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¿Qué es la AVMT? 

L'Associació Valenciana de Musicoteràpia és una associació sense ànim de lucre 

integrada per musicoterapeutes professionals i que té com objectius: 

Millorar la salut de les persones i la comunitat a través de la musicoteràpia. 

Aconseguir el ple reconeixement legal de la musicoteràpia com a categoria 

professional a Espanya, així com prevenir i evitar l'intrusisme professional." 

 Difondre una informació clara i verídica del que és la musicoterapia a través 

d'activitats vivencials i formatives realitzades per musicoterapeutes 

qualificats. 

. 

 

 

C/Actor Llorens, 8(valència) 

www.musicoterapiavalencia.org    665 092 958  

http://www.musicoterapiavalencia.org/


 

 
 

PARAULES  DEL PRESIDENT … 

Benvolguts socis de l’AVMT, companys de junta directiva AVMT, companys de la comissió de 

publicacions AVMT, companys musicterapeutas, estudiants de Musicoteràpia i qualsevol 

persona interessada en la Musicoteràpia dels àmbits de l'Educació, Social o de la Salut: 

Em dirigisc a vosaltres amb aquestes paraules a mode de salutació-benvinguda en aquesta 1ª 

edició de la Revista “nom de la revista”, 1ª publicació que realitza l’Associació Valenciana de 

Musicoteràpia AVMT.  

Des de la seua creació en 1991, l’AVMT ha anat creixent paral·lelament al desenvolupament 

de la Musicoteràpia en l'Estat Español, i particularment a la Comunitat Valenciana. 

Actualment, l’AVMT ja compta amb 145 socis, sent el 95% d'aquestos musicterapeutes titulats 

en base als estàndards formatius requerits a Espanya. 

Fruit d'aquesta massa social musicterapèutica, cada vegada més preparada en el terreny 

professional, sorgeix la necessitat (més encara si cap ara) d'assentar les bases per a una 

regulació professional imminent, regulació que exigirà tindre una constatació escrita de 

l'evidència científica de la Musicoteràpia. En paraules del president d’honor de l’AVMT, Paco 

Blasco, en el discurs-homenatge a la seua figura en l'acte d'obertura del local de l’AVMT en 

dirigir-se als presents, el 24 de gener de 2014, “(…) Un consell que us done és que escriviu i 

publiqueu el que feu en Musicoteràpia…si no es publica, la Musicoteràpia no creixerà, i no serà 

coneguda ni reconeguda”. Aquestes paraules han sigut inspiració per a molts a investigar, 

publicar treballs, i fins i tot realitzar la seua tesi doctoral sobre Musicoteràpia. 

Amb l'esperit de fomentar la difusió de la Musicoteràpia i de contribució al patrimoni científic 

sorgeix aquesta revista, la primera de la que espere siga una llarga sèrie. Des d'ací vull felicitar 

la tasca realitzada per la Comissió de Publicacions de l’AVMT, i especialment a la seua 

responsable, Carina Asensi, per la tenacitat i la paciència durant aquesta llarga travessia, que 

ara es veu culminada amb la 1ª edició digital de la Revista “nom de revista” de l’Associació 

Valenciana de Musicoteràpia AVMT. 

Espere que gaudiu amb la seua lectura, i que li doneu tota la difusió possible. 

 

Rebeu una salutació afectuosa, 

Álex March Luján 

President Associació Valenciana de Musicoteràpia AVMT 
 



                        La veu de la musicoterapia  
 

 
 

Comissions… 

Comissió econòmica:  

Encarregada de tots els assumptes relacionats amb l'economia pròpia d'una associació: 

portar la comptabilitat i presentar comptes als socis, supervisar les despeses i, per tant, 

elaborar estudi de viabilitat de tota activitat econòmica. 

Contacte: avmt.tresoreria@musicoterapiavalencia.org 

 

Comissió de gestió i manteniment del local: 

Encarregada de la gestió del local que l'AVMT té llogat des de juliol de 2013 és un local 

d'uns 100 metres quadrats, amb 3 sales amb parquet, 2 banys, en el carrer Actor Llorens, 

8 (que dóna a l'avinguda del Port). 

 Aquest local és perquè els  socis puguen gaudir d'un espai on reunir-se, realitzar sessions 

i supervisions de musicoteràpia, seminaris, cursos, i d'una biblioteca. 

 La comissió confecciona una plantilla per al lloguer de les sales, gestiona el repartiment 

de claus, l'arreplega del correu, i també, s'encarrega de les gestions administratives. 

Contacte: avmt.local@musicoterapiavalencia.org 

 

Comissió organitzador de les jornades de musicoteràpia: 

Encarregada de dissenyar, organitzar, difondre i dur a terme les jornades 

de musicoteràpia que des de fa 10 anys es porten realitzant ininterrompudament. Són 

jornades en què participen socis amb experiència contrastada en MT, realitzant uns 

quants seminaris d'interés musicoterapèutic per a la població no musicoterapeuta, 

contribuint així a la tan necessària difusió de la MT. Els beneficis d'aquestes jornades són 

destinats com a fons per a l'AVMT 

Contacte: avmt.jornades@musicoterapiavalencia.org  

 

Comissió  publicacions i biblioteca: 

Encarregada d’assumptes relacionats amb la biblioteca i d’elaborar la memòria anual de 

l'AVMT, així com de la maquetació de la primera edició de la revista La veu de 

la musicoteràpia. 

Contacte: avmt.publicacions@musicoterapiavalencia.org 

mailto:avmt.tresoreria@musicoterapiavalencia.org
mailto:avmt.local@musicoterapiavalencia.org
mailto:avmt.jornades@musicoterapiavalencia.org
mailto:avmt.publicacions@musicoterapiavalencia.org
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Comissió de formació:  

Organitza esdeveniments formatius sobre Musicoteràpia segons l'interés i les inquietuds 

dels  soci\es musicoterapeutes, portant així a figures de l'àmbit nacional i internacional. 

 En els últims anys la comissió de formació s'ha encarregat dels següents cursos:  

 

 Cora A Leivinson: MT en el desenvolupament de la creativitat: TGD y TEA.  

(17y 18 desembre 2001) 

 Cora A Leivinson: MT un mitjà per a potenciar la motricitat en persones amb 

paràlisi cerebral o altres dificultats motores ( 28 y 29 gener 2012). 

 Gabriel Federico: Estimulació musical per a nadons  amb necessitats especials. 

(9 y 10 març 2013) 

 Gabriel Federico: Estimulació musical per a nadons  amb necessitats especials. 

(9 novembre 2013) 

 Manu Sequera: Visió empresarial en la MT (10 maig 2014) 

 Comunicarte: Comusicarte. Accció  social (22 novembre 2014) 

 Jacob Helps:   El cant d’harmònics i el cant conscient- (29 novembre 2014) 

Contacte: avmt.secretaria@musicoterapiavalencia.org  

Comissió d’informàtica:  

Encarregada de gestionar l'espai web de l'AVMT, blog, facebook, twitter, canal youtube, 

així com mantener actualitzada la informació referent a l'AVMT i 

la  Musicoteràpia en aquests mitjans.  

 

 Manteniment i actualització dels diferents espais digitals de l’AVMT: 

 Web: http://musicoterapiavalencia.org/  

 Blog de l’associació: http://musicoterapiavalencia.org/  

 Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCvagucdUMwpLLRL1aBhMP8Q 

 Facebook: https://www.facebook.com/avmt.associacioperlamusicoterapia  

 Twitter: https://twitter.com/Musicotera  

Contacte: avmt.informatica@musicoterapiavalencia.org  

Comissió d’imatge: 

Encarregada de tot allò que s'ha relacionat amb la imatge de l'AVMT (publicitat,tríptics 

informatius sobre AVMT, merchandising, carnets de socis, etc) 

Contacte: avmt.imatge@musicoterapiavalencia.org  

 

mailto:avmt.secretaria@musicoterapiavalencia.org
http://musicoterapiavalencia.org/
http://musicoterapiavalencia.org/
http://www.youtube.com/channel/UCvagucdUMwpLLRL1aBhMP8Q
https://www.facebook.com/avmt.associacioperlamusicoterapia
https://twitter.com/Musicotera
mailto:avmt.informatica@musicoterapiavalencia.org
mailto:avmt.imatge@musicoterapiavalencia.org
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Comissió de relacions públiques i ètica: 

Encarregada de la traducció de textos i documents d'interés, a més de prevenir i evitar 

l'intrusisme i mala praxi. Entre els principals èxits d'aquesta comissió està haver parat més 

de 40 casos d'intrusisme (amb els que la formació-sessions que s'oferien no eren dutes a 

terme per musicoterapeutes).La comissió també s'encarrega de la comunicació i 

col·laboració amb associacions tant nacionals com internacionals i altres entitats afins. 

D'aquesta manera, s'han realitzat convenis de col·laboració amb diverses associacions de 

Musicoteràpia perquè qualsevol soci o sòcia, independentment de l'associació a què 

pertanga, puga gaudir de descomptes en les activitats que aquestes realitzen. 

Contacte: avmt.relacions.publiques@musicoterapiavalencia.org   

Comissió  de registre: 

Encarregada d'elaborar un registre dels musicoterapeutes titulats que són socis de 

l'AVMT, fet necessari per dotar de seguretat a aquell que s'interesse per rebre els serveis 

de musicoteràpia a través de l'AVMT i tindre constància que qui ofereix aquests serveis és 

un/una musicoterapeuta titulat. 

Contacte: avmt.registre@musicoterapiavalencia.org  

 

GRUP DE TRABALL ÀMBIT EDUCATIU 

Aquest grup de treball en educació és un grup estable d'uns 10 musicoterapeutes 

aproximadament que porten a cap projectes de musicoteràpia en diferents centres 

educatius amb l'objectiu de normalitzar la professió des del seu treball sent dins de 

l'àmbit educatiu i servint-se de suport mutu entre tots ells. 

Ara mateix estan centrats en els següents treballs: 

1. Redacció d'un projecte base de referència per a poder presentar a qualsevol 

entitat educativa del nostre territorio 

2. Elaboració d'un document de presentació dirigit a la Conselleria d'Educació que 

done a conéixer el treball com musicoterapeutes i la necessitat de reconeixement 

de la nostra figura professional dins de l'àmbit educatiu 

Sobre aquest grup parlarem amb més detall en la pròxima publicació de la revista La veu 

de la musicoteràpia 

Contacte: avmt.educacio@gmail.com  

mailto:avmt.relacions.publiques@musicoterapiavalencia.org
mailto:avmt.registre@musicoterapiavalencia.org
mailto:avmt.educacio@gmail.com
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BIBLIOTECA 

Gràcies a la col·laboració i donació de llibres per part d'alguns socis, la comissió de 

publicacions i biblioteca posarà a disposició de tots els socis un servei de préstecs de 

llibres a partir del segon trimestre del 2016. Perquè siga més interessant i enriquidor el 

servei de biblioteca, és necessari que continueu col·laborant i donant llibres, i així 

disposar d'ells i continuar creixent i formant-nos com musicoterapeutes 

Per contactar amb la comissió:  avmt.publicacions@musicoterapiavalencia.org  

 

Alguns dels 20 llibres donats són:  

 Estudios sobre el ritmo. Samuel Gili Gaya. Ed. Itsmo, Madrid 1993. 
 

 Guia práctica de la Musicoterapia. L.Bence y M. Méreaux. Ed.Gedisa, 1988 
 
 Musicoterapia en la formación del terapeuta. J.L.Doménech Zornoza, F. Blasco 

Vercher, H.López Jornet. Ed. Nau Llibres, 1987 
 
 Musicoterapia. La comunicación musical: su función y sus métodos en terapia y 

reeducación. Gérard Docourneau. Ed. Edaf, 1988 
 

 

En aquesta primera edició de La veu de la musicoterapia destaquem el llibre donat i 

recentment publicat per la nostra companya sòcia i musicoterapeuta Sabina esposito.  

 El Tao de la terapia.”La importancia del vínculo”. Sabina Esposito. Ed. Acen 
 

 

 

mailto:avmt.publicacions@musicoterapiavalencia.org
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LA MUSICOTERÀPIA AL MÓN 

 
Quins  temes tractem els musicoterpeutes? 
 
Els temes que ens interessen sobre MUSICOTERÀPIA són tan variats i nombrosos com les 
seues conceptualitzacions, els seus camps d'aplicació, les seues metodologies, les seues 
tècniques, etc; i per descomptat, tan variats com el perfil del musicoterapeuta que 
l'exerceix. 
 
Ens reunim entre col·legues i ens organitzem en grups (qualsevol siga la seua escala) , per 
a compartir els nostres dubtes, els nostres encerts, els nostres descobriments, i en 
definitiva, les nostres experiències. Amb això enriquim el nostre treball i la nostra condició 
de terapeutes. 
 
Un d'eixos espais de comunió entre professionals són els congressos de musicoteràpia, on 
a més, tenim l'oportunitat d'accedir no sols a les qüestions de la nostra professió des 
d'una perspectiva més local, sinó que també representen una porta que ens connecta amb 
la professió i els professionals de la nostra regió, i de la resta del món. I en ells lògicament, 
els temes són també rics en varietat, qualitat i quantitat, i estretament relacionats amb la 
història i tradició musicoterapèutica, i la idiosincràsia de cada lloc. 
 
Els últims congressos (sense tindre en compte aquells de temàtiques especialitzades) , que 
pogueren tindre més influència en la musicoteràpia i els musicoterapeutes espanyols, 
podríem resumir-los en: 
 
 
World Congress of Music Therapy. 
“Cultural Diversity in Music Therapy Practice, Research and Education” 
Viena-Austria, 2014. 
 
European Music Therapy Congress. 
“Setting the tone: Cultures of Relating and Reflecting on Music Therapy”.   
Oslo-Noruega, 2013. 

 
Congreso Latinoamericano de Musicoterapia.  
“Música, Naturaleza y Comunidad”. 
Sucre-Bolivia, 2013. 

 
Congreso Nacional de Musicoterapia.  
“Orquestando la musicoterapia”.  
Barcelona, 2014. 
 
Atenent només al fil conductor de cada un d'ells, podríem assenyalar que les dimensions 
social i cultural cada vegada cobren major rellevància, i en conseqüència són l'eix de les 
temàtiques que s'aborden. La musicoteràpia va més enllà de l'usuari propi, i la família, 
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l'escola, les institucions i tots els que formen part del seu entorn, són motiu d'interés. Les 
escales d'anàlisi i els àmbits d'aplicació reflecteixen una tendència en auge de la 
musicoteràpia sociocomunitària. Les formacions en musicoteràpia també adquireixen 
protagonisme, que s'evidencia atorgant un paper primordial als estudiants, de vegades 
amb l'organització de precongressos. Les comunicacions de nombrosos projectes, i la 
discussió sobre les publicacions científiques existents, denoten la creixent necessitat de la 
sistematització i rigor de la professió en el camp de la investigació 
 
“Orquestando la musicoterapia”, l’eix del nostre congrés nacional, va permetre posar de 
manifest com els musicoterapeutes a Espanya anem buscant el nostre lloc, i com intentem 
amb els escassos recursos i oportunitats amb què a vegades ens trobem, posar en 
funcionament xicotets programes o projectes tant en l'àmbit públic com a privat. Els 
professionals invitats d'altres països, van compartir les seues experiències i ens van 
aconsellar sobre el camí a recórrer en dos temes d'actualitat al nostre país: la inclusió de 
la figura del musicoterapeuta com un professional habitual en els grups interdisciplinaris, i 
la regularització de la professió 
 

Verónica Amposta Mellert 

 

 

(Congrés Nacional de Musicoteràpia. Barcelona 2014) 
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ESCOLTEM   A… 

Introducción 

Si tenim en compte que les nostres formacions en musicoterapia són relativament 
"jóvens" comparades amb aquelles que des de fa més de 50 dècades estan formant 
professionals, no és res estrany que intentem buscar referents en aquells que ja van 
passar per aquesta mateixa etapa a la recerca de nous horitzons, tendències i sobretot, 
de trobar una forma pròpia d'entendre la musicoteràpia que ens ajude a organitzar i 
sustentar el nostre treball. Això no sols contribueix a augmentar la qualitat del servei que 
prestem als nostres usuaris, sinó que també augmenta les possibilitats de l'anhelat 
reconeixement legal de la professió. I encara que els nostres referents més pròxims es 
troben a Europa, és habitual que les nostres mirades s'hagen fixat més en ja de l'Atlàntic. 
Bé per l'idioma, bé per la nostra particular cosmovisió del món, pels trets culturals 
compartits, o perquè ací o allí ens sentim com a casa, hem integrat professionals 
llatinoamericans en les nostres formacions, els convidem a compartir espais de 
coneixement, i així han passat a ser testimonis directes del nostre constant i ferm avanç. 
Molts d'ells resideixen permanentment en Espanya, i altres ens visiten amb assiduïtat, 
però d'una forma o una altra, han passat ja a formar part de la nostra 
comunitat musicoterapèutica. 
 
Durant els últims anys, tres són els musicterapeutes que visiten València de forma 
periòdica i van deixant la seua empremta en el nostre perfil professional. Ells són el 
Dr. Rolando Benenzon, el Dr. Diego Schapira i el Lic. Gabriel Federico. No obstant això, 
encara que els tres provinguen de la mateixa ciutat (Buenos Aires-Argentina) ,hagen 
compartit espais formatius, pertanguen a la mateixa comunitat professional, i tinguen 
grans inquietuts, han pres camins molt diferents pel que fa a la forma de pensar i fer 
musicoteràpia. Tres formes que es tradueixen en tres models o abordatges amb un segell 
molt particular 
 
Alex March (president de l'AVMT) i Marisel Lodeiro (membre del Comité Editorial), ens 
acosten a dos d'aquests professionals. Dos musicterapeutes que sense intenció de 
"inventar" res, intenten organitzar i sistematitzar una forma pròpia de treball, que 
reflectisca el fruit d'anys de reflexió, recerca, anàlisi, i experiències, que ens ajuden en la 
nostra pràctica diària. 
 
En aquesta ocasió  “Escoltem a … Gabriel Federico y Diego Schapira”.   
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Escoltem a …..Lic. Gabriel Federico 

Per Alex March Luján          

Gabriel F. Federico és Llicenciat en musicoteràpia. Va eixir 
de la facultat de medicina de la Universitat del Salvador 
(USAL), universitat on després va ser docent durant 15 
anys de la càtedra de musicoteràpia clínica en pertorbats 
motors (1998-2013). Especialista en observació de 
lactants i xiquets menuts, format en l'Associació 
Psicoanalítica Per a l'Observació de Lactants (APPOLA), és 
professor des de l'inici de la carrera de puericultura i 
criança que s’imparteix en la Fundació Lactància i 
Maternitat (FUNDALAM) de la Universitat Nacional de 
Sant Martin (UNSAM) a Argentina des de l'any 2000, i des 
de l'any 2006 fins a l'actualitat, és professor convidat en el 
màster de musicoterapia de la universitat de Barcelona IL3  

És l’autor dels llibres: “Viaje musical por el embarazo” (2010), “El niño con necesidades 
especiales” (2007),  “Melodías para el bebé antes de nacer” (2005),“Música prenatal” 
(2004) y “El embarazo musical” (2001). És director de la colecció de llibres de l’editorial 
Kier, denominada sèrie CAMINO Musicoterapia. 

Entre els anys 2003 i 2004 va col·laborar com a assessor internacional per al col·legi 
regional d'obstetrícia de Llima, Perú. Membre de la comissió de pràctica clínica de la 
Federació Mundial de Musicoteràpia des de l'any 2011. Fundador i director del centre de 
musicoteràpia per a embarassades, nadons i xiquets amb necessitats especials 
(MamiSounds), actualment C.A.M.I.N.O. (Centre Argentí de Musicoteràpia i Investigació 
en Neurodesenvolupament i Obstetrícia). Dicta classes en universitats en l'Argentina i 
Espanya, així com cursos, tallers i conferències per tota Llatinoamèrica. 

  

Quin creus que és el paper o ha de ser el paper de les associacions en el camí cap al 
reconeixement d'una professió? 

Crec que una Associació deu fonamentalment donar suport a la seua comunitat 
professional, comprenent les necessitats de la pràctica clínica, professional i 
administrativa - legal. A més de difondre donant a conéixer els beneficis de la professió, 
establint llaços amb altres organitzacions i generant diferents tipus d'esdeveniments que 
permeten sostenir des de l'econòmic. Una associació que no li brinda suport als seus socis, 
no prospera. I quan dic suport em referisc a coses com aconseguir un descompte en una 
casa de venda d'instruments musicals, aconseguir que els associats s'assenten recolzats 
per a les activitats que realitzen, tindre una seu on es puga atendre, estudiar i capacitar-se 
amb cursos de formació contínua. 



                        La veu de la musicoteràpia  
 

La carrera es fa en un període de temps molt curt en relació a la vida professional per 
exemple en el nostre cas, ASAM (Associació Argentina de Musicoteràpia) l'any 2016 
compleix 50 anys, llavors les associacions, continuen. I per descomptat han d'ocupar-se de 
moltes coses importants, entre elles que la professió tinga un reconeixement legal per al 
seu exercici. Però açò no és senzill, ja que cal unir criteris, establir terminis i tindre els 
objectius clars. Una llei d'exercici professional no ha de ser mai un èxit individual, al 
contrari, ha de ser l'èxit de tota la comunitat professional. L'Associació s'ocupa de la 
política de la professió i sense política no hi ha lleis, crec que el camí més encertat és que 
una federació agrupe coherentment a totes les associacions legals que existisquen per a 
poder representar-les amb una sola veu. Però cal tindre en compte, una associació no és el 
mateix que un centre o una empresa que brinda musicoteràpia. L'associació representa 
interessos de la comunitat musicoterapèutica, en canvi de l'altra manera es representen 
interessos personals d'uns pocs. 

Com veus el futur de la MT en Espanya? 

Crec que la musicoteràpia a Espanya té un futur molt interessant i pròsper, els veig cada 
vegada amb més espenta i ganes, i el més important és que es veu que les cases d'estudi 
estan incrementant el nivell acadèmic cada any. Jo tinc l'oportunitat de vindre des de l'any 
2006 freqüentment i en cada visita em trobe molts canvis positius. 

Quins són els passos que creus que haurien de ser els següents que hem de dur a terme 
els musicoterapeutes espanyols? 

Crec que un gran pas i desafiament per als musicterapeutes responsables de les cases 
d'estudi, seria convertir a la formació que hui és només de màster en una carrera de grau. 
Però això ve de la mà d'un reconeixement en l'àmbit de plans d'educació i després de 
l'àrea de salut i per descomptat d'una llei sanitària que assegure fonts laborals en un 
futur. I per als musicterapeutes particulars, acostar-se a les associacions i participar dels 
esdeveniments que hi haja, compartint les seues experiències perquè altres puguen 
continuar aprenent. Una altra cosa és augmentar les publicacions, una revista científica 
en la nostra professió permetrà que altres professionals de la salut ens llegisquen i així 
s'assabenten del que fem per poder incloure'ns en els seus treballs o bé derivar-nos 
pacients. 

Algun consell per als musicterapeutes a Espanya de cara al futur immediat? 

El consell que els donaria és que no tinguen por a mostrar el que fan en diferents costats, 
participant de diferents congressos, presentant treballs, però no sols congressos de 
musicoteràpia sinó en esdeveniments d'altres disciplines. L'única forma que tenim els 
musicoterapeutes de mostrar-li a la gent el que fem, és mostrant-ho. Cal anar a ràdios, 
televisió, diaris, mitjans digitals, cal animar-se. Ningú sap de musicoteràpia millor que 
nosaltres mateixos així estiguem parlant per a 500 metges, cap d'ells, i això els hi puc 
assegurar, tindrà el nostre punt de vista. 
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Escoltem a …..Dr. Diego Schapira 

Pe r Marisel Lodeiro      

 

Diego Schapira. Llicenciat en Musicoteràpia. 
Doctor en Psicologia Social. S'exerceix en la 
clínica musicoterapèutica des de fa més de 30 
anys.  
És Director del Programa ADIM (Assistència, 
Docència i Investigació en Musicoteràpia). 
Director de l'àrea de Musicoteràpia (grau i 
postgrau) en l'I.U. Cediiap de Montevideo, 
Uruguai. 
Professor de les llicenciatures en 
Musicoteràpia de la Universitat de Buenos 
Aires (UBA) i Universitat del Salvador (USal) 
d'Argentina. Supervisor de la Concurrència en Musicoteràpia de l'Hospital Gral. d'Aguts 
Bernardino Rivadavia (Buenos Aires). Va ser president de l'Associació de 
Musicoterapeutes de la República argentina (AMuRA); va ser membre de la Comissió 
Directiva de l'Associació Argentina de Musicoteràpia (ASAM) i de l'Associació Uruguaiana 
de Musicoteràpia (ASUM). 
És integrant de la Comissió Directiva de l'Associació de Musicoteràpia do Estat de Paranà 
(AMT-PR), de Brasil. És Membre Fundador del Comité Llatinoamericà de Musicoteràpia 
(CLAM). Va ser integrant del Consell de la Federació Mundial de Musicoteràpia durant dos 
períodes. És fundador de la Comissió Llatinoamericana de Formacions Universitàries 
en Musicoteràpia (COLFUM) . Membre Honorari de la Societat Musicoterapèutica del 
Perú. Membre del comité científic de l'últim congrés mundial de musicoteràpia (Àustria, 
2014). 
 
Abans que res, agrair la teua participació en aquest primer nombre de la revista, i dir-te 
que esperem poder comptar amb més oportunitats com aquesta... La formació i 
actualització dels musicoterapeutes és molt important i en els últims anys assistim a 
una oferta cada vegada més variada de formació en mètodes, models, i tècniques 
musicoterapèutiques. Des del teu punt de vista què és el que fa que es mantinga vigent 
l'APM després de quasi dos dècades de la seua formalització com a escola teórica 
musicoterapèutica? 
 
Tal vegada perquè una de les nostres premisses ha sigut sempre el no enamorar-nos de les 
idees. Considerem que la nostra forma de pensar a la salut, al ser humà i a la 
musicoterapia han anat modificant-se des de llavors, i sempre hem estat àvids 
d'incorporar nous coneixements, noves tecnologies i noves formes de treballar atorgant-
los la nostra empremta a cada procediment. Llavors el resultat és que l'Abordatge 
Plurimodal té un suport teòric sòlid, i el mateix evoluciona permanentment. D'altra banda, 
la diversitat de poblacions i àmbits en què actualment treballen els musicoterapeutes ens 
demanda una actualització permanent. En la mesura que es puga respondre a aquesta 
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dinàmica, segurament l'APM continuarà sent cada vegada més triat com a respatler teòric 
per al treball dels musicoterapeutes. 
 
Quins diries que són els canvis més importants que podem trobar hui en l'APM? 
 
Com ja vaig assenyalar, entre nosaltres hi ha un intercanvi franc i obert, i del mateix van 
sorgint canvis importants. Des de l'edició del llibre fins a l'actualitat hem anat acreixent i 
aprofundint les bases teòriques de l'APM, i hem realitzat canvis importants no sols en 
alguns dels procediments sinó en els eixos d'acció. Per exemple, hem ampliat la 
classificació de les improvisacions musicals terapèutiques a partir de l'ús de ferramentes 
tecnològiques, hem incorporat noves formes de treball amb cançons, i reformulat algunes 
de les tècniques que utilitzem des de fa molt de temps. Però, sobretot, rearmem i 
incrementem els eixos d'acció, i ara ja no sols utilitzem la técnica EISS com a forma 
receptiva de l'APM, sinó que desenvolupem l'eix de tècniques receptives incorporant 
algunes tècniques i creant altres. Com sempre diem, els procediments i tècniques que 
utilitzem en l'APM, si bé són nombrosos i diversos no són totes les que existeixen en 
l'univers de la musicoteràpia, però són aquells dels quals nosaltres podem donar compte 
de quan, com, per què i per quin motiu recorrem a cada un d'ells. 

 

Sabem que véns a València a impartir la formació i també a dictar conferències i mòduls 
d'actualització, però on s'està ensenyant l'APM en l'actualitat? 
 
Hi ha distints nivells de difusió i formació en l'Abordatge Plurimodal. D'una banda, l'APM 
forma part dels continguts curriculars de totes les formacions en musicoteràpia a Amèrica 
llatina, i inclús tant la carrera de grau com l'Especialització a Uruguai, i la mestria a Cuba 
tenen orientació en l'APM. Tinc entés que a Espanya també es dicta en algunes maestries. 
D'altra banda està la formació específica en l'APM, que des de mitjans dels 90 va 
començar a dictar-se a Argentina i Uruguai, i que després es va formalitzar en algunes 
ciutats de Brasil, a Colòmbia, i també a Espanya on junt amb l'Associació Espanyola de 
Musicoteràpia Plurimodal, s'organitzen els cursos i les formacions en tècniques 
específiques, així com la supervisió. 
 
Des de l'Associació creiem que és molt important proposar espais per a l'intercanvi, 
discussió i per tant per al creixement dels musicoterapeutes que són els que, en 
definitiva consolidaran la professió i el seu lloc en la societat. Ens podries donar algun 
consell o orientació respecte d'això? 
 
Continuar treballant junts per a integrar, sumar, i així evolucionar com a col·lectiu de 
professionals. Així se'n van a anar podent assimilar les noves demandes i necessitats que 
sorgisquen, tant des de la societat en què s'estan fent un lloc com musicoterapeutes, com 
quant a les relacions entre professionals 
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Abstract- “Music education is, in its nature, human and essentially serves to awaken and develop human 
capacities." This phrase by Edgar Willems (1890 - 1978) serves as a starting point in the design, implementation, 
tuning and validation of a digital interface for teaching and musical creation with children from 3 years old and 
adults, affected by Psychological Disorders or Disabilities. The main aim of our technological proposal is to 
demonstrate in the practice that the inclusion of students with different disabilities (such as visual impairment or 
autism spectrum disorders) in the music room, both in schools and conservatories, is positively feasible through 
curricular changes and using some resources that optimize the inclusion. The design and operation of the interface, 
which allows the generation and combination of sounds in real time according to the movements made by the user, is 
based on an open hardware platform and on an open software development environment.  

 

 

INTRODUCCIÓ 

El xiquet que viu en contacte amb la 

música aprén a conviure de millor manera 

amb altres xiquets, establint una 

comunicació més harmoniosa. La música pot 

proporcionar un espai per a l'expressió de la 

pròpia personalitat. L'aspecte no verbal de 

la música fa d'ella un recurs molt eficaç per 

a facilitar l'expressió de la pròpia 

personalitat a través d'altres canals de 

comunicació. La música pot ser un vehicle 

per al desenvolupament integral del xiquet o 

xiqueta que comprén les àrees cognitiva, 

social, emocional, afectiva, motora, del 

llenguatge així com de la capacitat de 

lectura i escriptura.  [1]. 

 

El desenvolupament personal i social és 

l'evolució de les capacitats del xiquet o 

xiqueta per a relacionar-se amb els altres i 

amb si mateix: comprensió de situacions, 

capacitat per a posar-se en el lloc de l'altre, 

d'afrontar les dificultats, d'analitzar els seus 

propis sentiments i controlar-los, etc. A 

través de la música es poden descriure 

situacions, expressar sensacions, emocions i 

sentiments que intervenen en la formació de 

la personalitat del ser humà. 

 

 Els xiquets amb dificultats en la 

comunicació poden trobar a través de la 

música una forma accessible d'intercanvi i 

interacció, per a poder desenrotllar noves 

possibilitats comunicatives. [2].  

 
La qualitat integradora de l'experiència 

musical i el caràcter globalitzador de les 

respostes de l'individu a la música 

mailto:monbrime@alumni.upv.es
mailto:chernan@dcom.upv.es
mailto:kelber@et.htw-dresden.de
mailto:daniel-wolf@outlook.com
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afavoreixen que en una mateixa activitat 

musical se succeïsquen, en el mateix moment, 

diferents processos de percepció i execució 

que involucren experiències: 

 Sensorials:sentir,escoltar, reconéixer 

i discriminar sons y/o música 

 Motrius: executar instruments, 

moure's amb música. 

 Emocionals: expressar estats d'ànim 

y/o sentiments  

 Cognitives: atenció, concentració, 

memòria, anàlisi i síntesi  

 Socials: participar en activitats 

musicals col·lectives, respecte a la 

producció sonor-musical d'altres 

subjectesc.etc 

La psicologia musical demostra que la 

música incideix directament en les facultats 

humanes: afavoreix el desenrotllament 

mental i emocional, desenrotlla la 

sensibilitat, la voluntat, la intel·ligència i la 

imaginació, i per què no, l'apreciació de la 

bellesa. L'activitat musical potència 

l'expressivitat, la creativitat i la memòria. 

Els valors de la societat il·lustrada 

propugnen l'accés al coneixement en igualtat 

de condicions, el nostre propi sistema estatal 

es basa en el mèrit declarant la igualtat dels 

ciutadans, però el buit que van observar els 

precursors i desenvolupadors dels sistemes 

de lectoescriptura per a cecs segueix present 

en la nostra societat en general i en el 

sistema educatiu en general.[3]. 

La inclusió constitueix un dels fenòmens 

de més transcendència en els últims anys en 

el camp de l'educació. La història recent 

dels moviments educatius i de les iniciatives 

legislatives en distints països, la presa de 

posició dels organismes internacionals 

(UNESCO, OCDE) i els manifestos de les 

associacions de les persones afectades o dels 

seus pares constitueixen una bona prova del 

que s'acaba d'afirmar.[4]. 

 

INTERFACE PER L’ENSENYANÇA I LA CREACIÓ 

MUSICAL 

Tenint en compte allò que s'ha expressat 

en la introducció, el nostre grup 

d'investigació de Tractament d'Àudio i 

Comunicacions (GTAC) ha dissenyat, 

implementat i validat amb diferents grups 

d'usuaris una proposta d'interface per a 

l'ensenyança i creació musical així com 

plantejat una proposta d'ús musicoterapèutic 

del mateix en usuaris amb discapacitat, 

sensorial i motora de diversa índole i grau. 

Aquesta interface digital ha sigut 

desenvolupada utilitzant la plataforma 

"Arduino" (una plataforma open-source per 

al prototip de sistemes electrònics i que 

permet d'una manera fàcil, intuïtiva i flexible 

utilitzar i combinar distints elements 

hardware y software) així com l'entorn de 

programació obert "Processing" (un 

llenguatge i entorn open- source pensat per 

a l'aprenentatge dels fonaments de l'art 

electrònic i la creació per ordinador)[5][6].  

 

Estructura general de l’interface 

Per a garantir un baix cost de l'interface, 

unes dimensions i pes apropiats i que 

s'ajusten a les característiques 

ergonòmiques dels usuaris del mateix, etc., 

la generació del so serà realitzada per un 

ordinador (en versions en què es treballa 

actualment, aquesta tasca la realitzarà una 

Tablet y/o un Smartphone segons es desitge) 

en proporció o correspondència amb els 

moviments o acció de les mans de l'usuari o 

usuària, Fig. 1. Segons els especialistes 

en musicoteràpia, aquests moviments 

estaran estretament relacionats amb el seu 

estat anímic, emocional, creatiu, etc., 

constituint una bona forma de comunicació 

entre aquest i el seu entorn [7]. 

 

 

Fig. 1. Descripció general de l’interface.. 
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Elements  de l’interface 

Todos Tots els moviments i la seua 

caracterització són captats per un 

acceleròmetre (MMA8452Q) sent enviats 

per l'Arduino (Arduino Un Rev. 3) en format 

MIDI fins a l'ordinador utilitzant per a això 

un mòdul de comunicacions per mitjà de 

Bluetooth (eUnistone 31308/2). Les dades 

rebudes actuen sobre els distints paràmetres 

i opcions del programa de control de 

l'ordinador. En un principi, hem utilitzat 

Linux multimèdia Studio (LMMS) , una 

estació de treball d'àudio de software lliure 

llicenciat davall GPL i multiplataforma que 

permet produir música amb l'ordinador. 

 

Principales tareas relacionadas con el 

interface 

 

 Disseny i implementació d'un primer 

prototip 

 Disseny i implementació del 

programa de control, reemplaçant l'ús 

del LMMS per un programa propi 

que s'ajuste a les necessitats dels 

usuaris amb discapacitat intel·lectual 

i motora 

 Validació de la proposta en diversos 

centres d'ensenyança de la Comunitat 

Valenciana, així com en el centre 

ocupacional La Torre de València. 

 Mejorar  Millorar tant l'interface com 

el programa de control tenint en 

compte els resultats de la fase de 

validació (creació d'un segon i tercer 

prototip...)  

 

 Elaborar els Manuals d'Ús i 

continguts explicatius (en format 

paper i format vídeo) per a ser 

utilitzats tant pels professionals de la 

musicoterapia com els familiars dels 

usuaris. 

 

Objectius a aconseguir amb l’interface 

 

 Disposar d'un interface de baix cost 

que servisca de suport tant a 

musicoterapeutes com professors de 

música en l'ensenyança i la creació 

musical i en processos terapèutics.  

 Facilitar la inclusió d'alumnes amb 

discapacitat lleu i mitja en l'aula de 

música al mateix temps que es 

potencia la seua autoestima i la seua 

capacitat creativa i es possibilita una 

nova manera d'expressar idees i 

sentiments.  

 Contribuir Contribuir a la 

disseminació de l'ús d'entorns i 

ferramentes de lliure distribució en 

les aules i espais musicoterapèutics. 

PROJECTE “EMOSONS” 

El nostre grup multidisciplinari de treball 

hi ha nombrat a la proposta 

d'interface Projecte "EmoSons" (una 

paraula que sorgeix a partir de la 

combinació de les paraules "emociones" i 

"sonidos" en valencià) i que resumeix, al 

nostre entendre, de forma clara i precisa els 

objectius pedagògics i formatius que es 

pretenen aconseguir amb la mateixa [8].  

 

En la Fig. 2. Es mostra l'aspecte extern 

d'un primer prototip d'interface que ens va 

permetre avaluar de manera pràctica 

aspectes com ara el cost, el que adequa o 

no de les seues dimensions, pes, forma, 

tipus de bords, color, material empleat, 

distribució de connectors, etc.    

 

 

Fig. 2. Primer prototip d’interface 

Els resultats obtinguts amb aquest primer 

prototip van reflectir, entre altres coses, la 

necessitat d'incloure en el nostre grup de 

treball, a fi de millorar els aspectes de forma 

i construcció de l'interface, a col·legues de 
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l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del 

Disseny (ETSID) de la Universitat 

Politècnica de València (UPV).  

En la Fig. 3 es mostra l'aspecte extern 

d'un segon prototip d'interface que resolia 

no sols els problemes relacionats amb les 

dimensions, pes, forma, tipus de bords, 

color, material empleat, distribució de 

connectors, etc., sinó també la pròpia 

reubicació interna dels elements hardware 

utilitzats, les bateries d'alimentació, els leds 

d'indicació d'estats de la interface, etc.c.  

 

 

Fig. 3. Segundo prototipo de interface. 

 

Por recomendación de profesionales de 

la musicoterapia, la psicología, trabajadores 

sociales y los propios maestros y profesores 

de música que colaboran en el proyecto 

“EmoSons”, este segundo prototipo incluye, 

a diferencia del primero, un Touchpad en su 

lado o cara superior, Fig. 4.  

L'objectiu del Touchpad és facilitar l'ús 

de l'interface a usuaris afectats per aquells 

tipus de discapacitats, o malalties, que 

limiten l'activitat o capacitat motora de 

membres o extremitats com poden ser les 

mans y/o els braços. 

 

 

Fig. 4. Panel superior de control del segundo prototipo de 

interface. 

Las Fig. 5 y 6 corresponen al tercer 

prototip del projecte, en el que es va centrar 

l'atenció a millorar l'assequibilitat, disseny, 

materials i adequació del dispositiu físic 

(hem ficat "una ciutat dins d'una caixa") així 

com la implementació i millora del Software 

de control. 

 

 
Fig. 5. Tercer prototip de l’interface: Emobox 

 

 
Fig 6. Distints “Surfaces” para Emobox 

 

Actualment els nous dissenys d'interface 

en desenvolupament per part del grup 

d'investigació inclouen imatge fixa o en 

moviment (en la pantalla de l'ordinador en 

connexió remota) associada a la producció 

sonora. 
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VALIDACIÓ DE L’INTERFACE EN CENTRES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

Diversos han sigut els centres formatius i 

associacions de la Comunitat Valenciana 

que han col·laborat en la definició (fase 

d'anàlisi) del projecte "EmoSons". Eixos 

mateixos centres i associacions han servit 

com excel·lent plataforma per a validar i 

millorar el funcionament i les prestacions 

dels prototips d'interface. Un dels centres 

formatius ha sigut l'Institut d'Ensenyança 

Secundària (IES) de la localitat valenciana 

de l'Ollería 

Es És la seua aula de música inclusiva 

(que no integradora, perquè cada un dels 

seus alumnes és com és i aporta tot el que és 

al col·lectiu, a la comunitat 

d'aprenentatge...) trobem junt amb alumnes 

sense cap tipus de discapacitat, altres 

alumnes amb discapacitats visuals, Tea, 

Tdah, Down, discapacitat psicomotriu, etc., 

Fig. 7 

 

Fig. 7. Proves amb el segon prototip d'interface a l'aula 

inclusiva de música  de l’ IES de l’Ollería, Valencia. 

    

Així mateix, el Centre Ocupacional per a 

discapacitats intel·lectuals "La Torre", amb 

els seus 77 usuaris, constitueix un magnífic 

espai on poder intercanviar idees i 

experiències que ens permeten proposar 

noves millores i prestacions per als nous 

prototips d'interfície. Fig. 8, 9 y 10. 

 

 

 

fig. 8 Alumne amb discapacitat intel·lectual al Centre 

Ocupacional La Torre, valència. 

 

Fig. 9. Aplicació mòbil  EmoSons. Fase de proves del 

Software. 

CONCLUSIONS 

 

“L'educació musical és, en la seua 

naturalesa, essencialment humana i serveix 

per despertar i desenvolupar les 

capacitats humanes.”  
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Fig. 10. Test  amb usuaris del programa d’exercicis amb 

Smarthone. 

 

Mencionar aquesta frase novament 

d'Edgar Willems ens serveix com a punt de 

partida, i continuació, en el disseny, la 

implementació, la posada al punt i les 

corresponents proves de validació 

d'interfaces digitals per a l'ensenyança i 

creació musical així com plantejar una 

proposta d'ús musicoterapèutic del mateix en 

usuaris amb discapacitat, sensorial, motora 

de diversa índole i grau. 

 

I en aquest procés, el professorat i els 

professionals terapeutes tornen a ser la peça 

clau en la consecució real de la inclusió 

educativa, havent de comptar amb 

ferramentes, tradicionals i "noves", basades 

en les tecnologies, que els ajuden a 

aconseguir-ho i faciliten i potencien la seua 

tasca millorant els resultats formatius, 

creatius i musicoterapèutics.  

 

L'ús de hardware i software "oberts" 

possibiliten i dinamitzen de forma efectiva la 

innovació educativa en qualsevol centre, 

associació, col·lectiu, etc., de la Comunitat 

València o de la resta del nostre país. 

 

 

El projecte "EmoSons", tenint sempre 

present el significat o etimologia d'aquesta 

"paraula", busca en tot moment que 

l'interface possibilite la generació de sons 

que estiguen "connectats" directament amb 

les emocions de qui ho utilitza. No es tracta 

de donar-li a un botó, o de moure una 

palanca, o de passar el dit per una 

determinada superfície tàctil... per a 

aconseguir escoltar un so. No, no és així. El 

nostre projecte vol anar més enllà... Vol 

anar en el camí (difícil camí per demés...) 

que porta a poder captar la "intenció", la 

intenció associada d'aquesta manera al so 

que es crea per a un i per als altres.  

 

Perquè els sons, emocionen: Emosons. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La influència dels castratti en la curació de 

la depressió dels reis espanyols del Barroc, 

ens porta a considerar, que la coneguda 

història musicoterapéutica de Farinelli i la 

seua incursió en la malaltia de Felip V i 

Ferran VI, va produir un punt d'inflexió en 

l'esdevindre de la teràpia musical a Europa, 

però no va ser l'única.  

L'arribada d'estos "capons" a territori 

espanyol va suposar la constatació i 

instauració de la música com una medicina 

alternativa a la galènica tradicional; un 

tractament ideal per als ànims alacaiguts 

dels governants hispans, afligits de 

depressions i malenconies, que els feien 

prostrar-se llargues temporades en els seus 

llits, desatenent els assumptes d'estat, i fins i 

tot, descuidant la seua pròpia higiene 

personal.  

Indubtablement, l'acció femenina en estos 

moments va ser fonamental perquè tant 

Mariana de Neoburgo (segona esposa de 

l'últim dels Àustria espanyols, Carles II 

"L’enxisat"), Isabel de Farnesio (segona 

consort de Felip V d'Anjou) , com Bárbara de 

Bragança (esposa de Ferran VI) , van tindre 

la "sort" de ser casades amb monarques amb 

patologies mentals les quals, no vaticinaven 

ni de lluny, el matrimoni somiat per estes 

enlairades dames que en segones noces, 

venien per a esmenar els desarreglaments 

morals i anímics que per unes raons o per 

altres, havien causat les anteriors1.  

                                                                   
1
 CALLE ALBERT, IGNACIO.: La figura de la 

mujer en la historia de la musicoterapia. 

mailto:igcal@postal.uv.es
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Els resultats de la teràpia van tindre un èxit 

inesperat en els malalts reals. A curt termini 

la seua intervenció va aconseguir restablir 

l'ànim dels descuidats pacients, i inclús 

tornar-los a la vida política, malgrat això, les 

temporades de l'abatiment eren majors que 

les de bonança i amb el temps, poc van poder 

fer les àries cantades d'estos experts 

intèrprets.  

Del que no hi ha dubte és que la incursió dels 

castratti en el panorama terapèutic musical 

de l'època, va reforçar una idea que va 

començar en el món clàssic platònic i 

pitagòric, en el qual Aristides Quintilià, va 

fonamentar la idea que l'altura de la veu 

tancava un "ethos" capaç de captivar i 

canviar qualsevol conducta i inclús curar la 

malaltia més difícil. 2 

II. ELS CASTRASTTIS ITALIANS 

En l'orbe de l'escena musical barroca, 

circulava un costum que en l'actualitat 

ratllaríem de salvatge i desproporcionat. 

Parlem de l'emasculació dels jóvens que amb 

8 i 9 anys ja oferien uns dots destacables per 

al cant. Se sotmetien a una de les operacions 

més delicades que es coneixen, amb un 

instrumental quirúrgic deficient, i unes 

condicions higièniques dubtoses. Molts d'ells 

morien dessagnats en la pròpia operació, i 

molts altres mostraven posteriorment 

comportaments infantils, capritxosos, i inclús 

                                                                                             
Desde la Antigüedad hasta el Barroco. 

Cuadernos de Bellas Artes 38. La Laguna 

(Tenerife): Latina. 2014 
2
 Ibid. p.48 

massa deïficats, a causa de la seua "selecció 

natural" per a l'art musical. Alguns exemples 

destacats van ser els de Caffarelli, dit "El 

Terrible" per la seua vanitat, arrogància i 

violència; Marchesi "El Bello", de caràcter 

capritxós; Niccolino o Salimbeni, precoços 

en el seu aprenentatge i en la seua mort. Tots 

ells, figures insignes de l'òpera, 

protagonitzaven sòrdids episodis 

d'indisciplina, prepotència i luxúria. El seu 

halo místic, els proferia tota sort d'afalacs i 

regals per part d'un públic prostrat als seus 

peus, arribant a valorar-los com a 

verdaderes deïtats terrenals. Omplien 

teatres, feien gires triomfals per Europa, i 

vivien luxosament. A més, les seues figures 

acriaturades i andrògines fascinaven les 

dones del Barroc. 3  

Però la verdadera originalitat física dels 

“capons”, procedia de la posició de la seua 

laringe, que no descendia amb l'arribada de 

l'adolescència, de manera que les seues 

cordes vocals romanien molt prop de la 

cavitat de ressonància, i el timbre no 

variava. Les seues cordes vocals eren més 

curtes que les d'un home, però més llargues 

que les d'una dona i generalment, més 

musculoses - pel constant treball a què se 

sotmetien-, la qual cosa produïa un so clar, 

nítid i potent (imaginem una veu de soprano 

impulsada per uns pulmons masculins). 

                                                                   
3
 Revista Historia y Vida: Eunucos, entre el 

divismo y el complot. Pedro García Luaces. Nº 

561/Año XLVI. 12/2014 
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El fi de l'era dels castratti va arribar amb 

l'inici de la Il·lustració i el floriment de la 

música romàntica.  

III. LES EXCEPCIONS 

Podem assegurar que en compte de tindre la 

condició de divos, no tots els castratti eren 

iguals. Precisament, dos dels més famosos i 

longeus van tindre una actitud quelcom 

diferent de la resta, perquè van utilitzar la 

seua veu darrere de la curació de la malaltia, 

deixant de costat l'èxit, la pompositat i 

ostentació artificiosa dels teatres barrocs i 

tot el seu entorn.  

Ens referim a Matteo Sassano, dit Matteuccio 

o el rossinyol de Nàpols, i al gran Carlo 

Broschi, 

dit 

Farinelli 

el Diví, 

que a més 

de ser el 

més virtuós de tots, tenia l'honor d'haver 

sigut el més volgut 

 i admirat tant per humils com per poderosos, 

perquè a més de la seua veu inigualable, 

tenia una excepcional qualitat humana.  

 

El primer d'ells, Matteuccio, amb un ego 

quelcom desmesurat va ser el que millor va 

cuidar la seua veu, arribant a cantar fins ben 

entrats els 70 anys; malgrat això el seu rang 

escalístic no era tan ampli com el de 

Farinelli, que era capaç de comprendre tres 

octaves, quan el registre habitual d'un 

cantant professional es mou entre una octava 

i mitja i dos.  

Per alguna raó que podem suposar amb 

l'estudi de l'efectisme de la veu al llarg dels 

segles, tant Matteuccio com Farinelli van ser 

capaços de canviar el curs de la història 

musical, i crear una història paral·lela en 

què la seua veu, serviria per a "bressolar" la 

demència dels governants espanyols de 

mitjan del segle XVIII.  

IV. MATTEUCCIO Y CARLOS II 

Entre 1698 y 1700, 

Matteuccio, va servir  

en la cort espanyola a 

Madrid invitat per la 

reina Mariana de 

Neoburgo, segona 

dona del malparat 

Carles II. Este monarca havia sigut víctima 

de la consanguinitat dels seus avantpassats, i 

havia desenvolupat gran quantitat de 

patologies físiques i mentals que no li van 

permetre governar amb normalitat. A la seua 

més que probable síndrome de Klinefelter, es 

va afegir l'asma, els problemes digestius, i 

per tant, les lògiques dificultats derivades 

d'haver tingut una infància res d'acord amb 

la seua condició real, no en va se li cridava 

"L’Enxisat", perquè deia que havia sigut 

víctima d'un embruixament que no li deixava 

tindre bona salut.  
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Al contraure matrimoni en segones noces 

amb Mariana de 

Neoburg 4 , mai va 

ser conscient que es 

casava amb una 

dona intel·ligent i 

vivaç, apassionada 

de la música 

italiana, que apiadant-se d'ell, va tindre la 

idea de portar a Espanya al millor castratti 

del moment, Matteuccio, perquè cantara i 

calmara els irregulars ànims del malaltís rei. 

D'esta manera, acompanyat per altres músics 

importants, va cantar en nombroses ocasions 

perquè Carles II s'evadira dels seus dolors 

físics, que sens dubte milloraria la seua 

ansietat i li atorgaria la força necessària per 

a intentar governar. 

La iniciativa musicoterapéutica en si no va 

ser un capritx de Mariana de Neoburgo. Els 

corrents derivades de la doctrina dels afectes 

barroca, que es basava en que la música era 

capaç d'imitar qualsevol estat anímic: 

còlera, alegria, melancolia, tristesa etc., 

podia afavorir a la malaltia mental, ja que es 

podia requerir que s'interpretara a cantants i 

músics peces vocals i instrumentals capaços 

de despertar l'ànim necessari en l'afectat. Si 

a açò afegim la displicència dels metges per 

a la seua aplicació com a medicina, tenim 

més que complides les expectatives 

musicoterapéutiques del moment. El metge 

                                                                   
4
 BAVIERA, PRÍNCIPE ADALBERTO DE.: 

Mariana de Neoburgo, Reina de 

España .Madrid: Espasa Calpe, 1938 p.289  

 

en qüestió va ser Tomasso Donzelli5, que va 

arribar per a intentar aplacar d'alguna 

manera la ingent quantitat de patologies que 

atacaven el monarca espanyol. 

Amb una cultura important en molts camps, 

malgrat de la 

galènica, Donzelli va 

abraçar les idees 

noves de Descartes i 

Gassendi, dels que va 

extraure la necessitat 

d'utilitzar la música 

com un remei per a 

enfortir l'estat melancòlic que produïen les 

malalties a nivell psicosomàtic. Basant-se en 

els postulats de Descartes sobre la doctrina 

dels afectes i en els treballs terapeutic-

musicals dels seus col·legues Niccolò Cirillo 

i Francesco Serao, Donzelli va aprofitar la 

conjuntura que li va sobrevindre amb 

l'arribada de Matteuccio.  

Els resultats de la teràpia no van ser els 

desitjats, ja que el rei estava massa afectat, 

encara que a curt termini, pareix que si van 

ser productius. 

V. FARINELLI, FELIPE V Y FERNANDO VI. 

Tot feia pensar que el pas per la cort de 

Matteuccio es convertiria en una anècdota 

sense més, però res més lluny de la realitat. 

Després de la mort de l'últim rei Augsburg a 

                                                                   
5
 CALLE ALBERT, IGNACIO.: La figura de la 

mujer en la historia de la musicoterapia. 

Desde la Antigüedad hasta el Barroco. 

Cuadernos de Bellas Artes 38. La Laguna 

(Tenerife): Latina. 2014 p. 200 
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Espanya, va pujar al tron el primer Borbó, 

Felip V. Este, amb una fràgil personalitat, 

molt impressionable i certament voluble, va 

caure en una profunda depressió després de 

la mort de la seua primera esposa, María 

Luisa Gabriela de Savoya. Al tornar a casar-

se posteriorment amb la italiana Isabel de 

Farnesio, es va produir un nou acostament 

de la música a la patologia depressiva del 

monarca, tal com havia succeït anys abans 

amb Carles II. La veritat és que no va ser 

casualitat. La reina consort Farnesio era 

neboda de Mariana de Neoburg, esposa del 

nostre desgraciat Carles II 6 . Pel que la 

prolongació dels castratti per a curar la ment 

de Felip V, va tindre el seu fonament en 

l'anterior. 

Farinelli va arribar a Espanya en 1737, on 

només tenia planejat quedar-se uns mesos, va 

acabar vivint quasi 25 anys. La seua veu, 

emprada per la reina per a curar el rei Felip 

V de la seua depressió melancòlica, li va 

guanyar tanta influència amb el mandatari, 

que este no sols acabaria donant-li poder, 

sinó el nom oficial de primer ministre. 

Farinelli era prou savi i modest per a usar 

eixe poder discretament. Va guanyar 

quantitats ingents de diners, però el seu 

treball terapèutic ho va meréixer. Havia de 

cantar per al rei a l'hora de gitar-se fins que 

este s’adormia; en el transcurs de la nit si es 

despertava, i al matí al despertar-se, sempre 

en una habitació contigua a les habitacions 

reals. 

                                                                   
6
 Ibid. p.204 

La resta del dia estava a disposició dels 

capritxos cortesans, com cantar durant els 

menjars, o en moments en què Felip V se 

sentia melancòlic, trist o abatut. L'objectiu 

de la teràpia va ser francament satisfactori, 

ja que va aconseguir en no poques ocasions 

reactivar l'ànim del rei i tornar-ho a les 

labors quotidianes, i inclús a tornar-se a 

preocupar pel seu descuidat i deixat aspecte.  

Després de la mort de Felip V va regnar 

Ferran VI, afligit igualment pels mateixos 

problemes que son pare. Farinelli es va 

quedar fins a la mort d'este en 1759, havent 

atés els deliris d'este rei i de la seua esposa, 

Bárbara de Bragança, que va arribar a 

descriure-ho com una "necessitat deliciosa" 

per a viure en l'afaenada vida cortesana. La 

intervenció dels castratti a Espanya va ser 

pel que hem pogut observar, inherent a la 

malaltia mental. Però, d'on va sorgir la idea 

d'utilitzar als castratti per a tals fins 

terapèutics? 

A nivell musical purament dita, les formes de 

les àries italianes i altres composicions 

barroques, bastaven per a agradar les oïdes 

d'estos regnants, prou avesats en temes 

musicals. També cal dir, que pel que pareix, 

eren molt aficionats a l'opera llombarda, per 

això també van optar per este tipus de 

música.  

Indubtablement, després de l'estudi detallat 

de les diferents èpoques fins al segle 

huitcentista, podem fer-nos una lleugera 

conjectura. En primer lloc, la religió era un 
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punt a tindre molt en compte. Tots els reis 

mencionats eren fervents creients, així com 

les seues respectives. Per tant, podem 

suposar que eren coneixedors de la història 

bíblica en què Saúl (afectat de depressió 

endògena) va ser curat pel cant de 

l'acriaturat i eteri David, descrita en el llibre 

dels Reis. 7 

D'altra banda, la gran aportació dels 

clàssics grecs mencionats anteriorment en la 

figura d'Aristides Quintilià i el "ethos" vocal. 

En l'educació real es trobaven tots estos 

coneixements.  

Els efectes musicals en la psique que van 

descriure els musulmans, van ser ben 

considerats almenys per Isabel de Farnesio, 

que buscant la rehabilitació del seu espòs, 

abans de l'arribada de Farinelli, va passar 

un temps en l'Alhambra nassarita de 

Granada, buscant els sons naturals que en 

altre temps van fer les delícies dels sultans 

del segle XIV a fi de calmar les seues 

pertorbacions mentals. A més, l'extensa 

nòmina de tractats renaixentistes respecte 

d'això, i la ja esmentada doctrina dels 

afectes, va fonamentar el seu ús més que 

                                                                   
7
 REYES.: 1, XVI, 16.   

habitual. 

La veritat és que podem asseverar, ja sens 

dubte, que la música que eixia de les veus 

dels castratti tenia eixa "magia" de la que els 

clàssics òrfics es van fer eco; eixe “donyet” 

del que ens va parlar el persa al-Farabí en el 

seu Kitab al-musiqui al-kabir, capaç de curar 

les ments més botinflades; eixe estímul 

fonamental del que la gran Oliva de Sabuco 

va fer apologia en la seua obra; eixe efecte, 

sentiment i emoció que podia despertar en 

aquells que ho escoltaven segons la doctrina 

dels afectes barroca.  

Si, tal vegada estos castratti, van ser els 

primers musicoterapeutes a l'ús de la 

història, cridats per a pal·liar amb el seu art 

l'ànima malalta, per a engrunsar amb els 

seus cantells el desassossec espiritual, per a 

adormir els dolors i creure llocs llunyans, 

fèrtils i exuberants  

                              Dr. Ignacio Calle Albert 
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DIFONENT LA MUSICOTERÀPIA 

Es diu que la musicoteràpia està de moda. Potser serà veritat, perquè quasi tot el món ha 
sentit parlar d'ella. No obstant això, la idea que la majoria de persones té sobre la 
musicoteràpia està molt allunyada de la realitat. A més, la musicoteràpia no està 
legalment reconeguda com a professió al nostre país, la qual cosa la fa blanc constant de 
mala praxi o intrusisme (és a dir, persones que exerceixen o ensenyen "musicoteràpia" 
sense la titulació apropiada). Aquests casos no sols danyen la imatge dels professionals 
preparats, sinó que a més suposen una perillosa irresponsabilitat amb la salut del 
beneficiari/pacient que recorre a ells. Per increïble que parega, en la majoria dels casos, 
les persones que cometen aquest intrusisme ho fan pel mateix desconeixement de la 
musicoteràpia, ignorant que és una disciplina científica que requereix una titulació 
universitària. Però també hi ha altres (com per exemple, els abundants i caríssims cursos 
on- line) que són directament fraudulents. I per descomptat, també les persones que 
recorren a ells ho fan per desconeixement... 
 
Els musicterapuetas sabem que el reconeixement, tant social, com legal de la nostra 
professió passa per la difusió de les seues bondats (que són moltes). Per això des de la 
Comissió d'Ètica i Relacions Públiques de l'AVMT fa anys que estem treballant per a 
difondre una idea verídica i fidedigna del que és la musicoteràpia i per parar (i sobretot 
prevenir) l'intrusisme professional (encara que parega una paradoxa cridar-lo així quan la 
musicoteràpia no està encara reconeguda legalment com a professió). Per a això hem 
realitzat nombrosos esdeveniments gratuïts des de fa anys, a fi de difondre una idea clara 
i verídica entre el públic general sobre què és la musicoteràpia i reivindicar el seu 
reconeixement. 
 
 

 El 25 de gener de 2014 i coincidint amb la inauguració del nostre local realitzem 

unes Jornades de Portes Obertes en les quals vam oferir al públic general xarrades sobre 

musicoteràpia i tallers vivencials per a dones embarassades, niñ\@s i adults. El 23 de juliol 

del mateix any celebrem el que cridem el "Dia del musicoterapeuta", en el qual es va 

realçar un taller de construcció d'instruments per a niñ\@s i els seus pares i mares i es van 

difondre tríptics informatius.. 

 Durante Enguany 2015 tampoc hem parat. Creiem que la unió fa la força (i no en 

va som l'associació de musicoteràpia amb més socis del país) i per això el 18 de Juliol 

celebrem el Dia del Soci (amb taula redona, projecció d'un documental sobre 

musicoteràpia, taller de risoteràpia i sopar de germandat) per a potenciar la participació 

dels socis en les diferents comissions i activitats de l'associació. I el El 25 de Novembre 

vam tindre el plaer de col·laborar en una iniciativa de la Confederació Europea 

d'Associacions de Musicoteràpia (EMTC) que esperem es convertisca en tradició anual: el 

Dia de la Musicoteràpia. D'acord amb la resta d'associacions de musicoteràpia d'Europa i 

davall l'eslògan de "Let's play! (que en anglés significa tant "juguem" com "toquem un 
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instrument") es va realitzar una labor de difusió tant per les distintes xarxes socials (davall 

els hastagh #EMTDay, #letsplay i #musictherapy.) com a través d'activitats en viu i en 

directe. En l'AVMT vam tornar a realitzar un taller de construcció d'instruments per a 

xiquets i adults. Ni què dir té que, tant aquest com la resta de tallers, xarrades i la resta 

d'activitats que hem realitzat per al públic en general han tingut un gran èxit. 

 Creiem que cada una d'aquestes activitats ha sigut un xicotet gra d'arena en la 

difusió de la nostra professió, la qual cosa gra a gra i grapat a grapat es traduirà en més 

persones recorrent als serveis de musicoterapeutes qualificats i menys als de xarlatans, 

mentiders, o simplement ignorants que desconeixen que som mils els musicoterapeutes en 

aquest país que dia a dia lluitem no sols per millorar la salut i qualitat de vida dels 

nostres pacientes/beneficiaris, sinó també pel reconeixement de la nostra valuosa feina. 

             

                        

(Celebración Día del musicoterapeuta,julio 2014) 
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Esperem que aquest xicotet resum sobre què és i no és la musicoterapia supose un altre 

xicotet gra d'arena. 

LA MUSICOTERÀPIA ÉS  ... 

 … Una intervenció terapèutica realitzada per un musicoterapeuta professional que 
ha rebut una formació específica en musicoteràpia que compleix uns determinats 
requisits.. 

 … una teràpia metodològica basada en l'evidència i amb una trajectòria científica 
de més de 60 anys.  

 … una teràpia enfocada a la persona que es realitzen avaluacions prèvies i 
contínues i s'utilitzen diferents tècniques darrere de la consecució d'uns objectius 
terapèutics concrets en funció de les necessitats de cada usuari\@. 

 … una teràpia eficaç tant en la prevenció com en el tractament de problemes 
d'índole físic, cognitiu i emocional en persones de totes les edats i condicions, 
patisquen aquestes d'algun tipus de trastorn o no 
 

LA MUSICOTERÀPIA NO ÉS...  

 ... ...l'ús d'activitats musicals realitzat per qualsevol professional de l'educació o la 
salut amb coneixements en música. 

 ... Una teràpia esotèrica amb connotacions místiques. La música és un art que toca 
el fons del ser humà, però això no vol dir que els seus efectes no siguen mesurables 
i aplicables d'una forma racional i científica 

 … Un conjunt de "receptes musicals" en les que hi ha cançons que tenen efectes 
miraculosos en totes les persones independentment de les característiques o 
d'aquestes. 

 … Una teràpia dirigida únicament a xiquet/a o a persones amb trastorns o 
malalties. La musicoteràpia és molt útil en l'àmbit preventiu, així com en processos 
de desenrotllament personal, ja que pot potenciar característiques positives del ser 
humà com l'autoconeixement o la creativitat 

 
 

David Buedo Salas 

Vicepresident y coordinador de la Comissió d’Ética y Relacions Públiques de la AVMT 
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I Publicació  “La veu de la Musicoteràpia”. 

Per a nosaltres és un orgull presentar aquesta publicació amb la qual hem bolcat tanta 
il·lusió i esforç.  

 
Amb “la veu de la Musicoteràpia” volem donar a conéixer el nostre treball i acostar-nos a 
tots els professionals de la musicoteràpia i d'altres disciplines a fins, i també, atraure 
l'interés de les persones que vulguen saber més sobre què és la musicoteràpia. 
 
Des de la comissió pretenem que els apartats d'aquesta primera edició es repetisquen en 
números successius, i animem a tots els lectors a enviar-nos suggeriments, idees i 
continguts. 

Esperem que a aquest número li seguisquen molts més i que aquesta revista suscite 
l'interés de qualsevol tipus de persones, entitats i disciplines. 
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