempre ho feien més quan cada grup 

estava veient la seva pròpia especialitat (Macknik & Martínez-Conde, 2012). En un altre 

estudi es va constatar que mostrant imatges de tan sols 30 mili-segons de cares felices 

o enfadades entre imatges neutres (per tant, imatges captades a nivell inconscient) es 

produïen moviments musculars corresponents amb l’emoció de les cares, tendint a mi-

metitzar-les (Dimberg, et al., 2000) i que aquests moviments es produïen, de manera 

quasi imperceptible, fins i tot quan els investigadors demanaven als subjectes que no en 

fessin. Sembla, per tant, que tenim tendència a imitar els moviments que veiem fer en 

altres però que els inhibim. Si veiem algú rascar-se el clatell no l’imitem automàtica-

ment. Això només passa en pacients amb ecopràxia, un deteriorament cerebral greu que 

els fa copiar els comportaments dels demés. Aquesta patologia sembla corroborar que 

reproduïm interiorment els moviments que observem però que en condicions normals 

evitem la seva execució. Precisament als afectats per aquesta patologia no els funciona-

rien els mecanismes inhibitoris.  

Damasio sosté que si un cervell complex pot emular l’estat corporal d’un altre, se suposa 

que seria capaç de simular els seus propis estats corporals, i això el du a proposar que 

aquesta simulació de moviments propis va ser anterior, en l’evolució humana: un sis-

tema de simulació dels demés no s’hauria desenvolupat si primer no haguéssim tingut 

un mapa de simulació del cervell aplicat al propi organisme (Damasio, 2012). Aquest 
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mapa de simulació de moviments propis que s’activa també amb les neurones mirall 

ajuda a comprendre el procés explicat en el capítol 1.7.1 sobre l’entrenament motor 

mental. 

Quan assistim a una execució duta a terme amb una tècnica elevada per algú que toca 

el mateix instrument que nosaltres, les neurones mirall s’estimulen i fan que el nostre 

cervell estigui com si també toqués, fent una representació corporal dels moviments i, 

per tant, fent aprenentatge motor d’aquella especialitat. Les reflexions que es faran 

posteriorment aprofundiran en l’aprenentatge. Tots aquests mecanismes fan que anar 

a veure concerts sigui totalment aconsellable pels estudiants. 

 

3.4 Els sentits propioceptius 

La propiocepció és el sentit que informa de l’estat i la posició de les diferents parts del 

cos. Tenim receptors propioceptius als músculs, els tendons, les articulacions i l’aparell 

vestibular, a l’oïda interna. Hi ha moltes ocasions en què la propiocepció és més eficaç, 

ràpida i segura que la vista. Seria molt complicat portar-nos el menjar del plat a la boca 

si no tinguéssim la guia experta dels sensors propioceptius. 

La vista és, com s’ha dit abans, el sentit que ocupa més espai al cervell (una tercera part 

del còrtex) i això ens predisposa a fer-la servir, de vegades, més del que seria convenient. 

Hi ha molts passatges tècnics en què mirar els dits entorpeix l’execució en comptes de  

beneficiar-la. Alguns instruments, per la seva morfologia, ja treballen majoritàriament 

dirigits per la propiocepció: els instrumentistes de vent rarament miren els dits i els vio-

linistes els miren molt poc. Guitarristes, arpistes i pianistes tenim més predisposició a 

mirar les mans6 mentre anem tocant. Sens dubte, la vista és de gran utilitat en molts 

casos, però de vegades pot dificultar l’execució a causa de la lentitud amb què dirigeix 

els moviments.  

                                                           
6  Els guitarristes solem mirar la mà esquerra però molt rarament la dreta. I és que seria molt complicat 
intentar controlar amb la vista els canvis de corda mentre polsem: també aquí es demostra que moltes 
vegades la propiocepció és més eficaç que la vista. 
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Ja fa uns quants anys vaig decidir provar què passava si tancava els ulls mentre tocava. 

Jo tenia molt implantat l’hàbit de mirar la mà esquerra mentre estava interpretant, mo-

nitoritzant els moviments amb la visió. Al principi sentia una certa inseguretat, però molt 

aviat vaig notar que hi havia molts passatges que milloraven sensiblement, augmentant 

l’eficàcia motora en desconnectar l’aparell visual. La vista és una bona aliada de la tèc-

nica en molts fragments, però en altres és millor prescindir-ne i deixar que siguin els 

sentits propioceptius els que guiïn el moviment . 

 

3.5 L’efecte halo i les dissonàncies cognitives 

L’any 1966, el grup de música pop més aclamat de tots els temps acabava de enregistrar 

el seu àlbum Revolver i els seus components van decidir que ja no farien gira. Els Beatles 

estaven cansats de concerts en els que els crits de les seves fans se sentien tant o més 

que la seva música. Ells mateixos tenien moltes dificultats per sentir el que estaven to-

cant a l’escenari, i això els feia actuar en unes condicions artístiques lamentables. Hi ha 

enregistraments i filmacions en els que es pot veure els grans problemes d’afinació que 

tenia la banda a causa d’això. Fins aquell moment, però, les fans semblaven totalment 

alienes a la disminuïda qualitat que el grup oferia en directe, sentint una passió irrefre-

nable i una experiència quasi catàrtica en veure els seus ídols de prop.  

Any 2007, una estació de metro a Washington D.C. Un home treu un violí i es posa a 

tocar la Chaconne de la Partita en re menor de J. S. Bach. La gent passa pel costat sense 

fer-ne cas. Després interpreta altres obres de Bach, durant 45 minuts. El que no sabia la 

gent és que el violí era un Stradivarius valorat en 3,5 milions de dòlars i que el violinista 

era Joshua Bell, un dels millors intèrprets d’aquest instrument. Van passar unes 1 100 

persones de les quals solament una el va reconèixer, se’n van aturar 7 a escoltar-lo i va 

recollir un total de 32 dòlars. Tres dies abans, Bell havia omplert el Boston Symphony 

Hall amb entrades a 100 dòlars. L’experiment havia estat dissenyat pel Washington Post. 

Hi ha també molts casos d’efecte halo en les arts plàstiques. Un canal de YouTube va 

penjar un quadre comprat a Ikea per 10 € en una sala d’exposicions, fent-lo passar per 

una obra del presumptament famós pintor IKE Andrews. És divertit veure les opinions i 
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les valoracions econòmiques que en fa el públic, creient que és un quadre d’alt valor 

artístic i econòmic.  (https://www.youtube.com/watch?v=gAXAh5O4Lmc) 

Quan veiem a l’escenari un artista a qui admirem profundament, estem condicionats en 

la valoració que farem de la seva actuació per l’efecte halo. Aquest és un biaix que ten-

deix a confirmar de manera coherent la informació que tenim d’una persona. Aquest 

efecte es dóna també a l’hora de corregir exàmens. Daniel Kahneman explica, entre 

molts altres exemples, que quan un estudiant contesta bé les primeres preguntes crea 

un efecte halo que condicionarà positivament la puntuació que el seu corrector posarà 

a les preguntes següents, tendint a ser més comprensiu amb els errors que hi tingui 

(Kahneman, 2013). 

En un estudi, Solomon Asch va presentar descripcions de dos personatges i va preguntar 

comentaris sobre la seva personalitat (Asch, 1946) (Kahneman, 2013). Què en penses de 

l’Alan i el Ben?  

Alan: intel·ligent-diligent-impulsiu-crític-tossut-envejós 

Ben: Envejós-tossut-crític-impulsiu-diligent-intel·ligent 

Si som com la majoria de persones, hem vist l’Alan molt més afavorit que el Ben, tot i 

que els adjectius són els mateixos però en ordre invers. Els trets inicials canvien el sentit 

dels trets que vénen després. 

L’efecte halo està molt directament relacionat amb la dissonància cognitiva. La disso-

nància cognitiva es presenta quan hi ha dues idees contradictòries, o una idea que és 

contrària a la nostra manera d’actuar (Macknik & Martínez-Conde, 2012). Exemples molt 

clars serien aquells moments en què una persona que està fent regim per aprimar-se 

s’atipa opíparament en un sopar i comenta que un dia és un dia, o un alcohòlic que diu 

que en realitat té la beguda controlada, o una persona que li fa mandra cuidar la seva 

salut i ho justifica dient que d’alguna cosa ens hem de morir. També és dóna en músics 

que tenen problemes amb algun tipus de tècnica determinada i tendeixen a evitar les 

obres que tenen aquell tipus concret de tècnica que els hi suposa una especial dificultat, 
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però al·leguen que són obres que no els hi agraden. El cervell necessita donar coherèn-

cia, encara que sigui fictícia, entre el que fem i el que pensem. Aquesta mateixa cohe-

rència la busca en el fet que si l’artista X és tan reconegut, ha de ser bo.  

Això pot arribar a extrems delirants com en les síndromes de neglect, o de negligència 

unilateral, i de Capgras. Després de patir un ictus a l’hemisferi dret, es pot tenir una 

pèrdua de consciència que fa que el pacient no vegi res que estigui al costat esquerra. 

Es pentina i renta només la meitat dreta del seu cos, si llegeix el diari només en llegeix 

la pàgina de la dreta i si fa un dibuix en farà la meitat, com si menja d’un plat, en que 

menjarà solament la part de la dreta, tot i que si se li gira el plat 180 graus es menjarà 

perfectament la resta. Aquests pacients tenen una gran dosi d’enginy i fantasia per dis-

simular la síndrome de neglect, inventant les explicacions que calguin per justificar la 

seva situació (Swaab, 2014). Una pacient que es creia físicament independent i estava 

convençuda de que el seu costat esquerra funcionava perfectament, solament feia la 

meitat dreta dels dibuixos. Quan se li va preguntar perquè en feia només aquella part 

contestava “què vol que hi faci si no hi ha res més”, i quan se li demanava si podia moure 

el braç esquerra deia “perfectament, però ara és millor que descansi”. Aquests pacients 

no reconeixeran com a seus el braç o la cama esquerra, arribant fins i tot a pensar que 

el braç que tenen paralitzat és, en realitat, “el meu fill que està dormint al meu costat, 

com sempre, però ahir el vaig voler despertar i no hi va haver manera”, com explica 

Swaab d’un cas que va veure. 

S’han fet també estudis curiosos i una mica inquietants, per les conseqüències filosòfi-

ques que tenen, en pacients amb el cervell dividit. Es tracta de persones a qui s’ha sec-

cionat el cos callós per combatre atacs d’epilèpsia que havien posat la seva vida en perill. 

Aquestes persones semblaven totalment normals, després de l’operació, però després 

es va veure que havien fet alguns canvis importants.  

A un pacient el terapeuta li ordenava a l’hemisferi dret, mitjançant un text, que s’aixe-

qués i se n’anés. Quan se li preguntava per què ho havia fet, no contestava “perquè 

vostè m’ho ha ordenat” (qui contesta és l’hemisferi esquerra, que és on hi ha l’àrea de 

Broca, que processa la parla), perquè no n’era conscient. En comptes d’això, deia “vaig 

a buscar una xocolatina” (Swaab, 2014). 
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Normalment, els hemisferis es complementen passant-se informació l’un a l’altre, però 

si aquest intercanvi es talla, queden dividits i cada un pot arribar a tenir idees pròpies, 

cadascun amb la seva pròpia voluntat. Michio Kaku explica una entrevista que va fer al 

Dr. Michael Gazzaniga, que ha dedicat vàries dècades a estudiar pacients amb cervell 

dividit, pel programa de ràdio Science Fantastic (Kaku, 2015). El Dr. Gazzaniga comenta 

que quan se li presenta una paradoxa evident, l’hemisferi esquerra inventa una resposta 

per explicar els fets incòmodes. Això ens proporciona la falsa sensació de que estem 

unificats i íntegres. En un estudi, el Dr Gazzaniga va preguntar a l’hemisferi esquerra 

d’un pacient què faria després de la graduació, i va dir que seria dibuixant. Però quan a 

la mateixa persona se li va preguntar a l’hemisferi dret, va contestar7 “pilot de carreres”. 

Un pacient amb cervell dividit pot ser creient amb un hemisferi i no creient amb l’altre, 

o tenir opcions polítiques diferents en cada hemisferi. Això planteja la possibilitat de que 

l’hemisferi esquerra, d’alguna manera, tiranitzi l’hemisferi dret, que no pot parlar, però 

que aquest últim tingui una personalitat, unes ambicions i fins i tot una consciència molt 

diferent de l’entitat que creiem ser en el nostre dia a dia (Kaku, 2015).  

Kaku conclou:  

Es ahí de donde procede nuestra sensación de un yo unificado. Aunque la conciencia es 

un mosaico de tendencias en tensión, y a menudo contradictorias, el hemisferio iz-

quierdo ignora las inconsistencias y llena los vacíos evidentes para proporcionarnos una 

sensación continua de un único yo. En otras palabras, el hemisferio izquierdo busca con-

tinuamente excusas, algunas de ellas disparatadas y absurdas, para que el mundo tenga 

sentido. Se pregunta constantemente ¿por qué? Y se inventa excusas, aunque la pre-

gunta no tenga respuesta (Kaku, 2015, p.93). 

Els experiments de Gazzaniga són citats i comentats en el mateix sentit també per F. 

Manes (Manes, 2014). 

En la síndrome de Capgras, per la seva banda, el pacient creu que una persona molt 

relacionada amb ella ha sigut substituïda per un doble, exacte en tot però que no és ella. 

                                                           
7 mitjançant el joc de l’Scrabble. La parla està en l’hemisferi esquerra, pel que l’hemisferi dret no pot 
parlar i van haver de fer que parlés a través de les lletres del joc. 
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Pot dir “és igual que el meu marit, parla com ell, té la seva veu però sé que no és ell”. El 

que resulta curiós d’aquests casos és la narrativa que el cervell fa de la situació, i que, 

com m’ho explicava el neuròleg Òscar Vilarroya en una conversa: 

El relat que en fan els pacients de Capgras va canviant. Els americans dels anys 50 deien 

que els dobles que substituïen els seus parents eren soviètics, als anys seixanta eren 

explicats com extraterrestres, i actualment poden ser androides. 

El cervell elabora una història lògica que doni aquella coherència de què parlàvem 

abans, tant en aquestes síndromes com en les dissonàncies cognitives que justifiquen, 

entre tantes altres coses, l’efecte halo. El que entenem com a Jo seria així bastant més 

complex del que solem creure, resultant ser un cúmul de varis jos que negocien entre 

ells per acabar tenint una opinió sobre un tema, o actuant d’una manera determinada. 

 
4. La por escènica.  
  

Oferir un concert davant d’un públic és una activitat que desperta sensacions molt vari-

ades en les diferents persones que la efectuen, que fins i tot canvien en la mateixa per-

sona, en moments, situacions o auditoris diversos. La gama de sensacions pot anar des 

del plaer fins a un patiment que arribi a incapacitar la persona per fer aquesta activitat 

de manera professional.  

El moment de sortir a un escenari, ja sigui fent un concert de música, una obra de teatre 

o una conferència, pot provocar sentiments d’ansietat, angoixa o estrès. La por escènica, 

quan apareix, pot estar generada per motius molt variats, ja sigui males experiències, 

falses creences (distorsions cognitives), idees catastrofistes, excés de sentit de respon-

sabilitat o de culpa, etc. (Marina, 2006). 

Quan el cervell detecta una situació de perill, l’amígdala s’activa. L’amígdala té una con-

nexió directa amb l’hipotàlem, que controla les respostes corporals de l’estrès alliberant 

hormones, especialment cortisol, i s’activa el sistema simpàtic, que és el que predisposa 

a la lluita o la fugida. Aquesta resposta era adaptativa: als nostres avantpassats els va 

salvar la vida, possibilitant-los fugir dels perills. Actualment, aquest cortisol, que es cre-

mava quan corríem i consumíem glucosa, se’ns queda dins i disminueix la producció de 
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IgA, afectant negativament al nostre sistema immunològic. Actualment, els factors d’es-

très crònic són no adaptatius (Levitin, 2014).  

L’escorça prefrontal s’encarrega d’inhibir l’amígdala desactivant l’ansietat quan detecta 

que l’estímul que semblava perillós, en realitat no ho era. Seria el cas quan ens espantem 

per un soroll sobtat que sentim però després veiem que no es tractava de res important. 

Però si aquest sistema inhibitori no funciona bé, pot ser que la persona se senti ansiosa 

molt després de que el perill hagi passat. 

Una fòbia és una por molt intensa a una cosa que no és en absolut tan perillosa com li 

sembla al pacient. N’hi ha de molts tipus, des de fòbies a les altures, als espais petits i 

tancats o grans i plens de gent, a diferents animals o al tracte social, entre d’altres. 

Les fòbies estan considerades un dels trastorns psiquiàtrics més fàcils de tractar 

(Aamodt & Wang, 2008) (Marina, 2006). La teràpia cognitiva-conductual d’exposició gra-

dual en resulta molt efectiva.  

El primer que fa el terapeuta és anar exposant el pacient a la situació temuda, de mica 

en mica, controlant que la por estigui dins de límits tolerables (annex 3). Per exemple, a 

algú que tingui fòbia als espais petits i tancats (claustrofòbia) se li pot ensenyar una foto 

d’un ascensor, després veure’n un vídeo, més tard acostar-s’hi i finalment entrar-hi, per 

acabar pujant uns pisos dintre de l’ascensor. Tot això juntament amb la part cognitiva, 

amb el terapeuta al costat, comentant què sent el pacient, què està pensant en cada 

cas, intentant relaxar-se, per tal d’anar perdent-ne la por. 

Quin és el procediment que se sol seguir en les escoles de música amb els estudiants 

que tenen por escènica? La tradició ha transmès que l’important és tocar en públic, 

quantes més vegades millor. És veritat que la pràctica de tocar en públic és molt impor-

tant per tal de superar l’ansietat que provoca en aquestes persones l’actuació, però a la 

llum del que hem vist a través dels tractaments per les fòbies potser no sempre serà 

aconsellable tocar en públic, en qualsevol circumstància i siguin quines siguin les condi-

cions de l’audició. Què passa si l’estudiant que està angoixat, ansiós i estressat diu que 

no se sent preparat? La resposta habitual de molts mestres serà que no es preocupi, que 

toqui i que encara que tingui un mal dia, aprendrà de l’experiència. 
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És veritat, això? Tornem a les teràpies d’aproximació. Què passa si, quan el pacient està 

agafant confiança, entra a l’ascensor... i es queda atrapat a dins durant vint minuts? O 

algú amb fòbia als gossos que després de la teràpia d’exposició acaba acariciant un gos 

però aquest el mossega? Tota la feina prèvia no haurà servit per a res i aquesta persona 

haurà de començar de nou el tractament, des d’un punt de partida encara més compli-

cat. 

En la meva opinió, seria bo que l’estudiant que té una forta percepció de que pot tenir 

una mala experiència perquè no està preparat, no se’l forci a tocar. Si fa el concert i el 

resultat és molt dolent degut a un nivell d’ansietat massa elevat que no ha pogut con-

trolar en absolut, serà contraproduent. Això no implica fomentar conductes d’evitació. 

Les conductes d’evitació serien aquelles en què s’eviten les situacions que generen an-

sietat. Per exemple, en el cas esmentat abans de l’ascensor, quan una persona s’hi 

queda atrapada, pot desenvolupar una certa ansietat al pujar-ne a un altre, potser les 

primeres vegades sent una mica de por. Si puja a ascensors i veu que no passa res, 

aquesta ansietat desapareixerà ràpidament, però si puja per l’escala, per tal d’evitar 

l’ansietat, el problema que hauria sigut anecdòtic pot fer-se crònic. Cal que l’estudiant 

que té problemes per sortir a tocar en públic vagi agafant confiança, sense evitar les 

audicions, però fent-ne que estiguin a l’altura en què pugui controlar el seu estat emo-

cional, potser tocant repertoris que no estiguin al límit de les seves possibilitats tècni-

ques, i fent audicions amb una exposició graduada. 

L’ansietat té unes manifestacions de caràcter fisiològic (tremolor, palpitacions, sudora-

ció) i cognitiu (pensaments catastrofistes envers l’actuació). Les manifestacions fisiolò-

giques són secundàries a les cognicions, però poden retro-alimentar nous pensaments 

negatius, creant així un bucle que augmenti la taquicàrdia, la tremolor, etc. (Dalia 

Cirujeda 2004, p.60). L’ajuda d’algun fàrmac, especialment els beta-bloquejadors com 

el propanolol (Sumial®), pot ser útil perquè trenca aquest cercle viciós, però solament si 

s’usa de manera molt ocasional (annex 2) (Dalia Cirujeda 2004, p.71). La seva utilitat està 

en què l’estudiant no nota l’efecte de la pastilla però frena la resposta fisiològica a l’an-

sietat i en alguns casos això pot ajudar a agafar confiança. Les benzodiazepines (Tranki-
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macín®, Valium®, Tranxilium®) no em semblen una bona opció perquè no frenen l’ansi-

etat amb la mateixa rapidesa i tenen un efecte secundari molt habitual que és la som-

nolència, que dificulta la concentració i l’acció motora necessàries per tocar.  

El recurs als fàrmacs ha de ser molt prudent. Dalia Cirujeda (2004) n’exposa perills com 

la tolerància o els efectes secundaris. Això em sembla exagerat. Els efectes secundaris 

han de ser previstos per un metge, però el propanolol no és, en principi, un medicament 

perillós. És el cinquè medicament més prescrit al món i un músic només n’hauria de 

prendre en ocasions absolutament esporàdiques (annex 2). Això mateix descarta els 

efectes de tolerància, que es produirien en dosis molt més altes. Amb el que sí que s’ha 

d’anar en compte és en creure que l’ús de fàrmacs és la solució al problema. Si no es 

prenen altres mesures com les esmentades abans, faran pensar l’estudiant que no és 

capaç de tocar sense el suport d’aquest medicament, creant-ne una dependència psico-

lògica que tindrà un efecte contrari al desitjat.   

Diverses tècniques com el Ioga, la meditació, el tai-txi, la tècnica Alexander, el mètode 

Feldenkrais o d’altres, d’altra banda, han mostrat la seva eficàcia en el tractament i pre-

venció de la por escènica en molts músics. En tot cas, l’ús d’aquestes tècniques no con-

tradiu tot el referent a l’aproximació progressiva de la teràpia cognitiva-conductual.  

Segurament alguns professors de música no estan massa disposats a entrar en aquests 

terrenys, per desconeixement o per falta d’interès en temes que no són pròpiament 

musicals, però aplicar el que se sap de com funciona el nostre cervell, que a fi de comp-

tes és qui aprèn, qui actua, qui crea i qui fa la música, ens faria treure més partit tant 

dels estudiants que ens han dipositat la seva confiança com de nosaltres mateixos. 
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Conclusions 

El que em va moure a fer aquest treball va ser posar en ordre tot un seguit de lectures 

que he estat fent durant bastants anys. Aquesta posada en ordre em resultava molt útil 

a mi, i tinc la confiança que pugui ser-ho també per altra gent. Sovint tinc converses amb 

estudiants en què apareixen temes dels tractats aquí. L’interès per les ciències que es-

tudien el cervell ha augmentat de manera espectacular en els últims anys, també entre 

els estudiants de música. Quan parlava d’aquestes coses, fa poc més d’una dècada, em 

miraven com a un afeccionat excèntric a una matèria fosca i incomprensible. Avui em 

pregunten i volen saber-ne més. 

Les conclusions a les que crec que es pot arribar per l’exposat en aquest treball són les 

següents:  

-L’aprenentatge té uns períodes sensibles, de vegades fins i tot crítics, que cal conèixer 

i respectar. Una criatura no neix amb un cervell com una Tabula rasa, sinó que ja porta 

uns aprenentatges previs, de naixement, que l’ajuden. Un exemple d’això n’és la sintaxi 

o la pronúncia de l’idioma. El cervell té una plasticitat que dura tota la vida, i això li 

permet adquirir noves destreses a qualsevol edat, però el treball motor s’ha d’aprendre 

el més aviat possible si es vol fer a un nivell alt. 

-L’aprenentatge motor mitjançant l’exercici mental és una eina molt útil per assimilar i 

gravar a la memòria passatges musicals. Requereix una certa pràctica, però els resultats 

la compensen amb escreix. 

-Estudiar lentament és una pràctica molt recomanable però s’ha d’anar en compte a no 

pensar lentament mentre es fa. Això li restaria tota l’eficàcia, i és fàcil caure en aquest 

parany. 

-L’emoció és una vivència necessària en la pràctica artística. Aquí simplement he volgut 

desmuntar algun mite que hi ha sobre la sobrevaloració que se’n fa, en el sentit de pen-

sar que, per sí sola, garantirà una bona actuació. Ni un actor, ni un artista plàstic, ni un 

músic poden confiar solament en l’emoció que senten per transmetre res a l’audiència 

si no va acompanyat d’una tècnica que estigui a l’alçada del que es requereix. El control 

del procés i del resultat serà necessari per tal d’aconseguir-ho. 
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-Un altre mite que he volgut qüestionar és el de que els concerts s’han de fer en un estat 

de completa concentració. Això em sembla gairebé impossible, i és bo que habilitem 

eines per tirar endavant en els moments en què la concentració minva o fins i tot desa-

pareix. 

-Rodar un programa o unes obres és una pràctica molt útil per tal d’assimilar-los bé a la 

memòria. En una situació emocionalment intensa, la memòria es consolida molt més. 

-Quan hi ha una situació d’estrès, el tempo tendeix a ser més ràpid. Això ens fa agafar 

tempos excessivament ràpids en concerts d’alta càrrega emocional o en passatges tèc-

nicament complicats. És bo que ho tinguem en compte i ho podem preveure. 

-Un concert és un espectacle, la part més important del qual n’és la música, però no 

l’única. Aniria bé que anéssim parant atenció a aquest fet per les connotacions de tota 

mena que té, artístiques o fins i tot comercials. 

-La propiocepció és, moltes vegades, més eficaç i més ràpida que la vista. Això es fa evi-

dent en molts casos, però en d’altres creiem erròniament que la vista ens ajudarà. 

-La por escènica pot venir per moltes raons, però el que interessa especialment és com 

tractar-la. Les teràpies cognitiu-conductuals per tractar les fòbies són una eina de gran 

eficàcia per superar-les i crec que poden ser de molta utilitat per a la por escènica. Can-

viar el sistema de creences i una aproximació graduada al concert pot ser un camí molt 

més eficaç que el que se sol recomanar de tocar, sigui quina sigui la situació emocional 

de l’intèrpret, per tal de enfrontar-se amb l’ansietat del concert. En algunes persones, 

aquesta actitud de tocar en qualsevol circumstància pot ser molt perjudicial. 

El cervell no busca la veritat, busca coherència. Això fa que les dissonàncies cognitives 

ens donin tranquil·litat tot i que ens allunyin de la realitat. Un artista ha d’intentar tenir 

un coneixement exhaustiu de la realitat de la seva obra. Moltes vegades, però, quan 

toquem sentim el que voldríem tocar més que el que estem tocant realment. Això em 

porta al que crec que probablement és el més important que ha d’aprendre un intèrpret, 

i que esmento com a última conclusió (explicat al capítol 2.2).  

Muntar una obra passa per tres fases diferenciades:  
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La primera, decidir. Què volem fer, on, de quina manera, aplicant tots els recursos in-

terpretatius i tècnics. 

La segona, treballar. És el moment de posar en pràctica tot allò que hem decidit fer per 

interpretar l’obra segons el nostre gust, els coneixement que tenim de l’estil, etc. 

La tercera, comprovar. Aquesta és, segons el meu criteri, la més difícil de les tres, però 

no menys important. Hem d’estar atents a que el que estem tocant és el més semblant 

possible al que havíem decidit i pel que hem treballat.  

Aquestes tres fases del procés creatiu que ens du a la interpretació han sigut el meu 

cavall de batalla des de ja fa molts anys. Fa pocs mesos vaig veure una publicació al 

FaceBook del meu admirat Yo Yo Ma en que deia gairebé el mateix, solament que ell no 

ho explicava com a tres fases sinó com que hem de ser tres persones a la vegada: la que 

decideix, la que posa en marxa el treball i una tercera que s’asseu entre el públic, escolta 

el concert i els diu a les altres dues el que no està conforme al decidit i treballat perquè 

ho corregeixin.   

Si ho diu Yo Yo Ma...  
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n’he après tant. Voldria fer una menció especial per a Òscar Vilarroya, que als motius 

d’agraïment dels mencionats abans s’hi suma que va tenir la paciència de llegir-se tot el 

treball per comprovar que no se m’hi hagués escapat res que fos contrari al coneixement 

científic. 
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Annex 1. Entrevista amb Òscar Vilarroya 

Òscar Vilarroya Oliver és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barce-
lona (UAB), i doctor en Ciència Cognitiva i doctor en Filosofia per la mateixa universitat. És pro-
fessor de Psiquiatria de la UAB, i director del grup d’investigació “Unitat de Recerca en Neuroci-
ència Cognitiva” (URNC), de la UAB, així com del “Grup de Recerca en Neuro-imatge dels Tras-
torns  Mentals” (GREEN) de la Fundació IMIM. La URNC i el GREEN tenen com objectiu l’aplicació 
de tècniques de neuro-imatge a l’estudi de les malalties mentals, així com a l’estudi de les fun-
cions cognitives en general.  

Òscar Vilarroya ha publicat nombrosos articles científics, llibres d’assaig científic, com Palabra 

de robot (Universitat de València, 2006), guanyador del “Premi Europeu de Divulgació Científica 
2002”, així com assajos científics com La disolución de la Mente (Tusquets, 2002). Ha sigut també 
divulgador científic en mitjans de comunicació, especialment en premsa i ràdio. 

 

Diries que l’aprenentatge de la música té semblances amb el de la parla? 

Sí, moltes. L’àrea de Broca, que està a l’hemisferi esquerre (en la gran majoria dels dretans), és 

una àrea que estructura la parla, però també la música i altres activitats que requereixen un 

ordre complex. La seva funció és la d'ordenar seqüències d'elements amb sentit, és a dir, s'ocupa 

de la sintaxi de la parla, la música i probablement d'altres funcions. Per altra banda, la parla i la 

música també s'assemblen perquè tant la música com la parla tenen períodes sensibles d’apre-

nentatge. 

Vols dir que una persona de quaranta anys, posem per cas, podria fer un grau universitari però 

que algú d’aquesta edat no podria fer un grau d’un instrument? 

Exactament. Hi ha activitats per les que aprendre de petits és bàsic, que tenen períodes sensi-

bles, i la parla i la música en són dos clars exemples. Quanta més feina es faci de petit i en la 

joventut, millor. 

Per què ens equivoquem quan volem controlar molt un passatge difícil? Pot ser que el fet que 

el còrtex prefrontal prengui el control faci que ens equivoquem perquè no se sap tan bé la 

peça com els ganglis bassals? 

Es podria dir així, tot i ser una simplificació. Mentre estàs tocant, el cingulat anterior, que és una 

regió molt antiga del neocòrtex que envolta el cos callós, monitoritza constantment els teus 

moviments de manera inconscient. Té una funció d’alarma, d’avisar quan hi ha un problema que 

requereix atenció. Curiosament, en els músics experimentats el cingulat s’activa fins i tot una 
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mica abans de que es produeixi l’error, per exemple, quan t’equivoques en una nota, mentre 

que en els no experimentats no passa.  

Per altra banda, l’escorça dorso-lateral prefrontal té funcions executives, seria com el director 

d’orquestra i efectua un control més conscient. Mentre toques està bastant inhibit, però pren 

el control quan hi ha un problema.  

Cap de les dues estructures, el cingulat i l'escorça dorso-lateral prefrontal no semblen participar 

en la memòria pròpia de l'obra en concret. Per tant, en certa mesura es pot dir que no se saben 

tan bé l'obra com altres àrees, però també hi influeixen altres factors, com l’emoció, la pròpia 

por que tens d’equivocar-te. 

Quin és el procés neurològic des de la lectura de la partitura fins a l’execució? 

L'execució d’un moviment musical no està en una zona determinada, no està memoritzada en 

un calaixet, sinó que és la coordinació de moltes àrees que han fixat en una memòria en xarxa 

aquesta coordinació a través d’una sèrie de repeticions i aprenentatges al llarg del temps, i que 

es reactiva quan tu tornes a llegir la partitura –o la toques de memòria-.  

Quan llegeixes la partitura hi ha unes àrees visuals que interpreten els signes de la partitura; 

aquesta lectura dels signes es transforma en moviment mitjançant una àrea d’interfície, que és 

el que s’anomena precuneus, que és una àrea parietal, que fa una transformació visuomotora 

de l'àrea visual a la motora.  

La planificació de l’execució motora està preparada per una àrea que s’anomena l’àrea motora 

suplementària. Aquesta és la que crea el disseny del moviment que s’ha d’executar en aquell 

precís instant, i envia una sèrie de senyals a l’escorça motora, que és la que té unes instruccions 

específiques per cada un dels músculs del cos que han d’executar l’acció motora necessària per 

reproduir la música. 

Després hi ha altres àrees que hi participen, com l'àrea de Broca, que prepara la seqüència de 

moviments, la sintaxi musical, com hem dit abans: després d’aquest moviment ha de venir 

aquest, amb aquest ritme i amb aquesta seqüència, i altres àrees que han après a suportar tota 

l’execució motora al llarg del temps d’una manera articulada, que són els ganglis basals.  

La repetició de tot aquest procés quan estudieu una peça acaba per permetre tenir una xarxa 

de connexions registrada, memoritzada, que suporta l'execució musical. 
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Tot això s’ha de coordinar de manera precisa per altres àrees com l’escorça dorso-lateral pre-

frontal, que està activa al principi, però relativament inhibida perquè no ha d'interferir en l’exe-

cució del moment. En paral·lel a la coordinació de totes aquestes àrees dedicades a l'execució 

de la peça, l’escorça dorso-lateral prefrontal així com el cingulat han d'estar a l’aguait de tot el 

que passi en aquell moment –de que no caguis de la cadira, que l’instrument estigui ben posat, 

etc.- perquè si hi ha alguna cosa que no vagi bé et donarà un senyal perquè en siguis conscient 

i ho puguis modificar. 

Com es coordinen les memòries i l’emoció amb tot aquest procés? 

La memòria no està separada en calaixets, està integrada. L'execució d'una peça musical està 

memoritzada en una xarxa d'àrees cerebral que han fixat aquesta memòria. La memòria, o el 

record, en un sentit estricte no està en un lloc concret si no que està en tota la xarxa. 

Després hi ha també la part emocional que juga el seu paper quan estem tocant, però que té 

també un paper important en la fixació de la memòria, no? Els músics notem molt com es fixa 

en la memòria una obra quan s’ha interpretat en públic, per exemple. Jo avui ho estava expli-

cant en una classe i els deia: aquesta classe segurament d’aquí a poc temps la oblidareu, però 

si ara mateix caic mort aquí, la recordareu per sempre més. 

És veritat! Hi ha un llibre mot maco de Nolasc Acarin, no sé si el tens... 

Si, El Cerebro de Rey (Acarín, 2001) 

Exacte. Doncs ell parla en el llibre dels tres cervells, el cervell reptilià, el cervell dels mamífers i 

el cervell dels humans. És una simplificació però d’alguna manera el cervell dels reptilians és un 

cervell que és el de ara i aquí, el de l’acció-reacció, que és imprescindible per sobreviure. És 

aquest que ens permet automatismes en situacions que són comunes. Després apareixen, amb 

el temps, unes especialitzacions del cervell mamífer, que és el cervell del passat. Per què és el 

cervell del passat? Doncs perquè és el cervell emocional, és el cervell en el que les emocions han 

permès fixar. Per això nosaltres som capaços de tenir records més rellevants i records menys 

rellevants, perquè les emocions, com deies tu, donen color a l’experiència i li donen una impor-

tància determinada; i això permet recordar-ho.  

És evident que les emocions no són imprescindibles per recordar però sí que permeten modelar 

el passat de manera que sigui més fàcil accedir-hi i que tingui més importància per tu a l’hora de 

recordar-ho. 
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I el cervell dels humans, que és el cervell més prefrontal, és el cervell de la imaginació, el cervell 

del futur, perquè és el cervell amb què imaginem què pot passar més endavant i és, per tant, el 

cervell més sofisticat.  

 

 

 

 

Annex 2. Entrevista amb Antoni Bulbena 

Antoni Bulbena és catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director 
de Docència i Investigació de l’INAD, Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut 
Mar de Barcelona. A més, és un apassionat de la guitarra clàssica, de la que també n’és intèrpret. 

Els temes en què ha desenvolupat les seves investigacions inclouen la demència i la pseudo-
demència, les urgències psiquiàtriques, la memòria, la depressió, el consum de xocolata i carbo-
hidrats, la mesura clínica en psiquiatria, les fòbies i les relacions entre biometeorologia i les es-
tacions amb la psicopatologia. La línia d’investigació més destacada en què està treballant és la 
relació entre els trastorns d’ansietat i la patologia somàtica associada, especialment la seva des-
cripció original de l’estreta relació d’alteracions hereditàries del col·lagen amb l’ansietat. 

 

 

Creus que els blocadors (d'adrenoreceptors) beta o Beta-Blokers poden ser una bona ajuda, 

en alguns casos, per combatre la por escènica?  

Si, efectivament són útils si s'utilitzen bé i en ocasions concretes. Cal saber les seves caracterís-

tiques i interaccions, i si se sap això, no són especialment perillosos. Els tractaments actuals de 

la por escènica tracten d'assolir dues coses: reduir l'ansietat excessiva i millorar el rendiment via 

entrenaments psicofísics. Són dues coses diferents. Per la primera van bé els beta blockers, però 

per la segona no. 

 

Quines característiques tenen?  

                                                 

Són bloquejadors del sistema simpàtic mogut fonamentalment per la noradrenalina (norepine-

frina) que belluga molts automatismes activadors del nostre cos. D'això depenen per exemple, 
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la freqüència cardíaca, la pressió arterial i la força de la contractilitat cardíaca. S'utilitzen per la 

hipertensió, insuficiència cardíaca, fibril·lació auricular i l'angina de pit, però també per la migra-

nya, el tremolor essencial, el glaucoma (gotes pels ulls) i en ocasions per l'angoixa perifèrica (ex, 

la del músic). És el cinquè tipus de fàrmacs més prescrits a tot el món.                               

Cal vigilar sobretot les persones amb asma, malaltia arterial perifèrica o amb insuficiència cardí-

aca descompensada. En el cas dels músics, cal saber senzillament que pot fer mans fredes (i 

peus), enlentiment del batec cardíac (no cal espantar-se) i algun cop nàusea i cansament. Per 

això no s´ha de prendre mai en un concert sense haver-ho provat dies abans a casa. 

Afegeixo els comentaris d'una revisió publicada el 2011 de vàries tècniques:  

 

Finally, the advantages and disadvantages of medication (propanolol) vs. CBT in terms 

of time and money can be summed up as follows: the cost of propanolol, although it 

varies from country to country, is around $0.50 (USD) per pill and should be taken 1 to 2 

hrs prior to performing to achieve its effects. The cost of CBT is much higher and varies 

among specialists, but the average of number of sessions is 4 per week, 2 hours each 

time, for around 6 weeks. Nevertheless, the advantages of medication are short-lived 

ones, with possible side effects, whereas CBT has no side effects and the achievement is 

supposed to last much longer (as it is based on educational and psychological interven-

tions that put the individual in charge of their own change process). 

 

Creus que la teràpia cognitiva (CBT) pot ser eficaç per tractar la por escènica? 

Hi ha certa evidència favorable però no del tot concloent. Val la pena saber que hi ha models 

de Music Performance Anxiety que surten del model mental (ex CBT) vs Físic, com per exemple 

el model multidimensional: 

The multidimensionality of Music Performance Anxiety (MPA): Three related dimensions were 

identified: Somatic and Cognitive Features, Performance Context and Performance Evaluation. 

Per altra banda, tècniques com les d'Alexander, el Ioga o la sofrologia són molt eficaces i, sobre-

tot, molt ben rebudes pels músics que ho practiquen. 

Hi ha un llibre força citat pels autors del gremi: 

D. Kenny, The Psychology of Music Performance Anxiety. Oxford: Oxford University Press, 

2011. 
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Annex 3. Entrevista amb Ruth Arrazola 

Llicenciada en Psicologia per la URL l’any 2000, té un Master en Psicoteràpia i psicologia clínica, 
primer cicle de teràpia de parella i primer i segon de psicopatologia forense. 

Té consulta privada des de 2001 a Barcelona. Ha publicat articles aquí i a Mèxic. Va ser assistent 
d’investigació en Característiques i efectes psicològics en agressions sexuals i en l’Ús de films en 

l’entrenament de professionals treballant amb addiccions.  

Acompanya músics en gira pel territori espanyol des de l’any 2000 amb Doctor Músic Spain. Tot 
i que no se’n poden mencionar els noms per contracte de confidencialitat, inclou alguns dels 
músics més famosos del món del rock i del pop internacional. 

Ha fet teràpia amb bastants músics catalans professionals i alguns estudiants de l’Esmuc. El seu 
coneixement del món musical i la seva excel·lent capacitat professional la feia idònia per comen-
tar els aspectes tractats en aquest treball.  

 

 

Tu ets una psicòloga que ha estat en contacte amb molts músics professionals, molts d’ells de 

fama mundial. Podries enumerar alguns trets de la personalitat dels músics que creguis des-

tacables? Creus que aquesta professió predisposa a l’ansietat? O al TOC8? 

Crec que cal diferenciar entre la meva relació amb músics pacients i amb els músics de rock que 

estan en gira internacional: als músics pacients els tracto terapèuticament i els acompanyo du-

rant un temps, de vegades anys, i en canvi amb els artistes internacionals passo un màxim de 10 

dies de gira amb ells, tot és molt comprimit dintre d’una logística de gira amb concerts i viatges 

i hotels. Els artistes tenen manies (manies abans de pujar al escenari, rituals de preparació abans 

d’un concert, menjar el mateix cada nit) i no sempre indiquen comportament patològic perquè 

estan dintre del context de normalitat per un músic, mentre que podrien considerar-se compor-

taments fòbics o rituals en un altre context professional. 

Crec que aquesta professió requereix d’una alta disciplina i sacrifici de vida personal, i aquesta 

necessitat de disciplina i practicar gairebé a diari els predisposa pel comportament ansiós i, de 

vegades, també pel comportament egocèntric (centrat en sí mateix). La majoria de músics amb 

els que treballo són persones que estan passant per un moment d’angoixa vital, que pot estar o 
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no relacionat amb la professió. Però sí que trobo que aquesta professió té certa predisposició al 

comportament obsessiu ja que preparar-se constantment, estar pendent del detall, d’escoltar 

l’instrument i el cos com a instrument també, de manera repetitiva i diària a través de l’assaig, 

pot ajudar a que els trets de personalitat obsessius-compulsius i el comportament ritualista es 

desenvolupin amb més facilitat que en altres activitats professionals. 

Diries que la por escènica és una fòbia?  

Crec que pot acabar desenvolupant una fòbia social. El límit entre l’ansietat activadora necessà-

ria abans de entrar en escena i el comportament fòbic pot ser creuat en un moment determinat 

amb més facilitat que en altres professions. En el context de gires de rock, el músic està expo-

sant-se a la seva ansietat quasi cada dia durant els molts mesos que està de gira internacional i 

l’exposició constant a la situació que genera ansietat, al pujar a un escenari, ajuda a calmar les 

pors que es poden sentir la nit anterior al concert. En canvi, els músics més joves que encara 

estan preparant-se, en els que l’ansietat és més generada per moments d’angoixa en audicions 

o per por a quedar-se en blanc en un concert, de vegades poden sentir ansietat alta i angoixa 

que pot generar comportament d’evitació, que a la llarga podria desenvolupar una fòbia si no 

es tracta al principi. 

Com diries, en pocs trets, que en seria el tractament? 

Depèn de la persona i de la situació. Els musics de rock tenen un grup de gent que els acompanya 

durant la gira i difícilment desenvolupen una fòbia, perquè porten molts anys enfrontant-se al 

concert en públic, però molts d’ells prenen medicació per l’ansietat abans de pujar a l’escenari 

o tenen rituals de meditació o escalfament físic que els ajuden a calmar l’ansietat anticipatòria. 

Amb els musics que acompanyo terapèuticament, establim estratègies d’enfrontament cognitiu 

que ajuden a determinar els pensaments negatius que anticipen l’ansietat i el diàleg intern que 

han de tenir abans de pujar a un escenari o d’enfrontar-se a un moment d’ansietat social. Moltes 

vegades es tracta d’incorporar tècniques d’autocontrol i de reforçar l’autoconcepte del músic, 

que ha d’aprendre a gestionar la crítica com a part de la seva professió, ja que està constantment 

exposat a la crítica social i l’exposició pública. 
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Annex 4.  

 

 

 

Aquí queda clar que el to del gris dels dos quadres és el mateix. Malgrat tot, quan tornem 

a mirar la figura de l’esquerra seguim veient més clar el B. Encara, quan mirem la figura 

de la dreta, els quadres dels costats ens poden fer dubtar de si el B és una mica més clar. 

Quan retallo la figura s’esvaeixen tots els dubtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


