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Abans d'entrar en el tema que ens ocupa, ens caldra situar i delimitar
I'entorn en qué es desenvolupa I'educació musical. Hauriem de precisar
quin és el Iloc de I'educació musical en la societat i definir on acaba I'educació i on comenya la formació,

El panorama de I'educació musical s'obre en comenyar I'etapa de la
vida; així dones, s'hauria de comenyar en el si de la familia, Pero si el que
volem es situar-la en un ambient extern, trobarem I'educació musical a I'escola, En I'etapa d'Educació Infantil, forma part de I'area d'lntercomunicació
i Llenguatges, En I'etapa d'Educació Primaria, la trobem dins el marc de
l'Educació Artística i, en I'etapa d'Educació Secundaria, hi és com a Música,
Fins aqui sembla que forma part de la cultura i/o informació per a tothom, pero, si s'hi vol aprofundir, s'haura de passar per l'Escola de Música,
i si, a més, es vol ser un professional d'aquesta disciplina, s'haura d'anar
a estudiar en un conservatori, Qué els queda, dones, a les universitats?
Com hi esta englobada la Música?
Dins I'ambit de I'educació i en estudis de primer cicle en les diplomatures que formen els futurs mestres, s'imparteix Música o Formació Musical, pero hi és molt present en I'ambit dedicat a la formació deis mestres
especialistes, En I'ambit de la Comunicació Audiovisual i com a estudis de
segon cicle també la trobem, pero tractada des d'un punt de vista del so i
la seva utilització, En Humanitats és on s'imparteix des de fa més temps,
Actualment, la Música té estudis propis en la Ilicenciatura d'Historia i Ciéncies de la Música,

• Maria Ángels Subirats és professora titular del Departament d'Expressió Musical i Corporal de la Universitat de Barcelona i coordinadora del doctorat d'aquest mateix departament.
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De I'educació musical

L'ésser huma en procés de ser educat manifesta una pe'sonalitat propia. En fer referéncia a I'educació musical, estem pensant·la des d'una
perspectiva d'integració música -individu-societat, tenint E,n compte especialment I'actual corrent en favor de I'educació musical com a part que
integra la cultura. En educació musical, entenem que és humana per naturalesa, que serveix per desenvolupar les facultats de l'éssl3r huma i que
alhora forma la personalitat. També pensem I'educació mw>ical com una
forma concurrent en I'educació integral, física, intel'lectual i moral de la
personalitat humana, no solament perqué pot despertar la 'Tlajor part de
les facultats i potenciar-ne un desenvolupament, sinó perqué a més té
unes finalitats especifiques associades a la futura conducta lespecte a I'apreciació deis valors estétics i culturals.
Ensenyar música és introduir i iniciar I'individu en un camí de coneixements que sovint comporten disciplina, esforg i constancia, pero fonamentalment s'ha de desenvolupar I'aspecte de la interiorització, que inclou no
tan sois I'emoció i el sentiment, sinó que esta fet d'una recerca constant de
la qualitat del so, el gust en la interpretació, etc.
Després deis estudis de Seashore (1938), va comengar a ser entesa no
solament la importancia de la música en I'educació generé.!, sinó la interacció deis processos genétics i ambientals en la formació del sentiment
musical. Avui s'admeten en I'home unes qualitats ingénites Ciue han de ser
degudament condüides i estimulades per un entorn que el~; sigui propici,
ja que si no aquestes qualitats es perdran. Es pot parlar d'un sentit innat
per percebre les expressions musical s que és com un instirt que arrossega cap al coneixement de la música, pero també es pot parlar d'un sentiment que sorgeix en un ambient determinat, gracies al cultiL de la música,
i que a més s'hi complau.
A banda del seu desenvolupament intel'lectual inherent a la comprensió, I'aprenentatge de la música ens desperta el sentiment de bellesa, és
a dir, una dimensió diferent deis continguts de la majoria de matéries escolars, de la qual el nen o la nena no sospitaria I'existéncia si no li descobríssim a I'escola basica. Encara no esta prou estudiat el Jrocés nerviós
que transforma la percepció d'uns sons en sentiment i es coneix poc la
manera com el complex auditiu huma converteix la mera E)xcitació d'una
terminal nerviosa en estat d'anim capag de motivar determil1ats comportaments.
És evident, doncs, que si la música incideix d'una forma tan oberta en
la conducta humana seria injustificable que aquesta dimens:ó del saber no
fóra utilitzada en I'educació de I'individu. Si apliquem els models conceptuals que fan referéncia a qué és I'educació, hem d'enten :::1 re que, d'una
banda, és el procés de guiar en el cami de I'aprenentatge de la música i,
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de I'altra, el fet de descobrir en I'individu tot el que hi ha de música en ell,
és a dir, ajudar-Io a expressar-se musicalment.
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Qui imparteix I'educació musical
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Després de les consideracions anteriors, ens centrarem en la recerca
en educació musical limitant-nos a I'ambit que pertoca al camp de I'educació musical propiament dita, a la qual tothom té dret, la que servira per
gaudir de la música encara que el futur no sigui ser-ne un professional.
En tot procés educatiu hi ha dos agents principals: el qui rep I'educació i el qui la imparteix. El subjecte de I'educació musical és qualsevol individu que vulgui adquirir uns coneixements que li permetin gaudir de la
música i entendre-Ia com a part de la seva cultura i, per tant, a la vegada
haura de coneixer-ne el lIenguatge.
Els encarregats d'impartir I'educació musical a I'escola basica són els
mestres d'Educació Infantil pel que fa a aquesta etapa i els mestres especialistes en educació musical en I'etapa d'Educació Primaria. En I'etapa
d'Educació Secundaria imparteixen I'assignatura de Música els lIicenciats
o titulats de conservatori (els títols que equivalen a Ilicenciatura). En els estudis superiors, en conservatoris i universitats, exerceixen la docencia professors titulats superiors deis mateixos conservatoris i professors que, a
més, tenen estudis universitaris.

La recerca en educació musical

L'educació musical ha sofert una gran transformació en els darrers
anys en I'entorn deis pa'isos europeus. Aquesta transformació la podem
observar principalment en dos ambits, un ambit d'aspecte teOric i formal i
un altre ambit d'aspecte creatiu. En tots dos ambits s'han obert camps de
recerca. Així doncs, la recerca en educació musicalés relativament jove, a
diferencia de la que es fa en altres branques de la música.
Esta generalment acceptat que la recerca és quelcom beneficiós per a
una branca del saber. De tota manera cal determinar que algunes branques del saber són realment complexes. És el cas de la música en general. En tots els casos i, per tant, també en el cas de I'educació musical, una
bona recerca té vies positives:
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-

la practica professional deis investigadors esta il'luminada per I'activitat paral'lela;
la comunitat professional advoca pel coneixement i I'enteniment;
la possibilitat de preparar-se per emprendre uns camins i uns reptes.

El problema de la recerca en els camps artístics és que I'artista considera com a recerca la propia creació i el fet d'estar explorant nous camins;
per a I'artista és una petita nova recerca diaria. Passa el matE ix amb el professional que es dedica a I'educació i a I'educació musical, cue intenta trebailar de manera diferent per tal que els seus ensenyaments siguin més
profitosos. O'una manera similar els mestres, en la seva prac:ica diaria, desenvolupen noves idees. Seria bo saber si de veritat I'activitat professional
implica alguna mena de desenvolupament, i aixo moltes v9gades no s'hauria de considerar recerca.
Caldria establir algunes normes per a la recerca en el camp de I'educació musical i alguns criteris per avaluar aquesta recerca per tal que es
considerés científica:

1.

Un camp o problema particular pot ser identificat i I Jcalitzat en un
context.

2.

S'ha d'explicitar en quin moment determinat es dÓlla aquest problema.

3.

S'ha d'articular una metodologia amb un cert nivell d'objectivitat;
cal mantenir un cert nivell, uns procediments i una posició crítica.

4.

Els resultats de la recerca han de ser comparat:, amb d'altres
aban s de ser publicats formalment, cal discutir-1m en públic i si
convé s'han de reaplicar.

La recerca científica en sentit estricte és una feina qUI~ intenta donar
res posta a un problema i aixo pressuposa individualitzar aquest problema
i, a més, tenir capacitat de plantejar-se una reflexió sobre els aspectes significatius del saber. La resposta es dóna de forma intencional, no és una
casualitat, mitjanQant un procés científic i sistematic que e~ pugui verificar
i rebatre. Per portar a terme tot aquest procés, cal triar el rrétode adequat.

Deis investigadors
Si tenim en compte els apartats anteriors, ens adonerr que I'ambit de
la recerca en educació musical esta adreQat a uns clients específics, ge-
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neralment docents, que exerceixen en totes les etapes de I'ensenyament
basic o superior i que tenen uns interessos molt concrets que els porten a
plantejar-se estudiar a fons les seves possibilitats com a docents, les problematiques específiques deis seus alumnes o la millor manera d'organitzar i millorar la feina.
En el decurs de la seva tasca docent, sorgeixen nombrosos problemes
per als professors, problemes que intenten resoldre dia a dia. La tasca docent és apassionant i nova cada dia si el docent procura buscar nous recursos per resoldre les dificultats que se li plantegen. Un problema demana una res posta, la res posta requereix una recerca.
Una recerca ve donada, dones, per la detecció d'un problema. De Bartolomeis (1993, pago 60) defineix la recerca de la manera següent: "Un
método di apprendimento o di produzione intenzionale e sistematico in risposta a problemi ... Aquesta és una definició en la qual es poden trobar
unes premisses ben ciares per a la recerca. La res posta pressuposa la solució d'un problema sense el qual la recerca no té raó de ser.
L'aspecte intencional es refereix al fet que I'investigador desitja resoldre
el seu problema i, I'aspecte sistematic, indica que la solució no és trobar
de forma accidental sinó per mitja d'un treball metodic i organitzat.
Si bé tota recerca s'ha de basar en la identificació i la recerca de la solució a un problema, hem de tenir en compte que els esmentats problemes
no són fruit de la ignorancia sinó que, al contrari, sorgeixen d'un bon coneixement del context. Així dones, qualsevol que pretengui comen<;ar una
recerca ha de tenir una experiencia significativa en el camp en el qual vulgui investigar i ha de coneixer a fons la bibliografia referent a I'esmentat
camp tal com assenyala Pontecorvo (1990, pago 377): "Un'attivita educativa ottimale e quella capace di recepire, chiarire, sollecitare processi attivi
di costruzione ed elaborazione delle conoscenze nei discenti».
Estem d'acord amb Demetrio (1992, pago XII) en el fet que la recerca
incide ix inevitablement en la forma de fer i de pensar de I'investigador, afavoreix el sentit de I'autocrítica i indueix a preguntar-se sobre tot el que passao És un argument favorable per a la professionalització del docent. Tot
aixo condueix, sovint, a una recerca desinteressada, pel gust de coneixer,
pel plaer de cultivar el propi criteri i les capacitats d'observació, les exploradores i les conceptuals. De tota manera no podem deixar de banda que
I'ensenyant/investigador ha de tenir un bon coneixement de les metodologies de recerca, perque aquest coneixement li permetra d'introduir el metode en la propia practica didactica com a metode útil per a I'aprenentatge, la producció i la intervenció.
En els tipus de metodologia que cal utilitzar, hauríem de partir de la
base que cada recerca ha de trobar el metode apropiat per resoldre el problema que vol estudiar i que cada metode imposa a I'investigador «una
forma diferent de relacionar-se amb I'objecte sobre el que s'investiga .. pel
fet que «tendeix a prescriure: a) la natura de les proves que ha d'obtenir;
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b) el métode amb qué les obté; e) el métode amb el qual les analitza»,
Kemp (1995, pago 12).

La recerca en educació musical en la Facultat
de Formació del Professorat
L'educació musical comparteix els ambits d'educació i dE música. Com
que cap d'aquestes dues disciplines és unitaria, en el momEint en qué volem aprofundir en I'estudi de I'educació musical, ens troberr immersos en
el camp de la filosofia, de la psicologia, de la sociologia, et::. És freqüent
que la recerca en educació musical pugui combinar dues (1 més disciplines que ajudin a entendre i a resoldre alguns deis problenes que se'ns
plantegen.
En tota investigació educativa trobem tres elements basi ::s:
-

el subjecte de I'educació;

-

el professional que la imparteix. I aquests dos elernents queden
connectats per un tercer:
• el procés ensenyament/aprenentatge.

Aquests tres elements són valids igualment en el cas de 'educació musical. Sobre aquests elements hem de considerar la possibilitat d'investigar
en la identificació i la possible solució de determinats problemes, ens
acosten a reflexionar sobre el significat del saber, del saber fer i del saber
fer que facin, tal com ens diu Tafuri (2000, pago 12).
Des del Departament de Didactica de l'Expressió Musical i Corporal, i
partint deis elements que hem citat anteriorment, es proposen línies d'investigació que se'n deriven.
-

Sobre el subjecte de I'educació musical:
• L'activitat perceptivocognitiva.
• La creativitat en referéncia a la música.
• Aspectes socioculturals i de valors relacionats émb I'educació
musical.
• Problemes de motricitat en I'estudi deis instrumen1s musicals.
• La música i I'educació deis individus amb necessitats educatives
especials.
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Sobre el professional que imparteix I'educació musical:
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• La formació.
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• Els processos d'avaluació de la qualitat de I'ensenyament.
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• El docent i I'educació musical en el currículum.
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Sobre el procés ensenyament/aprenentatge:
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• Estrategies i recursos didactics innovadors en I'ensenyament de
la música.
• La música tradicional com a eina per a I'ensenyament de la música.
• Metodologies específiques. Estudi comparatiu per arees (veu, instrument, audició, etc.)
Aquestes línies de recerca estan obertes als professors del Departament i als alumnes del programa de doctorat Música i la seva didactica,
del DEMC.

A manera de final

En aquest article no hem pretes donar línies d'actuació, sinó, d'alguna
manera, reflexionar sobre que és I'educació musical i quin és I'estat de la
qüestió pel que fa a la recerca en aquest ambit a la Universitat de Barcelona.
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En este artículo delimitamos el entorno al cual pertenece la Educación Musical. Procuramos diferenciar
entre los estudios en los
que la música adquiere un
sentido educador y los que
la contemplan desde otros
puntos de vista. Asimismo,
reflexionamos sobre qué
entendemos por educación
musical y planteamos
quién es el receptor y el
emisor de dicha educación. Para concluir, presentamos algunas de las líneas de trabajo que se han
abierto al respecto desde
el Oepartament de Oidilctica de /'Expressió Musical i
Corporal de la Universitat
de Barcelona.

Oans cet article, nous nous
proposons de délimiter le
cadre d'appartenance de
l'Education Musicale. Nous
tentons d'établir la différence entre les études dans
lesquel/es la musique se
conr;oit en tant qu'élément
éducateur et ce l/es qui
/'envisagent en partant
d'autres points de vue.
Nous réfléchissons ainsi
sur ce que /'on entend par
éducation musicale et nous
expliquons qui rer;oit et qui
transmet cette éducation.
Pour conclure, nous présentons certaines méthodes de travail que /'on a
développées il ce sujet
dans le Oépartement de
Oidactique de /'Expression
Musicale et Corporel/e de
l'Université de Barcelone.

In this article we define the
area to which music education belongs. We try to
distinguish between areas
of study in which music
has an educational purpose and those which see it
from another point of view.
We also reflect upon what
is actual/y meant by music
education and discuss who
is the object and who the
provider of such teaching.
Final/y, some of the work
currently been done in the
Oepartament de Oidilctica
de /'Expressió Musical i
Corporal (Oepartment for
the Teaching of Musical
and Bodily Expression) of
the University of Barcelona
is described.

51

111

3(1)

...

:l

3

1:
UI

¡:j"
111

