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Què és AVMT?
L'Associació Valenciana de Musicoteràpia és una associació sense ànim de lucre
integrada per musicoterapeutes professionals i que té com a 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 veraç del que és la Musicoteràpia a través
d'activitats vivencials i formatives realitzades per musicoterapeutes qualificats.

Segon número de La veu de la Musicoteràpia.
Per a la comissió de publicacions, és un orgull presentar aquest segon número de la
revista La veu de la Musicoteràpia amb la qual hem invertit molt de temps i esforç.
Amb La veu de la Musicoteràpia, volem donar a conéixer el treball realitzat pels
socis/es de AVMT i els treballs de companys/es d’altres associacions de
musicoteràpia d’Espanya. Volem aproximar a tots els professionals de la
Musicoteràpia i d’altres disciplines a fins a la nostra, així com, ens agradaria atraure
l’interés de les persones que vulguen saber més sobre nosaltres i sobre la
Musicoteràpia.
Des de la comissió de publicacions us animem que col·laboreu de forma activa fentnos arribar les vostres opinions i suggerències per tal de millorar les següents
publicacions.
Esperem que a aquest número li seguisquen molts més i que aquesta revista suscite
l'interés de qualsevol tipus de persones, entitats i disciplines.
Agraïm de tot cor a tots els companys/es i socis/es que han participat en la present
revista.
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Últimament

sona molt la
Musicoteràpia (mai millor
dit). Es diu que està de
moda, com tantes altres
teràpies alternatives o
complementàries a les
quals la Musicoteràpia se
sol associar (la qual cosa, al
meu pensar, no la benefícia).
Però açò no és nou. Recorde
que ja es parlava molt de la Musicoteràpia el dia en
què em vaig començar a introduir en ella. Fa quasi huit anys el país estava
immers en una profunda crisi econòmica, jo estava en una època de canvi
personal i, com tants joves en aquell moment, no tenia treball (i en el meu
cas, tampoc tenia clar quin rumb professional seguir). Havia estudiat
psicologia, però el que més m'agradava en el món era la música. Així que allí
estava jo, en la Facultat de Psicologia fent una gestió, quan vaig veure el
cartell d'un màster en Musicoteràpia. Com tot el món, jo havia sentit parlar
de la Musicoteràpia i tenia una idea vaga del que és però, també com tot el
món, tenia moltes idees preconcebudes i dubtes.

PARAULES DEL
PRESIDENT

Així que, no sense prou escepticisme, vaig començar el màster i travessant
eixa idea vaga que jo tenia, em vaig anar endinsant a poc a poc en un món
amplíssim i apassionant. Vaig descobrir que la Musicoteràpia, encara que té
eixe matís creatiu, espiritual i quasi màgic que li atorga el llenguatge i art de
la música, no posseeix, al contrari del
què molts pensen, cap semblant
“la música és més
"esotèric", sinó que és una disciplina
poderosa del que
de la salut completament basada en
pareix”
l'evidència científica, i amb ja quasi 70
anys d'història i desenvolupament.
Vaig aprendre que està dirigida a persones de totes les edats (no sols
xiquets/tes) amb afeccions o problemes de qualsevol tipus, però també
sanes (en aquest cas per a millorar i promocionar la salut i una vida plena en
tots els seus aspectes. I el més important que vaig descobrir fou que eixa era
la meua vocació, i que volia guanyar-me la vida dedicant-me en cos i ànima a
la Musicoteràpia.

[

]
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També vaig aprendre que, per desgràcia, la Musicoteràpia no és encara una
professió regulada al nostre país i que per tant, és carn de canó de
l'intrusisme i la mala praxi, en mans de persones que bé per ignorància i
sense mala intenció, o bé per avarícia i el desig d'aprofitar que "la
Musicoteràpia està de moda" fan el que ells anomenen "Musicoteràpia"
sense ser conscients que la música és més poderosa del que pareix, i pot
remoure emocions o crear situacions difícils de gestionar per una persona no
preparada. D'altra banda, aquesta falta de regulació professional fa que els
musicoterapeutes siguem uns professionals injuriats als quals no se'ls sol
valorar, primer perquè es desconeix la formació necessària per a exercir la
professió i segon, perquè per cada musicoterapeuta que presenta un projecte
o envia un currículum, hi ha deu ignorants o directament mentiders que
diuen fer "Musicoteràpia", i damunt més barat. Que la música és terapèutica
ho sabem tots, i que qualsevol professional pot utilitzar-la com a recurs,
tampoc és res de nou. Però d'ací a dir que es fa "Musicoteràpia" va un món.
El tot és més que la suma de les parts, i el que un professional de la salut o
l'educació sàpia tocar un instrument o posar una cançó no equival que faça
Musicoteràpia. La Musicoteràpia és molt més gran i complexa i el fet de
pensar que això és Musicoteràpia denota un gran desconeixement. Jo porte
ja alguns anys en açò, hui en dia encara seguisc aprenent i adonant-me que,
com més sé, més em queda per aprendre. És en la col·laboració
interdisciplinària on els professionals, cadascun des de la nostra especialitat,
podem realment millorar la qualitat de vida de les persones.
Tornant a les coses positives que m'ha portat la Musicoteràpia, gràcies a ella
em vaig trobar amb l'Associació Valenciana de Musicoteràpia, un grup
creixent de musicoterapeutes que, sense ànim de lucre i amb molta il·lusió,
es dedicaven a divulgar la Musicoteràpia per mitjà d'un servici d'informació,
xarrades i activitats gratuïtes, millorar la formació dels socis per mitjà de
seminaris, millorar la qualitat de vida de qualsevol persona per mitjà de la
Musicoteràpia exercint d'intermediaris entre la dita persona i els
musicoterapeutes qualificats amb el perfil més apropiat en cada cas, etc. Vaig
començar a col·laborar amb ells amb algunes comissions i al temps vaig
passar a coordinar una d'elles.
Ara, després de 25 anys d'història de l'associació (celebrarem l'aniversari al
setembre del passat any) i amb aquest segon número de la nostra revista
davant, crec que és un moment magnífic per a fer balanç de la nostra situació
com a col·lectiu de musicoterapeutes en la Comunitat. En l'actualitat som
168 persones les que formem l'AVMT, sent així l'associació de Musicoteràpia
amb més socis d'Espanya, i havent tingut un ràpid creixement exponencial
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durant els últims anys, estic segur que gràcies al fet de ser una associació
molt activa i de gran utilitat per als musicoterapeutes, els estudiants de
Musicoteràpia i la societat en general gràcies als serveis que oferim. També
creixen ràpidament el nombre de seguidors de l'AVMT en les xarxes socials i
la quantitat de persones que es posen en contacte amb nosaltres, per a
informar-se, buscar els serveis d'un/a musicoterapeuta i fins i tot des de la
premsa, per a realitzar un reportatge o entrevista.
Tot aquest creixement en nombre de socis de l'AVMT, calat social, en la
nostra regió, no hauria sigut possible sense uns quants socis que han
renunciat a temps de treball, d'oci, i familiar, i que han patit alguna que una
altra setmana d'estrés i inclús alguna nit sense dormir per haver de traure un
seminari o esdeveniment avant, preparar la presentació per a una reunió
important o haver de respondre una infinitat de correus electrònics. Si
l'AVMT és el que és hui en dia és gràcies a eixes persones que heu dut a
terme una labor sobrehumana pel mer amor a la musicoteràpia. Vosaltres
sabeu qui sou i a vosaltres vull donar-vos el meu més sentit agraïment.
GRÀCIES! Potser a vegades siga difícil veure el fruit del sacrifici, però us
assegure que les llavors que heu anat plantant, encara que lentament, aniran
creixent fins a florir.
No crec que la Musicoteràpia estiga de moda, primer perquè porte diversos
anys sentint això i segon perquè les modes són passatgeres. El que crec és
que és un bon moment per a la Musicoteràpia i serà millor en el futur. Cada
vegada són més les persones que saben que la medicina occidental, tan
centrada en el símptoma i el medicament, es queda curta a l'hora de viure
una vida saludable (la qual cosa no vol dir amb absència de malaltia, sinó
amb salut plena, física, mental i emocional). Tal vegada per això va en
augment el nombre de musicoterapeutes que ens guanyem la vida
dignament per mitjà de la professió que amem. Creix també el nombre dels
qui la divulguem, de manera que a la societat cada vegada arriba una
informació més fidel i real del que és la Musicoteràpia. La investigació de
qualitat continua creixent i, al meu pensar, l'intrusisme està en descens,
perquè cada vegada són més els professionals de la salut i les persones de
peu que saben que la Musicoteràpia ha de ser exercida per un professional
qualificat gràcies a una formació específica. També és digne de ressaltar que
la comunitat de musicoterapeutes a Espanya està unint cada vegada més les
seues forces i prova d'això és que el VI Congrés Nacional de Musicoteràpia
celebrat aquest 2017 a Santiago de Compostel·la, va ser co-organitzat per
totes les associacions de Musicoteràpia del país.
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Vull estendre l'agraïment expressat anteriorment als socis que col·laboren
en l'AVMT, als seus anàlegs en la resta d'associacions de Musicoteràpia del
país. Aquells que, a més de realitzar el seu treball amb professionalitat i
amor, dediquen també un temps a treballar pel futur de la nostra professió. I
vull agrair-te a tu també, estimat/da lector/a, que tingues enfront de tu
aquesta revista, el segon número de La veu de la Musicoteràpia, fruit d'eixe
treball i amor de què parle. Entre els reportatges, entrevistes i articles de la
revista crec que trobaràs alguna cosa del teu interés, independentment que
sigues o no soci, o que sigues musicoterapeuta, estudiant de Musicoteràpia,
professional de la salut o de l'educació o simplement una persona que a
penes sap res de Musicoteràpia.
Espere que gaudisques de la lectura d'aquesta revista i que tingues salut i
música en la teua vida.
Salutacions harmòniques!
David Buedo Salas
President de l’Associació Valenciana
de Musicoteràpia (AVMT)
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L'Associació Valenciana de Musicoteràpia, està

COMISSIONS

formada per distintes comissions. Cadascuna
d’elles té assignada una tasca diferent, per
tant, aconseguim que tot estiga millor
organitzat i que els mateixos socis
s’involucren i participen en l’associació.

COMISSIONS

A continuació us deixem els mails de cada
comissió i grup de treball per si és del
vostre interés i voleu contactar amb alguna
d'aquestes, ja que totes estan obertes a noves
idees i propostes.
Atés que en el número 1 de la revista La veu
de la musicoteràpia mencionàvem les funcions de cada una d'elles, en
aquesta us mostrem alguns dels treballs realitzats durant el 2016 i algunes
reflexions pels seus coordinadors.
Comissions

Contacte

C. Econòmica

avmt.tresoreria@musicoterapiavalencia.org

C. Gestió i mantenimient del local

avmt.local@musicoterapiavalencia.org

C. Formació

avmt.formacio@gmail.org

C. Informàtica

avmt.informatica@musicoterapiavalencia.org

C. Imatge

avmt.imatge@musicoterapiavalencia.org

C. Publicacions i biblioteca

avmt.publicacions@musicoterapiavalencia.org

C. Registre

avmt.registre@musicoterapiavalencia.org

C.Ètica i relacions públiques

avmt.relacions.publiques@musicoterapiavalencia.org

Grup de treball
G.T. Educació

avmt.educacio@gmail.com

G.T. Geriatria

També ens podeu seguir:





Web: http://musicoterapiavalencia.org/
Youtube: http://www.youtube.com/channel/UCvagucdUMwpLLRL1aBhMP8Q
Facebook:https://www.facebook.com/Associaci%C3%B3-Valenciana-deMusicoter%C3%A0pia-170602776458808/?ref=bookmarks
Twitter: https://twitter.com/Musicotera
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COMISSIÓ
DE FORMACIÓ

Des

del 2016 la comissió de formació i la
comissió de Jornades es van unir en una sola
comissió. Així es va reestructurar una nova
comissió de formació, dedicada a organitzar els
esdeveniments formatius sobre Musicoteràpia,
tenint en compte la varietat de públic a qui
volíem arribar.

FORMACIÓ

La nostra tasca és acostar la Musicoteràpia a tots aquells interessats a través
de la formació. És per aquest motiu que plantegem des de cursos sense
requeriment acadèmic fins a formacions específiques per a
musicoterapeutes titulats.
Açò ens permet difondre la Musicoteràpia donant a conèixer la nostra
professió a familiars d'usuaris, a professionals sanitaris que volen conéixer el
nostre treball, així com a altres professionals interessats a conèixer què fem.
Ampliar la nostra formació a aquests perfils és una forma d'evitar
l'intrusisme laboral que tant ens afecta. Evidentment no sols és un
inconvenient per a nosaltres, sinó també per als usuaris que en molts casos
no saben com pot eixir de car contractar a un terapeuta sense formació
específica.
Per aquest motiu també organitzem les Jornades de l'AVMT, que s'orienten
des d'una perspectiva pràctica perquè persones interessades en la
Musicoteràpia així com estudiants de Musicoteràpia o musicoterapeutes
acabats de titular, puguen ampliar els seus recursos i coneixements sobre
l'aplicació de la Musicoteràpia a una patologia específica o en un àmbit
d'aplicació específic.
Enguany pretenem que les jornades siguen un espai obert perquè els socis
pugueu plantejar seminaris i compartir així amb tots els interessats la vostra
experiència i coneixements sobre la Musicoteràpia.
Però realment quin és la funció més gran d'aquesta comissió?
Certament per a nosaltres és important acostar la Musicoteràpia a
professionals de l'educació i la salut, però principalment el que ens afecta és
la formació propia dels musicoterapeutes i és per això que la gran majoria
dels cursos i seminaris que plantegem des de la comissió són per a
musicoterapeutes titulats o estudiants que estan acabant la formació.
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L'organització de cursos parteix moltes vegades de les mateixes ofertes dels
docents que ens plantegen una formació d'acord amb la seua experiència
musicoterapèutica, però el que també ens interessa és saber les demandes
pròpies dels nostres socis podent així adaptar-nos a les necessitats
formatives que els integrants de l'AVMT demostren.
Per aquest motiu des de la comissió donem la possibilitat que els socis ens
escriguen plantejant la possibilitat d'alguna formació específica.

FORMACIÓ

Enguany, pretenem que l'oferta formativa siga molt àmplia i que cobrisca les
necessitats dels nostres socis. És per això, que volem donar la possibilitat
d'oferir una formació més variada i contínua perquè tots podem ampliar els
experiència al llarg dels anys.
Enguany comptarem amb professionals nacionals i internacionals que ja han
confirmat la seua assistència sobre les quals vos anirem informant
periòdicament via email.
Sabem que la Musicoteràpia té una gran història darrere, però també som
conscients que encara queda molt per investigar i per fer i per això mateix
compartir amb altres professionals les seues experiències és el que ens mou
per a continuar avançant per un bon camí en la història de la Musicoteràpia.
Esperem que tots pugueu gaudir d'aquestes formacions i que siguen
fructíferes en el vostre desenrotllament com a terapeutes professionals.
“La meta final de la verdadera educació no és sols fer que la gent faça el que
és correcte, sinó que gaudisca fent-ho; no sols formar persones treballadores,
sinó persones que amen el treball; no sols individus amb coneixements, sinó
amb amor al coneixement; no sols sers purs, sinó amb amor a la puresa; no
sols persones justes, sinó amb fam i set de justicia”. John Ruskin

Cristina López Gómez
Coordinadora de la Comissió de Formació
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COMISSIÓ
D’ÈTICA I
RELACIONS
PÚBLIQUES

Per

a tindre un bon començament de curs, el

passat mes de setembre vam tindre el gust de
celebrar el 25 aniversari de l'Associació
Valenciana de Musicoteràpia, amb molta alegria
per la trajectòria recorreguda des que es va
fundar l'associació i amb moltes ganes de Vint-icinc anys de companyonia, il·lusió, esdeveniments, tallers, formacions, amb
la finalitat de donar a conèixer la nostra professió, arribar a la gent, i
beneficiar al col·lectiu de Musicoterapeutes socis de la AVMT. Vint-i-cinc
anys pels quals han passat moltes persones i socis diferents: alguns han estat
des del principi, altres se n'han anat, i altres han aplegat per a renovar
energies. Vint-i-cinc anys en els quals hem desenvolupat molt: ara disposem
d'un espai físic en València, de cada vegada més formacions específiques en
diferents àmbits d'aplicació de la Musicoteràpia, de més convenis
de col·laboració amb altres entitats i d'una gran quantitat de socis i de mans
que fan que l'associació funcione, i el més important, s'ha establert un
important treball per a donar a conèixer i difondre la nostra professió.
Per tot açò, l'objectiu principal per a organitzar el vint-i-cinc aniversari era
aplegar a la gent i donar una mostra de què és la Musicoteràpia, i també
donar a conèixer l'associació i de tindre un espai de celebració perquè els
socis ens ajuntem i celebrem.
Per a celebrar tan especial esdeveniment vam preparar activitats molt
diferents:
El dissabte 10 de setembre del 2016 vam arrancar l'aniversari amb la
presentació del documental "Línea de Meta", de la mà del delegat en
València de l'Associació Nacional de Síndrome de Rett, aprofitant la firma
d'un conveni de col·laboració entre aquesta associació i l’AVMT.
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Després vam fer un Taller de Musicoteràpia destinat a xiquets acompanyats
dels seus pares amb la finalitat de donar l'oportunitat a famílies de vivenciar
una aproximació a la Musicoteràpia; enfocant aquest taller a fer diferents
tipus d'activitats (dinàmiques amb instruments, expressió corporal, percussió
corporal, relaxació...) de forma sobretot lúdica i connexió entre els
participants. Paral·lelament al taller també vam fer una xarrada informativa
sobre la AVMT i les seues labors per a donar a conèixer la nostra eina a les
persones inscrites (ambdues activitats requerien una inscripció prèvia).
Per últim vam acabar el dissabte amb el visionant d'un vídeo recopilatori
d’aquests 25 anys de treball i dedicació per la Musicoteràpia i fent un brindis
final entre companys.
Pel que fa al diumenge, les activitats realitzades van ser també de cara al
públic però amb molta més visibilitat i repercussió, ja que vam organitzar
una festa amb música i pintura en directe, acompanyat de berenar i
"pintacares" per als més xicotets, a la sala Black Note Club de València. Amb
aquest esdeveniment sobretot volíem donar a conéixer l'associació i mostrar
la nostra cara més divertida. Vam tindre el plaer de comptar amb els grups:
“Vida en Marte” (amb versions acústiques de David Bowie); “Grupo Crazy”
(versions pop-rock d'ahir i de sempre); i “els Queeners” (grup tribut a
Queen). A banda, mentre els grups actuaven estava “el Payo Migue” pintant
llenços inspirats en la música que estava sonant en directe, que després es
van rifar entre els assistents.
A aquesta festa va vindre molta gent i ho passarem genial tant socis com no
socis, va ser un espai de celebració conjunt en el que vam gaudir molt.
Després de la celebració ens va quedar un poc d´esgotament, però sobretot
molta gratitud cap a tots els socis que van ajudar amb l'organització i cap a
totes les persones externes que també van posar la seua part (grups de
música, pintor, associació de Síndrome de Rett); i moltes ganes de seguir
avant. Ara i encara que cada any seguim organitzant esdeveniments de
difusió (com el dia europeu de la Musicoteràpia); només queda esperar que
dins d'altres 25 anys tinga'm moltes coses més per celebrar.

Mamen Vercet Tormo
Coordinadora de la Comissió d'Ètica i Relacions Públiques
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GRUP DE TREBALL
I ACTUALITZACIÓ
DE LA
MUSICOTERÀPIA
EN EDUCACIÓ

AIXÍ ÉS……

“EL GRUP”

En

desembre de 2014 l’AVMT llança una
convocatòria per a tots els socis, informant
de la creació d’un grup de treball i
actualització destinat a musicoterapeutes en
actiu en l’àmbit de l’educació. Des de llavors,
trajectòria, realitzant reunions periòdiques
amb diferents tasques i objectius i deixant
constància, per mitjà d’acta, del treball
realitzat.

El grup, que s'ha reunit habitualment en la seu de l’AVMT fent una aportació
econòmica per la utilització dels espais, té la seua primera reunió el 31 de
gener de 2015. Aquesta trobada és la primera de moltes altres en les quals
els musicoterapeutes que treballen en l'àmbit educatiu posen en comú
propostes, experiències, dubtes i necessitats, amb la finalitat de facilitar el
creixement i desenvolupament de la nostra professió.
L'objectiu inicial del grup, es veu modificat al llarg de la seua marxa per
documents o tasques encomanades per l’AVMT que requereixen d'un treball
amb major compromís quant a contingut específic i terminis de presentació.
És per aquest motiu que es decideix crear un email per a gestió i tasques
compartides, sent els integrants del grup que han registrat una major
assistència i continuïtat, els encarregats de gestionar aquest email i crear un
drive comú en el qual treballar. Aquesta decisió es pren en una de les
reunions periòdiques realitzades, amb la finalitat de donar agilitat i complir
amb els terminis donats per a la presentació de les tasques sol·licitades.
D'aquesta forma, el grup continua amb el seu treball, desenvolupant la seua
labor sempre amb convocatòria i assistència oberta a les reunions per a tots
els socis que estan exercint en aquest àmbit.

AIXÍ COMENÇA... "REFLEXIONANT"
Després de la convocatòria, comencen les reunions facilitant i propiciant un
espai en el qual compartir, debatre i reflexionar entre un grup d'iguals,
abordant qüestions teòriques i pràctiques, relacionades amb la praxi,
14

G.T.MUSICOTERÀPIA EN EDUCACIÓ

Número 2 - 2017

La veu de la musicoteràpia

vivencials i fins i tot estructurals-conjunturals
musicoterapeutes en l'àmbit educatiu.

del

treball

com

El primer objectiu és la creació d'un projecte de referència de Musicoteràpia
en educació amb la finalitat que el musicoterapeuta que treballa en aquest
àmbit puga nodrir-se d'ell adaptant-ho al seu projecte de centre.
Comença un interessant i enriquidor debat sobre el concepte
"MUSICOTERÀPIA EN L'EDUCACIÓ" que genera nombroses reflexions i
preguntes tals com: és el mateix Musicoteràpia clínica i educativa? On arriba
una i acaba l'altra? La clínica és individual i en educació es treballa
normalment en grup? Depèn potser de si els objectius són curriculars?
Depèn de l'àmbit d'actuació perquè siga Musicoteràpia educativa? On
actuem: col·legis privats, públics, concertats, escoles de música,
conservatoris, centres específics d'educació especial…? Existeixen objectius
generals comuns? Quina és la terminologia educativa associada a la
musicoteràpia? En quin marc legal ens hem de recolzar? Serviria el mateix
projecte per a escoles ordinàries o escoles de música?
En definitiva, molts temes a tractar compartint experiències, opinions i
reflexions que persegueixen la presentació i desenvolupament dels projectes
de Musicoteràpia en els centres educatius i la possibilitat d'inclusió del servei
de Musicoteràpia com a element transversal i de suport a aquells alumnes
que ho necessiten.
AIXÍ CONTINUA... "TREBALLANT"
S'arriba a la conclusió que per a començar, cal elaborar primerament una
definició específica de Musicoteràpia en educació, com a concepte amb ple
significat i en comparació d'altres termes com Musicoteràpia clínica, per a
continuar després establint els àmbits d'intervenció, objectius, usuaris i
consensuant un protocol d'actuació.
Després de la definició creada pel grup, comença el plantejament
d'objectius. Es treballa sobre l'organització i el plantejament dels mateixos:
com han de ser els objectius generals? Potser podrien referir-se al paper de
la Musicoteràpia dins de l'àmbit de l'educació? Podrien després desglossarse en objectius específics per àrees d'intervenció o precisar-se en conceptes?
I d'altra banda, els objectius generals han de fer referència a la llei
d'educació vigent, havent de ser adaptats, per a col·legis, escoles de música,
conservatoris, etc.?
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Després de diverses sessions de treball, queden redactats els objectius
generals. Arriba llavors el moment d'elaborar els objectius específics, tasca
que queda ajornada a causa de l'encàrrec rebut, per part de la directiva de
l’AVMT, de l'elaboració d'un document que ajude i facilite la regularització
de la musicoteràpia en educació.
A partir d'aquell moment comença la realització d'aquest document que
posteriorment es presenta al Consell Valencià de Cultura al maig de 2016,
amb l'objectiu d'aconseguir un informe favorable per part del mateix, que
ens permeta un accés més directe a la Conselleria d'Educació.
AIXÍ ESTÀ... "ACONSEGUINT"
I per a finalitzar, repassem la labor realitzada pel grup de treball de MT en
educació fins al moment:
a) Projecte troncal de Musicoteràpia en l’àmbit educatiu.
Definició de Musicoteràpia en educació.
Objectius generals.
Objectius específics (en procés).
b) Document regularització de la Musicoteràpia en Educació, que conté:
Definició de Musicoteràpia en Educació.
Destinataris de la Musicoteràpia en Educació.
Evidències científiques de la Musicoteràpia.
Situació acadèmica i professional de la Musicoteràpia.
Consideracions legals que puguen afavorir la regularització de la nostra
professió.
Amb tot açò, vam concloure recolzant i animant a continuar desenvolupant
aquest treball, tant en l'àmbit educatiu com en altres àmbits d'actuació. Els
grups d'actualització haurien de constituir un pilar important per al bon
desenvolupament de la nostra labor i considerem que aquests grups haurien
d'aspirar a estar interrelacionats entre associacions per a fonamentar el
nostre treball i créixer en la nostra professió com musicoterapeutes.
Jacqueline Franco- Carles De Juan- Javier Moya- Auxi Pons- David SalinasMª Carmen Santana
Grup de Treball Musicoteràpia en Educació.
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Per

MUSICOTERÀPIA
AL MÓN

a aquest segon nombre de la revista
comptem amb el testimoni i l'experiència
viscuda i narrada en primera persona del
nostre company musicoterapeuta i soci
Pablo Sánchez.

Ens descriu la seua estada en un camp de
refugiats aprofitant els seus coneixements i
experiència com musicoterapeuta per a canviar
el moment de "música" i així fer Musicoteràpia
amb xiquets refugiats.

Musicoteràpia al Camp de Refugiats: relat d‟una
experiència.
Per Pablo Sánchez-Gil Lázaro.
Mestre d'Educació Especial, Llicenciat en Psicopedagogia, Musicoterapeuta
pabelsound@gmail.com

I- EL PROJECTE
Sona la ràdio: Des de febrer del 2016,
milers de persones refugiades procedents
fonamentalment de Síria i Afganistan
s'han vist bloquejades a Grècia. A partir
d'eixe instant, no feia una altra cosa que
preguntar-me com seria la vida dels
xiquets i xiquetes que estaven en eixa
situació, sense rebre cap tipus d'atenció
educativa reglada.
I així va ser com, acompanyat per aquesta
inquietud, vaig escoltar per primera
vegada el nom de “School For Refugees”,
un projecte internacional l'objectiu del
qual era tornar les habilitats necessàries
als menors acollits en els camps de
refugiats, per a reintegrar-se en l'escola
del millor mode possible en el curs
següent, després d'un llarg temps sense

escolaritzar a causa de la guerra i a la
seua situació com refugiats.
Trobant-se en període de selecció de
voluntaris, em vaig posar en contacte amb
ells i després d'entregar el currículum i
passar per una entrevista, em van triar
com a responsable de l'espai musical que
durant el mes d'agost s'obriria per als
xiquets i xiquetes en el camp de refugiats
de Lagadikia (Salònica, Grècia).
II- EL CAMP DE REFUGIATS
Després de passar dotze hores d'escala
aèria a Istanbul, aterrem a Salònica.
D'ací, directes al camp de refugiats que es
troba en la localitat de Lagadikia, situada
a 45 quilòmetres de distància.
Ens trobàvem a finals de juliol, la
temperatura estava tocant els nivells
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històrics més elevats. En el camp vivien
nou-centes persones en ínfima condició,
quatre-centes d'elles menors d'edat.

sent aquesta la primera programada per
“School for Refugees”en horari de
jornada vespertina.
Per recomanació de l'organització, durant
el meu primer dia, hauria de quedar-me al
marge i estar present com a simple
observador, ja que durant el mes de juliol,
l'hora de música estava dirigida per un
altre voluntari a qui jo entrava a rellevar
durant el mes d'agost.

Caminem deu minuts per una descuidada
carretera, fins a arribar a un descampat
allunyat de la ciutat. Mai oblidaré la
primera vegada que vaig entrar en el
camp: després de saludar els militars que
custodiaven el lloc, el so va desaparéixer
en el meu cap, xiquets que deambulaven
sols venien a saludar-nos (hello mi
friend!); altres a la llunyania es tiraven
pedres els uns als altres; alguns adults es
protegien del sol per mitjà d'improvisats
tendals fabricats per ells mateixos, sense
fer res, tenien la mirada perduda en
l'horitzó.
III- L’HORA DE LA MÚSICA
Cinc de la vesprada, entrem en l'espai
dedicat a l'activitat musical.
El recinte per a portar-la a cap, no era
més que una caseta mig derruïda, amb
una porta sense porta i dues finestres, una
a cada costat, també sense finestres.
Trenta metres quadrats de superfície,
xafant un sòl de ciment trencat que alçava
núvols de pols només mirant-lo. Tal com
s'entrava, al fons hi havia una pissarra
ancorada a la paret i quatre bancs
col·locats a cada costat, en els que podien
asseure sis xiquets en cadascun d'ells.
De dilluns a dissabte, de cinc a sis de la
vesprada, es realitzava l'activitat musical,
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Aquesta circumstància que al principi no
va ser del meu grat, em va facilitar la
tasca de realitzar un diagnòstic per a la
meua posterior intervenció.
D'aquesta manera, em vaig plantejar els
principals objectius:


Gaudir el moment present amb la
música i no pensar en la guerra, en les
seues conseqüències i en la situació de
bloqueig en què estaven.



Aconseguir un sentiment de grup entre
els xiquets i xiquetes que acudien a les
sessions

IV- ELS XIQUETS
Les
excepcionals
i
tremendes
circumstàncies que travessaven les
persones que estaven i, per desgràcia,
encara continuen estant dins d'un camp de
refugiats, fan que la vida allí tinga un
altre sentit.
Els adults discorrien en un estat de
contínua depressió, veient passar els dies
sense cap objectiu clar. Mentrestant, els
xiquets, des de febrer i inclús abans, amb
la guerra a Síria, no tenien cap tipus de
rutina en els seus horaris ni rebien
educació reglada. Passaven els dies a la
intempèrie al costat de les tendes de
campanya que tenen com a casa, jugant
amb qualsevol cosa que trobaven en els
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contenidors de fem, intentant solucionar
els seus conflictes amb violència. Perquè
sí..., aquests adorables xiquets estan
carregats de violència.

Pel que fa als instruments, vingueren amb
mi a Grècia un maletí ple d'ells, de
xicoteta percussió, classificats de la
següent manera:
- Membranòfons: una pandereta i un
pandero.
- Idiòfons: tres triangles, tres maraques,
quatre ous sonors, tres caixes xineses, tres
polseres de cascavells i quatre claus.

Dins de les sessions musicals ens
trobàvem amb un nombre de xiquets i
xiquetes que oscil·lava entre vint i
quaranta. Segons el dia que fóra entraven
més o menys, sense cap motiu aparent, ja
que la porta sense porta estava oberta per
a tots.
V. EQUIP PERSONAL I SETTING
INSTRUMENTAL
Tots els voluntaris que estàvem en el
projecte participàvem també en altres
activitats o tallers, a part que dirigíem a
causa del nostre perfil professional.
Així, igual que jo participava en dos
tallers més, en l'hora de la música tenia
tres companys junt amb mi, distribuïts de
la manera següent: un estudiant de
ciències polítiques que, al ser l'únic que
havia estat durant el mes anterior i per
això tenia major coneixement dels xiquets
i xiquetes, s'encarregava de vigilar el buit
de la porta i era responsable de les
entrades i eixides dels xiquets; una
professora d'educació secundària i una
treballadora social amb estudis en dansateràpia que recolzarien les activitats dins
del recinte.

Musicoteràpia al camp de refugiats. Pablo Sánchez

També em vaig emportar un altaveu
Bluetooth connectat amb un reproductor
MP3.
Vam disposar d'instruments que ja es
trobaven en el camp: un carrilló, claus i
flautes dolces per a tots, a part de
maraques que un dia van construir els
xiquets amb pedres, gots de plàstic,
globus i gomes.
VI. ORGANITZANT LES SESSIONS
Convençut que la musicoteràpia podria
ajudar en la vida d'aquestes persones,
comencem el nostre recorregut en el camp
de refugiats.
Després del dia d'observació, vaig ser
conscient de l'existència de tres esculls
que hauríem d'evitar com més prompte
millor, de la millor forma possible, per a
aconseguir una òptima organització que
donara sentit a la nostra intervenció.
1) El nombrós grup d'alumnes que assistia
a les sessions, que era d'edats molt
distintes, compreses entre tres i catorze
anys.
2) Al llarg de l'hora de duració, els
xiquets entraven i eixien quan volien,
degut en gran manera a la falta de costum
a participar en activitats de tipus escolar i
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en part a la inexistència de porta física
que delimitara l'espai.

va ser la creació de la cançó de
benvinguda i la cançó de l'acomiadament.

3) Oferir algun tipus de continuïtat a
l'activitat que es va portar al juliol, que
tractava la música des d'un punt de vista
més acadèmic.

En elles recopilem les frases més
empleades dins del camp de refugiats que
els xiquets ens deien en veure'ns i en
acomiadar-nos (hello my friend!, I see you
tomorrow, goodbye my friend), al ritme de
la famosa cançó del grup de rock Queen:
"We will rock you". En elles vaig introduir
un concepte bàsic a treballar amb ells,
per a així poder augmentar el sentiment
de grup: la paraula band. Ells eren
Lagadikia Band (La banda de Lagadikia).

Per a això, en un principi, decidim fitar
l'edat d'entrada, sent de sis a dotze anys,
però quan vam veure a algun xicotet
seguint les activitats des de la finestra
decidim rebre tots els xiquets que
tingueren interés per la música, sense
importar la seua edat.
També es va dividir l'hora de duració de
les sessions en quatre temps de quinze
minuts cada un d'ells, realitzant activitats
independents, perquè d'aquesta manera
els xiquets que entraren més tard
pogueren connectar-se amb facilitat en
l'ambient.
A fi de no trencar del tot la dinàmica del
mes anterior, un temps dels quatre, ho
dediquem al coneixement més o menys
teòric de la música.
VII. METODOLOGÍA, ACTIVITATS
Deia Rolando Benenzon: "Parlar de
musicoteràpia és pensar en una sèrie de
metodologies i tècniques diferents en pos
de la comunicació".
En aquest procés que va durar a penes
vint dies, les paraules van donar pas a la
música, i és que cada vegada s'escoltaven
menys les consignes en anglés i més els
ritmes, les cançons i les notes. A les
explicacions els van succeir els fets i a
aquests els canvis.
Una de les tècniques musicoterapèutiques
empleades amb major èxit des del principi

20

Les cançons, com en realitat les van fer
ells, perquè estaven compostes per les
frases que més deien en anglés, no sols
van ser acceptades, sinó repetides a
manera de mantra cada vegada que
començàvem les sessions i les acabàvem.
Inclús es va extrapolar a altres activitats i
se sentia cantar per tot el camp en altres
hores.
“Hello, Hello
Hello my friend
Lagadikia Band is ready to start
La-ga-di-kia Band La-ga-di-kia Band”
------“Goodbye, Goodbye
Goodbye my friend
I see you tomorrow, it„s time to play
La-ga-di-kia Band La-ga-di-kia Band”
Aquesta cançó va ser acompanyada per
palmes, instruments de percussió, cantada
a manera de cànon, a mode pregunta resposta, etc. La musicoterapeuta nordamericana Christine Stevens, afirma: "el
ritme ens mou cap avant en la vida quan
ens enfrontem a dificultats o ens sentim
estancats".

Musicoteràpia al camp de refugiats. Pablo Sánchez
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Amb jocs rítmics començàvem les
sessions, per mitjà de percussions
corporals, ritmes vocals i improvisacions
rítmiques per part dels xiquets, fins a
induir-nos a la cançó de benvinguda. Una
vegada que els nivells d'atenció i
motivació estaven plens, procedíem als
quinze minuts de la part més teòrica
musical, en la que recordàvem aspectes
treballats en el mes anterior i incidíem un
poc més en altres coneixements que
poguérem utilitzar en altres activitats.
La tercera part de la sessió, solíem
utilitzar-la per a instrumentar cançons, és
a dir, utilitzàvem tècniques expressives, a
fi d'augmentar la motivació, l'expressivitat
i fomentar el respecte cap als altres.
Utilitzant l'altaveu sense cables tocàvem
per damunt de cançons amb instruments
de xicoteta percussió i acompanyàvem
mitjançant de la veu algunes d'elles.
També realitzarem un taller per a fabricar
maraques que més tard utilitzarien per a
acompanyar altres cançons.
Amb el pas dels dies, Lagadikia Band
continuava creixent. Realitzem una
activitat que consistia a realitzar dibuixos
del que significava per a ells la paraula
band, després de realitzar una escolta
activa de música discriminant els
instruments que sonaven, tots junts
formaven una banda.

Musicoteràpia al camp de refugiats. Pablo Sánchez

Els últims quinze minuts de la sessió els
solíem destinar a la realització de
tècniques receptives de relaxació, en els
que tractàvem de facilitar l'alleugeriment
de l'estrés en què els xiquets i xiquetes
vivien, suggerint a través d'imatges i
fantasies, provocant d'aquesta manera
canvis en l'estat d'ànim.
Més avant,”School for Refugees”es va fer
eco de què estava succeint en el nostre
espai musical i
van
decidir
agafar el nom
de Lagadikia
Band i triar un
dibuix dels que
van crear els
xiquets per a
fer samarretes i repartir-les en les
activitats festives de tancament de
projecte.
VIII. CONCLUSIONS
En tornar a Espanya, quan la gent em
preguntava: què tal l'experiència? No
sabia molt bé què respondre, ja que,
conviure i empatitzar amb persones que
van perdre la seua vida tal com l'havien
conegut, les seues cases i inclús familiars
i amics a conseqüència de les bombes que
explotaven en la guerra, feia impossible
contestar un simple “bé, gràcies”. Eixes
persones
havien
decidit
fugir
desesperadament en piragües, sense res
en les butxaques, molts havien perdut en
el mar als seus sers volguts, i per si açò
fora poc, en arribar a Europa estaven
malvivint, retinguts en tendes de
campanya, rodejats d'aigües residuals.
Se'm feia impossible una resposta senzilla.
Era tot molt més complex. Ara mateix
tampoc sé molt bé què contestar, potser
els suggerisc llegir aquest article.
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Han passat prop de sis mesos i no hi ha
dia què no recorde de Lagadikia Band,
d'aquelles mirades il·lusionades i de les
veus intenses seguint els ritmes, cançons i
balls; d'aquell xiquet més mogut, que mai
parava de molestar els seus companys i
voluntaris, que en una sessió es va quedar
tan relaxat que els seus roncs ens van
sorprendre a tots; i així com de mil
anècdotes que ens van succeir.
El procés musicoterapèutic va estar
sempre viu i obert. Quasi sense temps,
absorbits en tot el que significa ser
voluntari en un camp de refugiats,
planificàvem les sessions dia rere dia, bé
durant el trajecte al camp i les menjades,
abans de dormir, al despertar o inclús a
mitjanit.

Número 2 - 2017

les seues samarretes de Lagadikia Band
per a dir-nos:
Goodbye my friend, I see you tomorrow,
it‘s time to play.!

"La Música s'ha fet per a l'inexpressable.
Claude Debussy."

Malgrat la complicada situació i les
dificultats puntuals que ens podíem
trobar en el camí, els beneficis que va
produir la música en eixe grup de xiquets
i xiquetes saltaven a la vista: els
comportaments violents i individuals
presents durant la primera setmana es
van transformar a poc a poc en
comportaments de cooperació entre tots
ells.
El fet de representar les cançons
treballades en l'hora de la música davant
dels seus pares, amics i familiars, així
com tot aquell que voldria veure-ho dins
del camp de refugiats consolidà, més
l'esperit d'equip i així eixiren l'últim dia,
en la festa final de projecte, vestits amb
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A

continuació donem pas a les entrevistes

realitzades per Cristina López (coordinadora
de la comissió de formació), Ignacio Calle
(coordinador de la comissió de
publicacions)
i
Marina
Romero
(Coordinadora del centre Benenzon
Espanya) dirigides a tres professionals i
grans musicoterapeutes i als qui des de la
comissió de publicacions i des de l’AVMT els
agraïm la seua participació.

ESCOLTEM A …

En aquesta ocasió, en “Escoltem a …” Entrevistem a Lucia Díaz Uceda, al Dr.
Gustavo Schulz Gattino i al Dr. Rolando Benezon. Esperem que siga del
vostre interés, ja que per a nosaltres ha sigut un plaer i és un luxe poder
entrevistar-los.

ESCOLTEM A ….. LUCÍA DÍAZ UCEDA
Per Cristina López Gómez
És Llicenciada en Psicologia per la Universitat de
Jaén i Llicenciada en Història i Ciències de la
Música per la Universitat de Granada. Va realitzar
estudis de Grau Mitjà de Piano en el Conservatori
de Música de Jaén i és experta Universitària en
Musicoteràpia per la Universitat de Cadis. També
és Diplomada en Musicoteràpia en el Model per
l'Institut Mexicà de Musicoteràpia Humanista.
Uneix les seues diferents disciplines realitzant els
seus Estudis de Doctorat en la Universitat de Jaén,
creant el Sistema Internacional de Fragments
Musicals Afectius, una base normativa per a
l'estudi de l'emoció en la música.
Actualment és la presidenta de l'Institut Europeu de Musicoteràpia Humanista. Aquesta
Associació treballa des del model de Musicoteràpia Humanista creat per Víctor Muñoz
Polit que actualment ha tingut un reconeixement oficial pel govern i el Ministeri
d'Educació a Mèxic. Aquest model es basa en l'aplicació a la Musicoteràpia de tres pilars
fonamentals: Psicologia Gestalt, la Psicologia Humanista i la bioenergètica.
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En primer lloc, m'agradaria que ens contes que pot aportar-nos aquesta perspectiva
humanista a tots els que ja som musicoterapeutes i quines diferències creus que
representen al model.
La diferència amb altres models l’aporta mateixa teoria i metodologia. La diferència més
substancial és eixa visió holística que hi ha, que és la integració de cos, ment, emoció i
esperit. El més diferent des d'eixe punt de vista és la inclusió d'eixe aspecte espiritual en la
teràpia o que almenys estiga contemplat, no vol dir que sempre es treballe amb ell, però sí
que almenys està contemplat com a part de l’ésser humà.
Una altra característica és el treball emocional, ja que es fa molta insistència en açò, és
més, hi ha un mapa emocional per a treballar els tres tipus d'emocions: les bàsiques, les
apreses i les de desenvolupament.
Es treballa també molt amb el processament verbal després de la sessió. Per això, aquest
model no sols és apte per a treballar amb persones amb perfils de pacients amb alguna
patologia sinó també com a creixement personal.
Per un altre costat, la influència de la bioenergètica es veu en el treball corporal, que
serveix per a alliberar l'energia corporal tenint en compte sempre les tipologies corporals.
No ens quedem només en la part mental.
Segons el model, les actituds del musicoterapeuta han de ser tres: empatia, acceptació i
congruència, quelcom que com musicoterapèutes hem de tindre present, però què
aporta la visió humanista a l'actitud del musicoterapeuta en sessió?
Potser la part més diferencial és la congruència. Té a veure amb la pròpia integració del
que s'ha viscut al llarg del treball de formació i al llarg del treball personal que ha fet el
terapeuta, inclús tenint un compromís de vida amb l'humanisme.

“quan es lleva la taula
de la sessió passem a ser
dos ser iguals, més aviat
un acompanyant”

D'alguna manera fem que això emani i que el pacient
puga notar-ho, és més una qualitat de ser. Rogers,
que és un dels pares de l'Humanisme ho resumeix
amb un text preciós: el que sóc i el que sent és
suficientment valuós per a servir de base a una
teràpia.

Ací és quan es lleva la taula de la sessió i passem a ser dos sers iguals en la sessió, passant
a ser més aviat un acompanyant. Es deixa d'alguna forma que la persona puga trobar per
si mateixa els elements que li fan falta per al seu propi canvi, sanació, millora o regulació.
Açò es produeix per la presència del terapeuta i per l'energia que projecta el terapeuta.
En la formació hi ha un entrenament, la qual cosa implica l'acceptació del pacient com ve
en eixe moment, inclús l'acceptació que a vegades en la teràpia pareix que no ocorre res,
perquè ací entra l'ego del terapeuta, però a vegades el que costa és sostenir que pareix
que no ocorre però està ací i està ocorrent i acceptar-ho estant seré.
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Com sabem aquest model ha tingut recentment un reconeixement oficial per part del
Govern de Mèxic. Què creus que podem aprendre els musicterapeutes espanyols per a
aplicar-ho al nostre país?
En una de les cartes que jo intercanvie amb Víctor, sobretot a partir de la creació de
l'Institut Europeu de Musicoteràpia Humanista, em transmet la seua alegria per aquest
reconeixement oficial i em comenta sobretot que és pel soroll que estan fent les persones
que estan eixint de les formacions, per eixa forma de treballar. És un treball d'anys, la
musicoteràpia està cada vegada en més llocs, però cal continuar treballant per això.
També jo crec que hi ha una diferència cultural del que implica la teràpia a Mèxic, ja que
ací no hi ha tant acostament a la teràpia, més aviat quan tenim una dificultat extrema o
crisis personals, busquem la teràpia.
Òbviament a través de les associacions és molt més fàcil fer progrés perquè ens unim tots,
es va parlant del que es va fent en un altre lloc, vaja, s'uneixen esforços.
Veient per exemple la Federació, hem aconseguit unir-nos amb un esperit molt nou i
compromés. Tots tenim amor per la nostra professió i una gran vocació, a part, comptem
amb un gran factor que és la música, que li dóna una sensibilitat molt especial. Ja de per si
la professió és dura, perquè no està creada, el fet d'estar units et fa mantenir en aquesta
lluita. Entre tots estem creant la història de la musicoteràpia.
Finalment m'agradaria que ens parlares sobre com t'ha canviat a tu la visió de la
musicoterapia aquest model i si ens pots recomanar alguna forma d'acostament al
mateix.
Una de les coses que més em va enamorar del model és el treball amb el xiquet interior,
mantenint una línia de treball de mirar cap a dins, fent que madurem com a éssers
humans, perquè diguem que la nostra societat no està en bolquers però sí un poc en
l'adolescència.
Rogers va escriure un llibre anomenat "El procés de convertir-se en persona". És una
forma molt bonica de construir eixa persona amb tot eixe potencial que està ahí adormit
darrere de totes eixes circumstàncies a les que ens han fet bloquejos. És un procés llarg,
però ens ha canviat la vida a tots els que hem compartit aquesta formació.
La meua tasca és acostar la Musicoteràpia humanista
amb formacions. La meua idea és seguir incloent-lo
perquè es conega cada vegada més, al mateix temps
de crear literatura. València ha sigut, junt amb Madrid,
un dels llocs pioners on s'ha acollit la musicoteràpia
humanista.

“la nostra societat no
està en bolquers però
sí un poc en
l’adolescència”

Quan faig tallers o seminaris, la gent queda encantada per tota eixa capacitat de poder
treballar amb les emocions. Als tallers es genera eixa atmòsfera i viure en persona tota
eixa teoría. Són tallers molt vivencials que fan conéixer-nos més com a persones i per tant,
molt recomanable per a musicoterapeutes.
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ESCOLTEM AL … DR. GUSTAVO SCHULZ GATTINO
Per Ignacio Calle
Llicenciat en musicoteràpia per les Facultats EST (2007), Màster
(2009) i Doctor (2012) pel programa de la Salut del Xiquet i de
l'Adolescent de la Facultat de Medicina de la Universitat Federal
de Río Grande do Sul (UFRGS). És professor de la Llicenciatura
en Música en la Universitat de l'Estat de Santa Catarina
(UDESC). És membre del Grup d'Investigació i Formació de
Mestres en Educació Musical (UDESC/ CNPq). Va realitzar
doctorat per l'Institut de Ciències Biomèdiques Abel Salazar
(ICBAS) de la Universitat de Porto (UP), Oporto, Portugal.
Va treballar com musicoterapeuta voluntari a Portugal en
l'Associació Socioterapèutica d'Almeida (ASTA) i en el Moviment
de Pares i Amics dels Xiquets Disminuïts (MAPADI). Té experiència en l'atenció de
persones amb discapacitat intel·lectual, autisme i discapacitats múltiples en
musicoteràpia. Els seus camps d’investigació són els efectes de la musicoterapia per a
persones amb autisme, discapacitat intel·lectual i discapacitat múltiple.
Desenvolupa projectes de traducció i validació d'instruments d'avaluació en
musicoteràpia. Té treballs presentats a Argentina, Àustria, Brasil, Corea del Sur, Xile,
Colòmbia, Espanya, Noruega, Bolívia i Portugal. És el coordinador brasiler de l'estudi
multicèntric de Musicoteràpia i Autisme TIME-A.
Actualment és membre del consell Editorial de la Revista Brasilera de Musicoteràpia i
coordina el Grup Iberoamericà d'Investigació en Musicoteràpia (GIIMT) a Brasil.

Des del punt de vista de la investigació actual en Musicoteràpia, com veus les
possibilitats de la mateixa en el territori espanyol?
Jo crec que Espanya té moltes condicions per a dur a terme distintes investigacions en
Musicoteràpia. Actualment el país té una visibilitat molt gran a l'escenari internacional, ja
que alguns musicoterapeutes estan publicant en revistes internacionals molt reconegudes
com el Journal of Music Therapy. A més, hui la presidència del pròxim congrés mundial de
Musicoteràpia (que serà realitzat al Japó) té com a president del comité científic la
musicoterapeuta Melissa Brotons. Un altre factor que contribueix per a la investigació a
Espanya és la qualitat de la pràctica clínica, ja que si hi ha un treball consolidat les
preguntes i desafiaments de la clínica poden ser convertits en investigació. El que és
necessari ara a Espanya és la participació en consorcis i grups d'investigació a escala
nacional i internacional. En aquests grups hi ha una possibilitat molt gran del país ser part
de projectes d'investigació de gran magnitud, la qual cosa resulta en un major
aprenentatge i més publicacions per al país.
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Tu que has visitat diferents països, quin destacaries pel seu interés en investigació
musicoterapèutica?
Es pot dir que en alguns països hi ha una tradició major de la investigació en
Musicoteràpia per compte dels seus cursos de màster o de doctorat, bé com per part
d'alguns instituts d'investigació. El país que més publica
“el país que més
avuí sobre Musicoteràpia és Estats Units, pel fet de
publica avui sobre
tindre un gran nombre de musicoterapeutes i també pel
Musicoteràpia
és els
suport de les institucions d'ensenyament i investigació.
estats units”
A més, és important destacar Dinamarca i Noruega que
tenen programes amb molta tradició de doctorat en Musicoteràpia i hui representen una
de les forces més importants d'Europa en l'escenari d'investigació. A Europa és possible
destacar també Alemanya i Regne Unit que tenen una tradició molt important en l'àmbit
de la investigació. Per fi, destaque a Austràlia, que hui té la Universitat de Melbourne com
la segona institució que més publica articles de musicoteràpia en el món.
En l'àmbit universitari, penses que se li està donant auge a la Musicoteràpia a Europa?
Europa passa per moltes situacions distintes des de la Musicoteràpia, perquè la realitat en
cada país és molt distinta. Hi ha països que estan lluitant perquè les persones coneguen el
que és la musicoteràpia des de formacions de màster i postgrau, mentre que en altres
països ja hi ha un moviment per a buscar més recursos per a investigacions de doctorat en
musicoteràpia o la participació de la Musicoteràpia en consorcis internacionals. Es pot dir
que països com Alemanya, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia i Regne Unit la
situació està molt pròxima del seu auge. No obstant això, en els altres països del continent
la musicoteràpia passa per una fase de reconeixement de la seua importància com a
disciplina i professió en l'àmbit universitari. És important aclarir que la formació
universitària a Europa és molt distinta. Hi ha llicenciatures, cursos de postgrau, màster en
Musicoteràpia i cursos de doctorat. La Federació Europea de Musicoteràpia està fent un
treball molt bo per a millorar la qualitat de les formacions en els distints països.
Quin creus que és el problema pel qual no s'ha regularitzat un Grau oficial de
Musicoteràpia a Espanya, com ho està a Àustria i en altres països?
Moltes vegades el problema dels països per a aconseguir una regularització de la
professió és tindre una unitat per a buscar el millor per a la professió. Quan hi ha moltes
associacions i institucions, aquest problema és molt delicat per a tindre un únic
pensament en la mateixa direcció. A més, crec que hi ha una necessitat d'estar
permanentment en contacte amb els polítics perquè es puga buscar regularització el més
prompte possible. Hui en dia la situació està molt millor a Espanya perquè està la
Federació Espanyola de les Associacions de Musicoteràpia, la qual està lluitant per a
accelerar aquest procés de regularització, com a regular la pràctica tal com proposa la
Federació Europea de Musicoteràpia.
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Quines eines, materials, recursos necessitaríem per a establir projectes d'investigació en
Musicoteràpia?
Aquesta pregunta és molt important perquè moltes vegades necessitem més que
musicoterapeutes interessats per a fer investigació. La primera cosa és tindre institucions
amb iniciativa per a realitzar investigacions de Musicoteràpia: universitats, hospitals,
centres de dia i instituts d'investigació. També és important que cursos de doctorat en
distintes àrees puguen obrir les portes perquè els musicoterapeutes tinguen una formació
oficial com a investigadors, perquè la qualitat de la investigació produïda en
musicoteràpia siga la millor possible. Una cosa que ajuda molt és que els
musicoterapeutes tinguen l'habilitat de treballar en equip doncs quasi totes les
investigacions possibles en musicoteràpia són molt
“el recurs humà és el difícils de realitzar-se de manera individual. En altres
diferencial per a
paraules, el recurs humà és el diferencial per a aquest
aquest procés”
procés, ja que amb més musicoterapeutes és possible
fer coses més complexes. Per descomptat, el recurs
financer és molt important perquè el gran problema dels països iberoamericans per a fer
investigacions és no remunerar moltes vegades els professionals que participen del procés
d'investigació. Encara que és important dir que si un país disposa d'escales, qüestionaris o
inventaris validats per a l'ús en el seu país, això facilita molts processos. En termes de
recursos materials, l'investigador sempre va necessitar bons programaris d'anàlisi
quantitatiu (com el SPSS, per exemple) i qualitatiu (com el NVIVO, per exemple), com
d’ordinadors que puguen ser àgils perquè l'investigador puga fer anàlisi de vídeo i altres
activitats com la gestió de referències. El musicoterapeuta també necessita un bon aparell
per a filmar o gravar les sessions, així com discs durs per a emmagatzemar les seues dades
d'investigació. Finalment, i al meu entendre el punt més important, és que el
musicoterapeuta considere les qüestions ètiques per a la realització de projectes
d'investigació. L'investigador necessita que la seua investigació amb éssers humans siga
aprovada per un comité d'ètica per a garantir als participants que la investigació ofereix
un risc mínim. Alguns treballs com a estudis de cas, revisions o treballs teòrics no
necessiten ser enviats a un comité d'ètica en la majoria dels països del món (però és
sempre important verificar les condicions de cada país).
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ESCOLTEM AL… DR. ROLANDO BENENZON
Per Marina Romero…
Nascut a Buenos Aires, el Prof. Dr. Benenzon representa
la màxima autoritat en l'àmbit de la Musicoteràpia, en la
seua capacitació professional i en la seua aplicació a
l'autisme, a pacients en coma, dolor crònic i amb
Alzheimer. Va estudiar Psiquiatria en la Facultat de
Medicina de Buenos Aires, i també Psicoanàlisi i
tècniques psicodramàtiques. És, a més, músic,
compositor i escultor.
En 1966 va fundar el grau de Musicoteràpia en la Facultat
de Medicina de la Universitat del Salvador de Buenos
Aires, de la que va ser director fins a 1986.
Ha realitzat més de 1300 seminaris en més de 150 ciutats i 25 països en tot el món.
Cofundador de la “World Federation of Music Therapy”, de la que va ser el seu primer
president. En l'actualitat és Membre d'Honor. Va presidir el 2n Congrés Mundial de
Musicoteràpia. Cofundador de diverses associacions de musicoteràpia. Professor del
Grau de Psicologia de la Facultat d'Humanitats de la Universitat de Belgrano, Buenos
Aires. Estudis de postgrau en la Universitat John F. Kennedy.
Com a investigador està coordinant els següents projectes internacionals:




«L'aplicació de la Musicoteràpia en pacients en coma», Universitat de Turin (Itàlia) i a
Brasil.
«L'aplicació de la Musicoteràpia a pacients amb psicosi, discapacitat mental severa i
Alzheimer», Istituto del Sospiro (Cremona), Turin, Itàlia.
«Millorament de la qualitat de vida en les sales d'espera d'ambulatoris», Hospital José
María Penna, Buenos Aires (Argentina).

Supervisor de comunitats terapèutiques i treball clínic amb famílies i persones que
pateixen autisme.«Doctor Honoris Causa» - Facultat Marcelo Tupinamba, República
Federal de Brasil. «Croix de la Charité» de l'Orde Militar de Sant Lázaro de Jerusalem.
En 1999, durant el 9é “World Congress of Music Therapy” celebrat a Washington, la
Federació Mundial de Musicoteràpia (World Federation of Music Therapy) i l'Associació
Americana de Musicoterapia (American Music Therapy Association) li van concedir el
guardó “Excellence” per la seua labor pionera en Musicoterapia. El Model Benenzon ha
sigut reconegut com un dels 5 més importants a escala mundial.
Ha escrit nombrosos llibres, entre altres:
“Musicoterapia y Educación”
(1971); “Musicoterapia en Psiquiatría” (1972);
“Musicoterapia en la psicosis infantil” (1976); “Manual de musicoterapia” (1981); “Teoría
de la musicoterapia” (1991) ;”La Nueva Musicoterapia” (1998);“Aplicaciones clínicas de la
Musicoterapia.” (2000); “Musicoterapia – De la teoría a la práctica” (2000), ( Rev.2011);
“El Juego del espejo y su oscuridad” (2012); “Cómo Vivir en comunidad. Autismo, Soledad,
Familia, Sociedad” (2013); “Pensando en el Dolor” (2014). “La ética del no–verbal” tomos I
y II (2017).
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Seguint la trajectòria del Model Benenzon de Musicoteràpia ens adonem que en la seua
dinàmica esdevé en un Model de Teràpia no verbal Benenzoniana (TNVB). Què ens pots
comptar sobre aquest esdevenir?
Crec important aclarir que hui en dia em referisc a Teràpia no-verbal Benenzoniana.
(TNVB). Açò significa que s'aparta de la Musicoteràpia com a tal, per a convertir-se en una
teràpia que pretén, a través del vincle no-verbal entre terapeuta i l'altre o els altres,
millorar la qualitat de la vida d’aquests.
La Teràpia no verbal Benenzonina és una teràpia no-verbal que utilitza: so- moviment música - recursos no - verbals per a desenvolupar un vincle entre el terapeuta i l'altre o els
altres, a fi de millorar la qualitat de vida i/o recuperarho per a la societat, com així també produir canvis
“la TNVB utilitza: sosocioculturals-educatius actuant en la prevenció
moviment-músicaprimària de la salut comunitària.
recursos no-verbals
És una teràpia relacional no verbal, que té a veure amb
l'home i no necessàriament amb el pacient, que obri un nou horitzó en la teràpia i la seua
aplicació a la Musicoteràpia, que fins ara estava retinguda com una tècnica terapèutica
destinada a persones malaltes. Aquesta teràpia va més enllà i ha de veure,com hem dit,
amb la prevenció primària i la millora de la qualitat de vida de l’ésser humà.
Quina és la base teòrica principal sobre la qual es desenvolupa la mencionada teràpia
no-verbal?
Hauríem de parlar de la Teoria de la comunicació no-verbal i introduir dos conceptes
fonamentals.
Per un costat: la matriu de comunicació no-verbal (MCNV) que és un sistema dinàmic
energètic que es troba en el jo corporal i inconscient, connectat en xarxes infinites amb els
nuclis de la memòria arcàica, la memòria no verbal, i les associacions corporals no verbals que al seu torn la interaccionen amb altres nuclis o matrius.
Aquesta matriu de la comunicació no-verbal instal·lada en l'inconscient, se'n va recreant
des dels primers indicis de la formació embrionària.
Tots els processos de comunicació, interacció, intercanvi entre les cèl·lules embrionàries i
les de la mare (placenta- úter) seran constituents d'eixa matriu.
La matriu està formada, per tant, per l'entramat de la història vincular entre la mare i el
seu fetus, i després serà entre la mare i el seu nounat i després entre la mare i el seu bebé.
Per un altre lloc: la matriu vincular de comunicació no-verbal (MVCNV). Açò és que quan
dos subjectes interaccionen en l'espai relacional es contacten ambdues matrius de
comunicació no-verbal.
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Aquesta matriu és la que forma part de la dinàmica del vincle terapèutic i està en contacte
recíproc amb les Identitats corporals sonores no-verbals (ISO) que pertanyen a l'espai
vinculant com són l'ISO en interacció, l'ISO familiar, l'ISO ambiental l'ISO comunitari i l'ISO
transcultural, així com també amb els mediadors utilitzats per a facilitar el vincle.
Aquestes matrius es troben en l'inconscient però també en el cos perquè s'expressen com
ho fa el cos, o siga, sense necessitat de la paraula.
Quin tipus de teràpia és la Teràpia no-verbal Benenzoniana?
En la seua obra “Psicopatologia de la vida quotidiana”, Freud diu: "un esdeveniment
posseeix sentit quan pot ser ubicat dins d'una seqüència de successos que obeeixen a un
propòsit".
D'aquesta manera entenc el no-verbal, només comprensible en l'esdevenir, en el procés,
en la seqüència dels esdeveniments.
La relació terapèutica no-verbal esdevé, del esdevés i per esdevenir, esdevenint a través
de les matrius de comunicació no-verbal dels que la composen. Perquè hi haja una situació
terapèutica ha d'haver-hi almenys dos persones que intenten vincular-se o comunicar-se.
En definitiva, la teràpia de la comunicació no-verbal
ajuda al pacient a retrobar-se amb la seua pròpia
història, que és una història no verbal.
Quines diferències hi ha entre la comunicació verbal i
la comunicació no verbal?

“d’aquesta manera
entenc el no-verbal,
només comprensible
en l’esdevenir, en el
procés”

No hi ha diferència entre la comunicació no-verbal i la
verbal, sinó que tot és un entramat que precisament depén del moment i del víncle que
s'estableix.
Quan nosaltres interaccionem socialment i ens integrem, utilitzem la paraula, però
aquesta, de tal manera que parles i dius una cosa però sents una altra. Així, la verbal, no
és una comunicació real sinó que està deformada per una sèrie de processos, com la
cultura, la societat, els interessos o els processos històrics de cadascú. Enfront d'això, el
terapeuta del model Benenzon proposa el llenguatge no verbal, en el que l'individu es
despulla cada vegada que actua. És com el xiquet quan juga, lliurement, sense cap
disfressa.
Poder utilitzar un sistema de comunicació no-verbal, on no has d'usar la paraula i on pots
tornar a reconéixer etapes de la teua vida en la qual no vas usar mai la paraula, com va
ser la relació materna infantil en els dos primers anys de vida, on et comunicaves
perfectament i t'entenien, t'obri noves estructures i possibilitats.
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Per què la Teràpia No-verbal per a les patologies d'autisme, Alzheimer, dolor crònic i
coma?
Un dels camps en què es treballa des de la Teràpia no-verbal és amb xiquets autistes,
pacients molt regressius, i que no tenen la paraula com a element comunicatiu. El xiquet
autista també es comunica en un sistema no verbal, s'expressa amb el seu cos i amb la
seua forma de moure's. La seua conducta o el seu mode de mirar fa impressions del seu
estat d'ànim i emocions. En aquests casos, el terapeuta no-verbal obri canals de
comunicació, que milloren la qualitat de vida.
El mateix ocorre amb persones amb Alzheimer, en aquesta malaltia, quan està en la seua
etapa més involutiva, quan ja cap terapeuta fa res, el que continua actuant és el
terapeuta no-verbal, perquè pot comunicar-se a través de canals que únicament amb la
teràpia no-verbal i la Musicoteràpia s'aconsegueix.
Es pot amb la Teràpia No-Verbal tractar conflictes familiars, amb adolescents, la
drogoaddicció, la bulímia, l'anorèxia, etc...?
A través de la comunicació no-verbal podem resoldre una gran quantitat de conflictes
actuals de la societat, com els problemes familiars, d'adolescents o addiccions, entre
altres. Ja que s'actua en aquells conflictes on hi ha possibilitat d'utilitzar la comunicació
no-verbal, on ja la paraula parlada no té importància, atés que en la comunicació noverbal un es manifesta tal qual sent.
Precisament en els vincles familiars, en els adolescents, la drogoaddicció, la bulímia,
l'anorèxia, etc., són camps fonamentals per a aquest tipus de vincles terapèutics, ja que
no produeixen resistència, i no tenen cap contraindicació. Tot és factible de ser tractat per
la Teràpia No-verbal Benenzoniana (TNVB).
Quins beneficis té la Teràpia No-Verbal? Qui pot aplicar-la?
La teràpia no-verbal és un camí d'allò que s'ha caminat per caminar caminant.
I en aquest caminar en la relació vincular amb l'altre és brindar la possibilitat d'obrir nous
canals de comunicació per a poder reconéixer-se i millorar la qualitat de vida; parlem de
donar-li llibertat. I aconseguir açò, és probablement un dels moments més importants que
té l’ésser humà per a viure entre els altres sers humans.
Aquesta teràpia no verbal pot aplicar-la un perfil de professionals ampli, tot aquell que
treballe en salut, en el social, en la creativitat, perquè li obri camins per al que ell està fent
i li permet entendre moltes coses del pacient que no entén justament perquè no té
aquesta capacitat de veure en el no-verbal.
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Sabem que un pilar molt important en el Model és la seua ètica. Professor, què significa
l'Ètica en la Teràpia No-Verbal Benenzon?
Treballem amb 9 principis ètics del que anomenem teràpia no-verbal, però que
bàsicament serà aprendre a comunicar-nos amb l'altre. I en aquests 9 principis el que
apareixerà bàsicament serà la contenció del terapeuta, perquè sabem que un terapeuta
sa amb bona qualitat de vida serà sempre un bon contenidor de l'altre i el principi del
reconeixement del setting com un lloc sacre, i aquesta sacralitat és el que fa que podem
brindar a l'altre el millor de nosaltres mateixos.
Entre aquests principis hi ha altres elements que formen l'ètica del que és poder ser o
arribar a ser el bon terapeuta no verbal i açò és poder sotmetre's personalment al mateix
que després serà l'experiència amb l'altre, que és el que nosaltres anomenem la teràpia
no-verbal individual i grupal per al mateix terapeuta. I per descomptat després poder
supervisar tota la nostra tasca clínica.Després, tractar de complir unes regles fonamentals
que han sigut producte d'una llarga experiència.
Cada vegada més, els musicoterapeutes i altres van accedint a la formació en el model.
Per tant Professor, en què consisteix la formació en Teràpia No-Verbal? i On es pot
cursar?
La formació es realitza a través dels seminaris de Teràpia No-Verbal Benenzon Didàctica
(TNVBD), columna vertebral de la formació d'un model amb més de cinquanta anys
d'història didàctica, que s'aplica al camp de la Musicoteràpia i de les teràpies no verbals, i
que fou reconegut per la WFMT- World Federation of Music Therapy.
Per obtenir la capacitació de Tècnic en Teràpia No-Verbal Benenzon (TcNVB) s'entrena a la
persona en l'anàlisi del complex no verbal (home -comunicació - home) i en la utilització
dels seus recursos tècnics no verbals amb l'objectiu de convertir-los en mediadors de la
comunicació amb l'altre ser humà, en un procés que impacta amb el nucli creador de la
persona i l'estimula en la seua formació.
La formació es realitza de forma teòric-pràctica i en un context grupal de Self-Experience,
que és un procés formatiu, didàctic i terapèutic personal per als mateixos terapeutes.
Aquesta capacitació en Tècnic no-verbal (TcNVB) es pot realitzar en els Centres Benenzon
repartits pel món, ací a València a través del Centre Benenzon Espanya i els Magister
docents del Model.
I per altre costat, acabem de posar en marxa l'ACADÈMIA INTERNACIONAL BENENZON,
que marca una època d'evolució nova de la Teràpia Benenzon i posa els fonaments sòlids
per a la formació del Terapeuta Benenzon a més de salvaguardar i protegir la filosofia, el
desenvolupament i la llibertat de la mencionada teràpia. Té dos seus oficials, una a
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Europa a Xipre i l'altra en Buenos Aires. L'objectiu fonamental és la formació de
Terapeutes Benenzon.
Quin és l'últim llibre que has publicat?
L'últim llibre que he publicat s'anomena "La ética del no-verbal" tom I i II, en Buenos Aires,
editorial Lumen (2017).
En aquest llibre desenvolupe el concepte de "Filo-Ètica". Açò constitueix un camí cap a
l'ètica del no-verbal que té a veure amb l'entrenament de poder escoltar el desig de l'altre.
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D’ATENCIÓ I
HIPERACTIVITAT (TDAH)
A L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ
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1. Pantejament de l’estudi

El present procés musicoterapèutic, dut a
terme en l'àmbit educatiu, està dirigit a un
adolescent de 13 anys que presenta
trastorn per dèficit d'atenció amb
hiperactivitat amb presentació combinada
(TDAH- C).
La intervenció ha constat de 9 sessions
individuals d'una hora i quart i 7 sessions
grupals d'una hora i mitja.
El procés d'intervenció no s'ha basat en
cap model de musicoteràpia en concret, ja
que no es té la capacitat ni la titulació
requerida per a utilitzar un mètode
determinat. L'abordatge musicoterapèutic
utilitzat s'ha basat en diferents
orientacions filosòfiques i metodològiques
i diferents tècniques pròpies dels diversos
mètodes,prenent les que més podrien
ajudar a aconseguir els objectius marcats
amb l'usuari. S'han utilitzat les següents
tècniques:





Expressives:
diàleg
sonor,
improvisació
no
referencial,
Improvisació
referencial,
sobreinstrumentació,
sonorització,
viatge musical, imitació rítmica,
imitació
melòdica,
seqüenciació
musical amb moviment, treball amb
cançons, “songwriting”.
Receptives: música, dibuix i narrativa
(MDN), relaxació i debat sobre
cançons.

2. Objectius i resultats
Els objectius de la intervenció s'han
mesurat tenint en compte una escala tipus
Likert i els resultats es presenten en
escala qualitativa ordinal discreta, ja que
s'han utilitzat valoracions numèriques
amb el criteri qualitatiu de la
musicoterapeuta.
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Objectiu A. Millorar la qualitat de vida
Objectiu B. Fomentar la capacitat de decisió

Sesiones individuales

Sesiones grupales
3
2
1
0
sesión 7

sesión 1
sesión 2
sesión 3
sesión 4
sesión 5
sesión 6

Gustos
musicales

3
2
1
0

Gustos
musicales
Instrumentos
musicales

Instrumentos
musicales

Objectiu C. Augmentar els processos de creativitat i imaginació.
Sesiones individuales

Sesiones grupales

3

3

2

2

sesión 9

sesión 8

sesión 7

sesión 6

0
sesión 5

0
sesión 3

1
sesión 1

1

Improvisacione
s

Improvisaciones

Sesiones grupales

Sesiones individuales
3

3

2

2

1

Diálogos
musicales

0

1

0
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Objectiu D. Incrementar l'atenció sostinguda i la concentració

Sesiones individuales

Sesiones grupales

Objectiu E. Fomentar el reconeixement i l'expressió d'emocions i sentiments
Sesiones individuales

Sesiones grupales

Objectiu F. Potenciar la confiança en si mateix i l'autoestima
Sesiones individuales

Sesiones grupales

sS
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Objectiu

G.

Facilitar

la

comunicació

interpersonal
Sesiones grupales

Objectiu H. Desenvolupar habilitats socials:
torns d'espera, respecte i escolta
Sesiones grupales

Objectiu I. Prendre consciència del cos per a Objectiu J. Facilitar la relaxació
aconseguir una millor postura corporal

Sesiones individuales
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3. Discussió
Tots
els
objectius
del
procés
musicoterapèutic han estat relacionats i
com a tal, l'èxit d'un objectiu ha influït en
l'adquisició d'un altre. Tal com observa en
les gràfiques, hi ha hagut una evolució
ascendent en relació als objectius marcats
amb l'usuari.
Els objectius de l'àrea cognitiuintel·lectual han aconseguit la seua
máxima evolució en les últimes sessions,
per la qual cosa es pot dir que l'usuari ha
adquirit les capacitats que s'han valorat.
Respecte a la presa de decisions en
relació als seus gustos musicals, l'usuari
ha recorregut un camí en què va
començar sense saber dir quina música li
agradava o escoltava, a verbalitzar dins
del grup quines cançons volia escoltar.
Els descensos que s'observen en les
gràfiques coincideixen amb sessions a què
la setmana anterior no havia acudit.
Respecte a la presa de decisions
d'instruments es pot observar un augment
progressiu al llarg de totes sessions,
exceptuant un descens en les sessions
grupals.
L'usuari ha arribat a seleccionar a
consciència els instruments que volia
tocar en cada moment, inclús ha triat els
dels seus companys. L'èxit d'aquesta
variable ha sigut un avanç molt gran per
a l'usuari, ja que ha influït en un augment
de la creativitat i la imaginació. Aquests
objectius estan molt relacionats, ja que en
les sessions en què l'usuari seleccionava
els instruments que volia tocar, també
tenia més iniciativa per a proposar idees
musicals, amb la qual cosa la creativitat
augmentava. Aquests objectius han
contribuït que l'usuari aconseguira una
major
concentració
durant
les
improvisacions. L'usuari mostrava nivells

més alts d'atenció i concentració quan
seleccionava
els
instruments
i
proporcionava idees.
Els objectius de l'àrea cognitiuintel·lectual han estat molt relacionats
amb els de l'àrea afectiu-emocional.
Respecte al reconeixement i l'expressió
d'emocions i sentiments cal dir que en les
sessions individuals hi ha hagut moltes
oscil·lacions, no obstant això no hi ha
hagut tantes en les sessions grupals en
què sí que s'ha pogut observar un avanç
progressiu. Al començament de la
intervenció,
l'usuari
tenia
moltes
dificultats per a expressar el seu estat
d'ànim verbalment o musicalment. A
mesura que han anat avançant les
sessions, hi ha hagut moments en què
l'usuari sí que sabia reconèixer les seues
emocions i sentiments i altres moments en
què no. Cal destacar que quan l'usuari ha
aconseguit nivells més elevats en l'àrea
cognitiva-intel·lectual, ha reconegut i
expressat més fàcilment les seues
emocions i sentiments. Es pot dir que els
objectius de l'àrea afectiva-emocional
s'han aconseguit parcialment, ja que
l'usuari ha mostrat desajustos, per la qual
cosa seria convenient continuar treballant
aquests objectius per a aconseguir uns
bons resultats equitatius i progressius.
Els objectius de l'àrea social han estat
influenciats per les dos àrees anteriors.
Cal matisar que l'usuari no ha mostrat
massa necessitats en aquesta àrea, no
obstant això sí que calia fomentar la
comunicació sonora-musical i verbal i
desenrotllar algunes habilitats socials.
L'usuari va aconseguir en les primeres
sessions integrar el respecte cap als
companys i el respecte pels torns
d'espera. Hi ha dos sessions en què el
percentil d'aquest objectiu baixa un nivell,
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no obstant això no és massa significatiu
perquè torna a augmentar en les següents
sessions. Quant a la comunicació musical
i verbal, ambdós han tingut una evolució
molt semblant i cal subratllar que dita
evolució té relació amb els objectius de
l'àrea cognitiu-intel·lectual durant les
sessions grupals.
Respecte a l'àrea física, cal assenyalar
que l'usuari ha aconseguit la màxima
evolució encara que ha sigut poc
inestable. En algunes sessions es pot
observar que el nivell de consecució de
l'objectiu de presa de consciència del cos
està relacionat amb l'objectiu de l'àrea
cognitiu-intel·lectual de l'augment de la
concentració. No es pot afirmar amb
seguretat que aquests dos objectius
estiguen relacionats perquè no sempre
coincideixen. No obstant això, crida
l'atenció que en algunes ocasions sí que
mostren els mateixos percentils de
consecució. En referència a l'objectiu de
fomentar la relaxació, l'usuari no ha
tingut cap problema, ja que es relaxava
sense cap dificultat. Per tant, es pot dir
que els objectius de l'àrea física s'han
aconseguit, encara que parcialment en el
primer d'ells. Caldria aprofundir més
sobre aquest aspecte i comptar amb
l'ajuda d'un especialista fisioterapeuta per
a corroborar si les altres àrees han influït
en una millora de la postura corporal.
Per a finalitzar, la valoració general de la
consecució dels objectius és positiva, ja
que
tots
s'han
aconseguit
satisfactòriament, amb les matisacions
que s'ha comentat anteriorment. Cal
tindre en compte que aquests objectius
són propis d'aquest procés d'intervenció
musicoterapèutic i que no tenen per què
ser els mateixos per a una altra
intervenció amb aquest mateix usuari. No
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obstant això, sí que seria interessant
continuar aprofundint en aquells objectius
en què l'evolució ha sigut més inestable i
aquells en què s'ha vist un cert progrés
per a continuar treballant per eixe camí,
per a millorar la qualitat de vida de
l'usuari, objectiu que en aquesta
intervenció es considera complit.

4. Conclusió
Ha sigut molt interessant realitzar aquest
tractament complementari dins de l'àmbit
educatiu de l'usuari. En l'enquadrament
musicoterapèutic es tracten qüestions que
van més enllà del procés d'ensenyamentaprenentatge propi de l'àmbit educatiu.
Açò justifica la necessitat d'elaborar nous
projectes que s'adapten a les necessitats
dels alumnes, i ací té cabuda la
musicoteràpia.
Aquest estudi és un xicotet gra d'arena
que s'ha aportat a les investigacions sobre
l'efecte de la Musicoteràpia en usuaris
diagnosticats amb TDAH, concretament
en l'àmbit de l'Educació Secundària. Es
considera interessant realitzar altres
estudis de cas i inclús investigacions més
àmplies per tal de comprovar quin és el
grau d'efectivitat de la Musicoteràpia en
totes les àrees d'un adolescent amb TDAH
i, d'aquesta manera, extraure dades i
resultats més concloents. Tot aquest tipus
de treballs com el que ací es presenta,
contribueixen que a poc a poc es faça
força perquè la professió de la
Musicoteràpia es reconega oficialment,
com sí que ho és en altres països.
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Els problemes de fertilitat a Espanya són
cada vegada, i de manera creixent més
comuns: 15-17% de les parelles
espanyoles tenen problemes de fertilitat
(Villaverde, 2011). Actualment els
tractaments de reproducció assistida
(TRA) tenen un cost elevat i encara un
percentatge no satisfactori.
Hi ha diverses causes d'infertilitat.
Algunes d'aquestes, i especialment les
idiopàtiques,
estarien
influïdes
o
mediatitzades per factors de caràcter
psicògens. De fet els bloquejos
emocionals poden afectar en gran manera
la infertilitat (Manheimer, Van der Windt,
Cheng, Stattford, Liu & Bouter, 2013),
així com els estats d'ansietat prolongada
derivats del mateix diagnòstic d'infertilitat
(De Liz & Strauss, 2005). L'estrés
prolongat té efectes negatius sobre la
capacitat reproductiva, tant en l'home
(Rodgers, Morgan, Leu i Bele, 2015), com
en la dona (Massey, 2016). L'estrés afecta
molts paràmetres fisiològics (Domer,
Rooney, Wiegand, Orav, Alper, Bergen &
Nikolovski, 2011).
En la fertilitat humana els sistemes
endocrí i immunològic, actius en la
resposta a l'estrés, juguen un paper clau
(Yuan, Zhuangzhuang, Linan, Yajuan &
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Hongping, 2013) influint també en el
desenvolupament ontogenètic.
A l'estrés quotidià, en els casos
d'infertilitat, se suma el propi abordatge
de la dificultat i l'activació necessària per
a desenrotllar un afrontament adequat del
problema. Fent que s'active d'aquesta
manera
un
mecanisme
de
retroalimentació negativa que afecta
significativament diferents àrees de la
vida privada i social de l'individu
(Newton, Sherrard & Glavac, 1999). El
54% de les parelles abandona el
tractament amb FIV sense aconseguir un
embaràs i abans d'haver completat tres
cicles de tractament. El principal motiu és
la càrrega psicològica (Villaverde, 2011).

El so, la memòria i el desenvolupament
ontogenètic
A partir de la primera divisió cel·lular, el
zigot ja rep i s'impregna de les vibracions
sonores intrauterines i les cèl·lules graven
aquestes vibracions que formaran part de
la memòria implícita del xiquet (Verny,
2014).
L'ambient uterí es caracteritza pel so
perpetu del cos de la mare, una "estora de
so" en la que la veu de la mare es destaca
per la seua freqüència diferent (Whitwell,
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1999, Tomatis, 1996). Este so per al futur
xiquet és el so de la vida (Tomatis, 1996).
En aquest so de fons s'estableix un primer
diàleg real entre mare i fill.
La vida de l‟ésser humà té memòria des
de la primera divisió de les cèl·lules
embrionàries (Ballardini, 2004). Des
d'aquest punt de vista, la vida mental
existeix inclús des d'abans del naixement
de l'individu i ha d'entendre's, en
coherència la disponibilitat natural del
bebé per a donar sentit a la seua pròpia
experiència. En particular, la compartida
amb els pares, amb la mare en primer
lloc, és la més important (Van Buren &
Alhanati, 2013). De fet el sentiment
d'acceptació o rebuig de la mare es
transmet als bebés (Del Castillo,1994) i
influenciarà la seua futura relació i l'èxit
d'embaràs (Van Buren & Alhanati, 2013).
Durant l'ontogènesi tots els models
d'excitació i els patrons motors reflexos
associats es conserven en una forma
recuperable (McGowan et al. 2009). Els
processos que mantenen els records
d'aquestes experiències formaran i
dirigiran l'organisme.
En els processos terapèutics profunds
s'han descrit molts casos on els pacients
reviuen experiències remotes preverbals i
prenatals. En psicoanàlisi, pacients
afirmen reviure experiències atribuïbles al
procés d'implantació del zigot (Verny,
2014).

Epigenètica Prenatal
Estats prolongats d'estrés també tenen un
impacte negatiu en l'epigenètica (Brau,
2013). Jon Turner (1993) ha desenvolupat
un mètode terapèutic que utilitza matrius
prenatals per a remuntar-se a un trauma
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ocorregut durant la gestació. L'autor
descriu un "ADN emocional" transmés
pels pares. Aquest registre contindria
desitjos,
expectatives
i
patrons
generacionals. Elements que es poden
recuperar i expressar a través del
llenguatge no verbal: el que cada un té
emmagatzemat en la memòria implícita ho
expressa diàriament de forma inconscient
(1993).

El vincle intrauterí i el paper de la mare.
El vincle prenatal naix en l'espai psíquic
que la mare crega pel seu futur fill (Van
Buren & Alhanati, 2013), s'estableix entre
la mare i el xiquet durant l'embaràs
il'actitud de la mare afecta el desenvolupament mental i físic del xiquet (Del
Castillo, 1994). El vincle en l'embaràs
presenta una característica peculiar: els
dos individus implicats en la relació viuen
en dos mons diferents. El món del futur
bebé es basa principalment en sa mare
així com en les emocions i sentiments que
li transmet, en forma d'energia,
vibracions, hormones i enzims. Es tracta
d'una barreja d'influències tan singulars i
idiosincràtiques com l'individu en si
mateix.
L'embrió les rep en el seu cos, les
incorpora a la seua carn i a la seua sang.
El futur bebé tracta aquests missatges
maternals com "postals biològiques" del
món exterior (Murphy, 2011). D'aquestes
"postals biològiques" l'ansietat i l'estrés
també afectaran l'embrió, sobretot si la
seua duració és prolongada. Si l'estrés és
perjudicialment i altament danyí per a un
embrió, cal reflexionar en el que podria
afectar
negativament
als
dies
immediatament abans i després de la
fertilització.
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La qualitat del vincle intrauterí està
subjecta a la quantitat i la qualitat de la
comunicació que ofereix la mare. Un
equilibri psicoemocional de la mare
afavorirà l'establiment d'un vincle
prenatal sa per a facilitar la concepció.
De manera oposada pot fins a afectar
negativament la morfologia cerebral, el
comportament del futur bebé i augmenta
el risc de part prematur (Weinstock, 2001)
i d'avortament espontani o altres formes
de "suboptimalidad" reproductiva (James,
2015).

El paper de la Musicoteràpia.
El que fins ara s'ha exposat vindria a
justificar la importància del paper de la
música, els sons i altres elements de
comunicació no verbal en l'embaràs i la
gestació. Així mateix, es parteix de la base
que oferint un espai terapèutic, orientat a
millorar l'estat mental i físic dels
protagonistes, es pot contribuir a millorar
la fertilitat i/o a aconseguir els resultats
esperats en la TRA. S'ha demostrat que un
adequat confort psicològic influeix
positivament en la metilació, augmenta la
síntesi de serotonina i dels factors de
creixement en les dones (McGowan et al.,
2009). Totes aquestes raons porten a
pensar en la musicoteràpia com el
tractament complementari o alternatiu
d'elecció per a ajudar a afavorir el
resultat esperat tant com suport en el TRA
com a potenciació dels beneficis de
tractaments i teràpies en les etapes
posteriors a la TRA. La musicoteràpia
seria el mètode d'elecció per a l'abordatge
per ser la disciplina que integra els
efectes beneficiosos de la música i altres
elements del so en un procés terapèutic
específic per a cada cas.
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Un número sempre major d'investigacions
demostra com la musicoteràpia pot curar
l'estrés de diverses causes com, per
exemple, el laboral (Beck, Hansen &
Gold, 2015), l'acadèmic per a estudiants
(Ferrer, 2013), el post traumàtic (Carr et
al., 2012), en cures pal·liatives (Warth,
Kessler, Hillecke & Bardenheuer, 2016) i
amb prematurs (Loewy, Stewart, Dassler,
Telsey & Homel, 2013).
Es considera que el Model Benenzon de
Musicoterapia (MBMT) pot ser d'especial
interés en este àmbit, ja que a més de
contemplar la música i el so, acciona
altres elements que formen part dels
sentits i que tenen fortes connexions en
l'àmbit emocional en formar part de la
memòria implícita i arcaica dels
progenitors. La memòria implícita és la
"caixa negra" de l'entorn prenatal i de
moltes dificultats que poden estar
acompanyant la gestació. El llenguatge no
verbal és el codi de la memòria implícita i
ens acompanya des d'abans inclús de
nàixer perquè ja som en els desitjos i
conflictes dels nostres pares. L'enquadre
de les sessions, permet que puguen aflorar
expressions inconscients, redescobrir el
potencial comunicatiu dels participants, i
conéixer més sobre si mateixos, la seua
relació i el seu vincule amb el futur fill.
L'estructura del procés, i la seua evolució
afavoreix la descàrrega de tensions a
través de l'alliberament d'energia i la
pròpia expressió emocional reduint nivells
d'activació relacionats amb l'estrés i
l'ansietat. El procés musicoterapèutic en
MBMT respecta i afavoreix l'expressió
lliure i idiosincràtica dels progenitors
obrint nous canals i potenciant la seua
capacitat comunicativa. Els pares,
especialment la mare, són la font de
producció sonora. Les sessions afavo-
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reixen l'establiment d'una comunicació
més autèntica amb ells mateixos, entre
ells i en relació al futur bebé. La mare que
se sotmet a un procés de musicoteràpia es
converteix en una font de so. L'atenció, la
presa de consciència i "l'autoatenció" de
la mare en el procés afavorirà que puga
transmetre una energia sonora coherent
amb estats d'ànim i sentiments positius.
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Entre

els sons murmuradors del nei, el

qanun i el llaüt, embolicats pels
acompassats temps del derbake musulmà,
entre vels de mig rostre i ulls penetrants
com la nit, suraven sense tocar el sòl,
figures màgiques, quasi etèries. Aquells
essers femenins, nimfes a l'ús dels antics
grecs, van portar a l'èxtasi a quants
presenciaven els seus gràcils moviments i
es van convertir en reclam i cobdícia de
sultans, califes i comerciants, el poder
dels quals es va veure condicionat per
estes mestres del cant i la dansa.
Van ser antigament les sumèries i egípcies
les
que
van
començar
a
vertebrar este art
amb la màxima
dedicació fins a
arribar a l'Edat
Mitjana,
els
vestigis de la
qual
ens
conduïxen
hui
per eixa realitat que es confon amb
llegenda en els temps pretèrits, però que
ens indiquen que la dona musulmana va
tindre, amb destreses que l'home era
incapaç d'escometre, tant de poder com el
més poderós dels mandataris. Esta és la
història del seu passat, i de com van
forjar una disciplina, que a pesar dels

impediments culturals i socials, és hui una
realitat.

La situació social de la dona musulmana
en l'Edat mitjana i la música
Cap al segle IX de la nostra era, les
xiquetes àrabs no anaven a les escoles
alcoràniques, no obstant això alguns
alfaquíes consideraven indispensable que
saberen llegir per a conéixer la seua
religió i costums, encara que per a les
classes
més
benestants,
el
dit
aprenentatge havia de produir-se a casa
dels seus progenitors. La verdadera
promoció sociocultural de la dona
radicava en que fóra casada amb algun
intel·lectual, d'esta manera tenien
oportunitat d'aprendre d'ells, que
igualment es preocupaven de que així
fora, per equiparar la seua condició
cultural a la de la seua esposa, i pel
simple fet de poder parlar de diversos
temes amb ella. Segons alguns documents,
algunes van arribar a ser mestres amb
títol, poetesses, especialistes en ciències
alcoràniques i en càlcul, cal·lígrafes, i
alguns dels filòsofs més prominents, van
aprendre d'elles darrere d'una cortina,
perquè no havien de ser vistes en estos
menesters. Rebien el nom de sinarat al
gina (Calle, 2013). No obstant això, mai
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van ser jutges ni altres professions que
només estaven davall el domini masculí,
per la qual cosa continuava havent-hi, a
pesar de tot, una excessiva submissió a
l'acció de l'home, sobretot en les classes
mitjanes. Tenien major independència
quan queia el capvespre, ja que se'ls
permetia acudir a la mesquita a escoltar
els dictàmens dels religiosos, fent-ho
sempre amb el cap coberta, des de les
classes més humils fins a les més nobles.
Estes últimes, amb bons recursos
econòmics ostentaven importants negocis,
moltes vegades per l'absència dels seus
marits, i altres per ser les regents de
sultans i califes. D'esta manera, en la cort
persa,
va
destacar
la
reina Dafiya
Kathun,
i
posteriorment
a Còrdova,
les reines de
la
dinastia
Omeia, que
van
col·laborar en
la construcció
d'edificis
com
madrasas,
escoles
alcoràniques o convents sufíes. Moltes
d'elles es van convertir en mecenes de les
arts, i van potenciar la integració de la
dona en els llocs d'aprenentatge, encara
que oficialitzar este procés va ser
certament complicat. No obstant això,
l'art musical va tindre altres curiosos
camins. Les que rebien una acurada
educació de la mateixa eren les esclaves,
que eren les que es dedicaven a la música
en tota l'extensió del terme. El seu
santuari d'ensenyança eren els harems
reals, on estes esclaves aprenien i
practicaven el cant i la dansa,
normalment a les ordes de la sultana.
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Esclaves-cantoras. El poder
seducció i de la teràpia musical

de

la

En una primera etapa preislàmica, les
civilitzacions de la zona del Magreb
repartides
entre
les
cultures
mesopotàmiques i egípcies, van potenciar
la intervenció de la dona en activitats
musicals com ara rituals funeraris,
sacerdoci i adoració als déus. En l'obra
Muruj adh- dhahab wa ma'adin al-jawhar
de l'historiador i geògraf àrab al-Masudi
(896-956), es relata el viatge de dos
esclaves-cantores anomenades Yadaratan,
requerides en la Meca per a realitzar
cants que invocaven a la pluja. Els
pelegrinatges a estos llocs de culte anaven
precedides per estes i altres esclaves que
cantaven i dansaven acompanyades d'una
espècie d'alduf i dolçaina tocats per elles
mateixes. L'entrada de les doctrines
mahometanes en el segle VI, va acabar
amb totes estes prerrogatives femenines
(Cortes, 1996,196-197).
Lluny de les celebracions públiques,
dansarines (yariya) i cantores, van
desenrotllar destreses especials per a
arribar a un públic àvid d'esdeveniments
que engrunsaven els seus desitjos en els
missatges
melòdics,
poètics
i
instrumentals dels vaticinis i accions
corporals d'estes. A més de l'espectacle en
si, existia una intenció terapèutica
subjacent que repercutia en l'estat anímic
d'aquells que acudien a veure, i que
enfortia inclús més l'interés pel que fa a
l'activitat d'estes dones. Amb l'incipient
instauració de l'Islam cap al 571 d. C, les
esclaves- cantores, denominades qayne's,
direccionaron en gran manera la vida
musical profana dels àrabs, centrada en
actuacions que reunia al mateix temps
talents com la música, el cant i el servici
cortesà. Per ser inductores de passions

Musicoperapeutes medievals: les esclaves-cantores musulmanes. Ignacio Calle Albert

Número 2 - 2017

La veu de la musicoteràpia

desenfrenades, van ser increpades per alYáhiz que en la seua Epístola de les
esclaves-cantores (Pellat, 1963, 121-147),
va mostrar el seu temor davant del seu
poder de seducció.
El seu aprenentatge musical havia sigut
adquirit en els harems en què havien
servit, sent instruïdes per altres qayne's de
major edat. Formaven una classe social
particular, única, la funció de la qual
havia de centrar-se a posar música a la

poesia amorosa, la qual cosa va
assegurar la difusió de milers de versos i
d'ací la seua importància com a
transmissores d'una part important de la
literatura del seu temps. El seu art
consistia no sols en recitar la lírica de
grans poetes antics sinó també a cantarla, la qual cosa suposava conéixer
profundament l'idioma. La paraula unida
al cant, era una de les armes
terapèutiques més poderoses del món
musulmà (Veglison, 2007). Des del punt
de vista de fons i forma, el cant artístic de
les qayne's es dividia en dos gèneres:
sinad i hazadj. El sinad tractava de temes
seriosos com la dignitat, l'elogi, l'orgull,
la noblesa de sentiments, la gravetat,
compost en llargs versos clàssics. D'altra
banda, l'hazadj era una diversió que
servia per a distraure i divertir a
l'auditori, compost per versos clàssics

curts i acompanyat per llaüts, flautes o
tambors.
S'establien en els mercats comercials
importants, vestides amb riques joies,
exhalant perfum de rares essències,
facilitant els contactes amb rics
mercaders a qui servien begudes, cant i
sensualitat.
Posseïen
una
veu
embriagadora, el rostre i el cos perfectes.
El seu art vocal era extremament elaborat
i diversificat, i es va convertir en un fort
agent terapèutic, perquè moltes vegades,
es requerien els seus servicis per a
distraure les esgotades ments dels
mandataris o alleujar les llargues
travessies dels beduïns i mercaders
(Touma , 1977).
Amb la pujada dels Omeies al poder, les
qayne' s van deixar pas a dos tipus de
cantores: les qiyan, que pertanyien a
famílies nobles, i se'ls permetia presidir
reunions i animar assemblees, freqüentant
cercles intel·lectuals; i les yawári o
esclaves pròpiament dites, que eren

preparades
i
educades
per
a
posteriorment ser venudes en mercats i
places. Les qiyan es veien a vegades
obligades a pregonar l'ideal d'una
societat amb què probablement no
s'identificaven ni comprenien. Ambdós
iniciaven la seua carrera musical a
Bagdad, ciutat que va passar a convertirse en focus i trampolí no sols de la poesia,
sinó també de la música durant l'època
abbàssida, i es van preocupar per
millorar, o perpetuar l'estil del cant, de la
instrumentació i del seu art terapèutic
(Cortes, 1996)
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Davall el domini de la dinastia Omeia en
Orient, es van
crear les primeres
escoles clàssiques
de música en La
Meca i Medina,
concretament en la
regió de l'Hiyáz.
Allí va nàixer l'estil
hiyazío medinés (Valderrama, 1954, 67),
en el qual les esclaves havien de dominar
no sols l'art del cant i de la música, sinó
també el de la poesia i la mètrica. Estes
escoles van donar pas a nous establiments
educatius
d'esclaves-cantores,
on
s'ensenyava, a més d'aspectes purament
musicals, el maneig de les emocions i els
sentiments. D'esta manera sabien que
podien induir a la rehabilitació de
l'esperit abatut sent capaços de provocar
tant tranquil·litat i pau, com de despertar
afectes perduts amb el seu art. Este
floriment de la música en la capital persa,
es va projectar cap a occident i es va
instaurar en el centre de la cultura
andalusina del moment, Còrdova. Els
emirs Abd ar-Rahmân I (731-788) i el seu
successor Al-Hakam I (770-822) , van
importar de l'Hiyaz esclaves-cantores
entre les que van destacar Ayfâ, Allûn i
Zarqûn. Estes intèrprets comportaven les
nûbes en un estat molt primitiu, encara
que amb un fort poder emotiu. Amb
l'arribada al tro cordovés d'Abd-arRahman II (792-852) protector de les
arts 1 , la nûba va millorar
considerablement. La figura que canvià
1

Segons Menendez Pidal: ...Este príncep, si
exceptuem el seu descendent al- Hakam II, va ser
per descomptat el més culte de tots els emirs
hispà-omeies. Va ser molt dau a la literatura, a la
filosofia, a les ciències, a la música i, sobretot, a
la poesia, perquè tenia gran facilitat per a
compondre versos. Sentia interés per les ciències
ocultes, l'astrologia i la interpretació de sons. Va
escriure un llibre titulat Annals d'al-Ándalus.
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l'esdevindre d'este tipus musical i la seua
posterior progressió pràctica en les
esclaves-cantores, va ser Ziryâb, el
"merla negre" que va importar a Còrdova
a tres cantores de gran talent crides Fadl,
Alam i Qalam, formades en l'escola
medinesa. L'última d'elles, Qalam, va
enamorar l'emir de tal forma que es diu
que la va prendre com a esposa, estant
entre les seues favorites (Gómez Muntané,
2001, 327)
Tenint plena llibertat de mecenatge,
Ziryâb va transformar musicalment la
cort cordovesa fins a equiparar-la a la
bagdadí. Este compositor i músic va
trobar en al- Andalus una terra de
respectuosa convivència on crear la
primera escola de cant andalusí, establint
en ella un mètode vocal que condensava
les bases de l'ensenyança tradicional, amb
fases de vocalització, fraseig, declamació
i lírica. La nûba va tindre ací el seu major
desenrotllament i esplendor pràctica fent
de les seues alumnes les més destres en el
cant i interpretació d'estes peces. Tant és
així que des d'este moment fins el
desmembrament del califat en els Regnes
de Taifes, estes composicions es van
convertir en germen terapèutic útil per a
restablir al ser humà de les malalties i
tribulacions que pogueren patir. Van ser
per tant, les verdaderes terapeutes de
l'Edat
Mitjana
musulmana
sense
desdenyar per descomptat als metges de
l'època que prescrivien assíduament les
melodies per a tractar tot tipus de
malalties. Ziryab va reunir cantores i
músics procedents de totes parts, entre les
que es trobaven les seues pròpies filles:
'Aliyya i Hamdûna. El cresol de cultures
enriquia tot el patrimoni musical creat.
Tant és així que eren crides a la cort
moltes vegades per a cantar davant de la
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sultana i ensenyar a les inquilines de
l'harem real (Gómez Muntané, 2001).
Estes esclaves-cantores van adquirir tanta
fama, que després de la mort de Ziryâb, el
metge Ibn al-Kinani va prendre el relleu
(Guettat, 2003) , preponderant l'acció
curativa de les cançons que interpretaven.
Com a metge va aprofitar este factor
terapèutic per a posar preus exorbitats en
el mercat a les seues esclaves. En la
majoria de les ocasions, l'alt preu estava
més que justificat, ja que a més de
dominar la música es va preocupar
perquè cultivaren disciplines com la
filosofia,
geometria,
astrologia
i
geografia. L'atractiu comercial no tenia
parangó. Una vegada venudes, passaven

revenudes als senyors cristians en prova
d'amistat. És així com el comte de
Castella, Sancho García (995- 1017) va
arribar a comptar en el seu seguici amb
diverses cantores i dansarines que li van
ser regalades pel califa de Còrdova, tal
com va relatar el propi Ibn al-Kináni, que
va assistir a una festa a Burgos al palau
de l'esmentat comte cristià on “se van
lluir diverses cantores i dansarines,
regalades al comte pel califa” segons
Menendez Pidal (1938).

a ser propietat d'hòmens insignes. Però
no perdien la seua importància a pesar de
ser esclaves. És a dir, les crides
“animadores”, eren les més distingides,
tenien més llibertat de moviment que les
seues companyes i assistien a les festes i
recepcions que s'oferien en palau i ballant
i cantant per als invitats. Al ser figures
obligades en estes celebracions, van
servir d'anella entre les distintes corts
musulmanes i cristianes, transmetent la
seua música i la seua poesia.

Altres
monarques
cristians com
Sancho IV de
Castella, Pere
IV, Joan II
d'Aragó i el
gran Alfons X
El Savi, tenien
al seu servici a tañedores/as i cantores
musulmanes. Prova d'això és la
iconografia de les Cantigues a Santa
Maria del rei Alfons X, on es veu
àmpliament la convivència musical entre
musulmanes,
jueues
i
cristianes,
compartint la música com a nexe d'unió
multicultural. L'arribada dels Regnes de
Taifes, cap al 1031, va canviar la
ubicació de les escoles de Ziryab
cordoveses, situant-les en Sevilla i
Granada. En la capital sevillana, les
mestres que ensenyaven a les esclaves
eren dones ja entrades en anys.
Directament, les seues alumnes aprenien
a acompanyar el cant amb un instrument,
completant la seua formació, la poesia i la
dansa.

Convertides
en
luxosos
objectes
mercantils, les esclaves-cantores, sabent
del seu valor, es van utilitzar com a
moneda de transacció política, sent

Poché en 1995, va testificar que
l'escriptor turc Ahmad al-Tifáshí (11841253) va quedar captivat pel característic
cant de les sevillanes, caracteritzat per
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l'elevat nombre de melismes amb què ho
adornaven i el tempo lent, sempre
observant a aquells que les escoltaven per
a variar el to i la velocitat segons l'estat
d'ànim d'estos.
Durant segles hem pogut asseverar quant
important ha sigut la dansa i el cant per a
la condició humana. No sols a nivell
recreatiu, sinó també com a tractament
psíquic i evasiu per a aquells que
buscaven
un
moment
d'assossec
espiritual, una via de fuga de la
quotidianitat i el mundanal soroll. Esta
“magia”, reservada per a uns pocs, va
atraure les mirades de reis, sultans,
califes, emirs i comerciants, que amb el
propòsit de fer negoci, van voler canviar
l'art per concessions polítiques i
territorials. Només alguns d'ells van
considerar el verdader valor d'una estirp
de dones que van heretar des de temps
incunables unes destreses musicals que es
van fondre en el pas dels segles i que hui
és una realitat, una veritat, un art únic.
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L'any

CONGRÉS
IBEROAMERICÀ
INVESTIGACIÓ EN
MUSICOTERÀPIA
GIIMT,
VALÈNCIA 2017

2012 sorgeix el Grup Iberoamericà d'investigació en

Musicoteràpia GIIMT, de la mà de Karina Ferrari
(Argentina) i Gustavo Gattino (Brasil), els quals després
convoquen a musicoterapeutes d'Espanya, Brasil,
Argentina, Bolívia, Uruguai, Portugal, Colòmbia i Xile
per a generar diferents activitats. Entre els seus
objectius principals es troba donar-li visibilitat a la
investigació en la regió, a més d'incentivar l'intercanvi
i creixement de la Musicoteràpia, com a disciplina
científica.

Una de les seues principals activitats és la realització cada dos anys del Congrés
Iberoamericà d'Investigació en Musicoteràpia, el qual ja s'ha realitzat a Portugal (any
2013) i a Argentina (2015). El tercer congrés serà durant els dies 10 al 12 de novembre
de 2017, en la ciutat de València Espanya, comptant com invitada internacional amb la
Dra. Barbará Wheler, principal referent de la investigació en Musicoteràpia a escala
mundial. En aquesta oportunitat el congrés es realitzarà conjuntament amb l'Associació
Valenciana de musicoterapia AVMT, la qual es troba treballant en aquest sentit per a
rebre amb molt afecte tots els participants. Ja està obert el termini per a la presentació
de treballs i inscripcions a preus accessibles per als qui desitgen formar part d'aquest
esdeveniment internacional que aquesta vegada tindrà com a seu a Espanya. Tota la
informació podrà trobar-se en www.giimt.com
Karina Ferrari y Gustavo Gattino.
Coordinadors generals del GIIMT i presidents del
comité científic del Congrés GIIMT,València 2017

Cartell per Daniel
Blancas, coordinador
de la Comissió de
Imatge de AVMT
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