
L'EDUCACIO MUSICAL
DEOA6ANYS

Parlar d 'educaci6 musical  t ractant_se
d'infantons de tan poca edat pot semblar
una paradoxa. Per a moltes persones la mû_
sica és un art  cul te per excel . lència que es
recolza sobre una tècnica d,un instrument.
Aprendre mûsica s igni f ica adquir i r  un saber
i  un saber fer .

Evidentment, no és d,aquest aspecte de
la mûsica que volem par lar  aqui .  El  fet  que
avui  es pugui  par lar  d,educacid musical  a
part i r  de la pr imera infància és degut a l ,am_
pl iaci6 del  nostre ut i l latge conceptual .  Elco_
neixement de la mûsica d,al t res cul tures i
les obres dels compositors contemporanis
obl iguen a anomenar nmûsicao produccions
que no responen a les def in ic ions cont ingu_
des en les nostres ant igues <teor ies de la
mûsica",  les quals par laven d'escala maior i
menor, de mesures a tres temps i d'acords
perfectes.  El  l lenguatge de la nostra mûsi_
ca tradic ional  ha esdevingut un cas part icu_
lar.  En una vis i6 més àmpl ia,  es pot apl icar
als més petitets de tots una npedagogia de
les conductes musicalsn.

La mrisica

Com es podr ia def in i r  avui  la nMûsica,
d 'una manera general? Una pregunta di f ic i l
per a la qual  només hi  ha esbossos de res_
postes, provinents sobretot de l,etnomusico_
logia i  de la psicologia de l , infant.

Els etnomusicàlegs s6n els pr imers que
s'han hagut d 'enfrontar amb la diversi tat
dels s istemes musicals.  Durant molt  de
lemps es va creure que si  les escales i  e ls

Instruments eren diversos segons les diver_
ses zones estudiades, almenys I 'existència
de la melodia i el ritme constituïen els fona_
ments universals de la mûsica.  perà aixô no
és exacte i s6n molts els exemples que ho
desmenteixen. Sôn força nombroses les
mûsiques que no fan servir  cap melodia i
n 'h i  ha que no tenen pulsacid r i tmica. I  en_
cara n 'h i  ha algunes, com els jocs de les
trompes dels monjos delTibet,  que no tenen
cap de les dues caracteristiques esmenta_
des. On podr iem trobar un denominador
comÛ de totes aguestes pràctigues que tam_
bé s 'han de considerar musicals? Una de les
respostes possibles consisteix a examinar
no pas el resultat sonor -molt divers en les
diverses cul tures-,  s ind els comporta_
ments dels qui  fan mûsica,  e ls quals sem_
blen presentar t rets comuns a tot  arreu. l

Precisament ens ha dut a aquesta con-
clusié l 'observacid dels nens més pet i ts ocu_
pats a <fer mûsica,. Sovint s,observa. sense
prestar una atenci6 excessiva a aquesta f6r-
mula.  que la mûsica és una mena de joc.  La
comparaci6,  perô,  tot  i  que és arr iscada, re-
sul ta ben fecunda. Piaget va desglossar el
joc en tres periodes: joc sensôrio-motor, joc
simbôl ic i joc reglamentat .  Aquesta c lassi f i -
caci6,  apl icada a l 'acte de la produccid mu-
sical. es mostra com un instrument ef icacis-
s im per a descr iure paral . le lament el joc es-
pontani  de l ' infant amb el  so i  les conductes

' l " És la soluci6 adoptada per l,ernomusicàleg J. Blac-
king a How musical is man_ Seattle, Universitat de Was_
hington Press,  1973.



de l 'adul t  que fa mûsica.  No és només l 'es-
tudi  dels comportaments musicals adul ts
al lô que ens permet d ' interpretar mi l lor  l 'ac-
t iv i tat  sonora de l ' infant,  s ind més aviat ,  re-
c iprocament,  és l 'estudi  del  joc infant i l  a l lô
que ens fa l lum sobre la creaci6 i  l ,execu-
ci6 del  mûsic.z Escol tades per algû que hagi
format la seva oïda amb Bach i Mozart.
aquestes produccions infant i ls  no tenen res
de musical ,  peràcomparadès amb les recer-
ques musicals actuals,  especialment amb la
mÛsica <concreta>, deixen veure semblan-
ces més profundes que no es podia pensar.
Alguns musicôlegs actuals fan l ' inventar i  de
les modal i tats d 'execucid aol icables a un
Instrument ide les sonor i tats que en surten.
Van a la recerca de rebots. fregadissos i
cops, insôl i ts en la mûsica c làssica,  abans
d'elaborar un discurs que els integr i .  Aques-
ta recerca encara és més radical  en les mû-
siques elecroacûst iques, les quals no fan
servir  instruments t radic ionals,  s in6 ocossos

2. Aqui  hem de sintet i tzar necessàr iamenl
anàl is i  que. ia hem exposat en diverses obres.

aquesta

sonors" qualssevol :  un pot de l launa, un bas-
tonet, una copa de vidre. Un cop enregistrats
els sons, sôn transformats electrànica-
ment i combinats amb altres sons per a ser
enregistrats en la cinta magnètica. La inves-
tigaci6 tant dels sons com dels gestos apro-
piats és el primer pas de la composicid.

El petit de set mesos observat per Jean-
Luc Jézéquel no té un comportament gaire
diferent. Posat davant d'una pandereta, ex-
perimenta diversos tipus de joc -grata, fre-
ga, pica- i modif ica o varia els punts on pica
amb la mà a fi d'aconseguir una varietat de
timbres.

L'analogia entre el comportament del nen
i el del compositor és certament parcial no-
més. Mentre que per al  nen el  domini  de la
relacid entre un gest i  una sensacid l i  cau-
sa tal  p laer que l 'est imula a cont inuar inves-
tigant, l 'adult no s'atura en aquest nivell; la
recerca sonora és justif icada al seus ulls no-
més en relacid amb un projecte creat iu i  en
const i tueix una fase.

PerÔ tampoc l ' infant no s'atura en aquest
nivel l .  A poc a poc va descobr int .  en els s is
o set anys primers del seu desenvolupa-



ment,  e ls diversos registres de la invencid
musrcal  que el  composi tor  ut i l i tza s imultà-
n tament.

A poc a poc la produccid del  so,  or ig ina_
da al  comenÇament en el  nen pel  s imole
plaer de l 'act iv i tat  motora,  es va carregant
amb una drmensiô expressiva o uuocai iuu
El valor s imbôl ic annex al  so és evident en
la major part  de la produccid dels infants en-
tre t res lsrs anys Als c inc anys, El isa,  de la
qualpar la Monique Frapat,  en les seves im_
provtsacions vocâls fa v ibrar una gamma de
senttments que es t radueixen en les ento_
nacions, en els cr i ts,  en les r ia l letes,  en to_
tes les seves invencions vocals.  Des dels or i_
mers mesos de vida, aquesta ambivalència
entre I 'exercic i  gratui t  de l ,parel l  fonador i

l 'expressid de les tensions més int imes ca_
racter i tzen els balbuceigs infant i ls .  L,El isa
en sembla conscient en certa manera: aixô
no signi f  ica que hi  s igui  estranya o l lunya_
na. La seva personal i tat ,  les seves di f icul_
tats soctals,  la seva relaci6 amb la mestra.
tot  atxô <passa> en la seva improvisacid.  El
seu joc també és ver i tat .  Com nota Monioue
Frapat,  Ia producciô de cada infant,  s i  se, ls
est imula a manifestar-se,  és una expressid
totalmenl personal .

El  parvular i  acul l  l ' infant en el  moment en
què el  s imbol isme uni t  a l  so es desenvolu_
pa en totes les direccions. Els tests de Mo_
nique Frapat i  Anne Benhammou n,ofe_
reixen exemples var iats.  Sota l ,aparença
d'una simple remor de fons, Sylvain,  dal t
d 'una moto imaginàr ia,  t radueix en so i  mo,
vrments les acceleracions i  les parades. no
pas com se sent i r ien en la real i tat ,  s inô rein-
rerprelades en termes de por o d,al leuja_
ment.  Els mateixos perf i ls  melôdics,  e ls ma_
teixos "esforÇos"fets amb un viol i ,  s,anome_
narien moviment,  tensid,  d istensi6.  Tant és
arxi  que les qual i f icades de <remors de fons,
dels jocs s imbôl ics infant i ls ,  a lmenvs f  ins
els set  anys, l lunyde reproduir f idelment els
sorol ls dels motors o de les rodes, t ra-
dueaxen pesantors,  forces,  desplaçaments
rmmediatament associats a moviments del
cos r  s imulats per mit jà d 'aquesta c inemàt i_
ca. 'Aquest aspecte del  s imbol isme musical
sovint  ha estat  subrat l lat :  la melodia, la l ra_
se, l 'escalat  tonal  sdn les imatges d,un gest,
en part  f ic t ic i  i  en part  real  ("real l tzat ,  oer
l ' instrument ista),  suscept ib le d,evocar els
afectes als quals el l  està normalment v incu-
lat  en la seva vida motora.

Cal  a l  f  inal  del  parvular i ,  expressar i  re_
presentar per mit jà del  so,  és a dir ,  un dels
al  l ic ients de la creactô musical ,  ha esdevin_
gut fami i iar  a l ' infant.  A f i  que el  joc sonor
es convertetxr  en creaci6 musical ,  només cal
que aprengui  a dominar-ne la construccid.

Les pr imeres combinacions sonores apa-

3 Ctr  "Product ions non verbals dans les ieux de f ic
Iron .  a L enfant du sonore du mL)sÊal



re lxen a l 'escola bressol  a t ravés de l ,a l ter_
nança de dues modal i tats de joc o de dos
cossos sonors di ferents.  perô és sobretot
després dels s is anys que s,aferma el  p laer
d' inventar-se regles de concatenaci6 i  que
es desenvolupa la consciència de la duraci6,
de la forma, de la composic i6.  "Compondre,.
posar les diverses veus del  contraount les
unes al  costat  de les al t res,  com les peces
d'un trencaclosques, és per a l ' infant de s is
o set  anys un plaer de la mateixa naturale-
sa del  que l i  produeix el  joc reglamentat .

Aquestes sôn, en termes potser massa
sintèt ics,  les bases del  recorregut pedagô_
grc que nosal t res proposem. Nosal t res no
volem def in i r  la mûsica com una certa cate-
gorra de sons en oposic iô a les remors,  o en
f unciô de les consonances part iculars que
s'hi  t roben, s ino com un conjunt de compor-
taments observables en els que la pro-
duetxen o l 'escol ten.  El  v io l in ista que té el
seu rnstrument premut contra l ,orel la,  que
amb una mà frega l 'arquet per les cordes i
amb l 'a l t ra prem la corda amb el  tou del  d i t
i  la fa v ibrar,  té una relacid sensôr io-moto-
ra amb I ' instrument.  Confereix als sons que
produelx certes inf  lexions que simbol i tzen
pesantor,  l leugeresa, moviment i ,  amb els
col  legues del  quartet ,  fa el  joc d, imitar-se i
respondre's.  Joc sensôr io-motor,  joc s imbô_
l ic i  joc amb les regles dels sons apareixen
com els components universals dels com_
portaments anomenats musicals.

Aleshores esdevé fàci l  e laborar elprogra-
ma d'una educaci6 musicaldel  nen pet i t .  Les
tres formes de joc descr i tes per Piaget es
desenvolupen en per iodes succesius.  En els
pnmers mesos serà bo encorat jar  l 'explora-
ciô i  les diverses formes de relaci6 entre la
motr icr tat  i  la producciô del  so.  En el  moment
de l 'esclat  del  joc s imbôl ic,  és a dir ,  sobre-
tot  a l 'escola-bressol ,  a tot  a ixô s 'afegirà una
dimensid de representaci6 i  d 'expressid.
Després,  cap als s is anys, aquestes produc-
cions espontànies observaran, com un joc,
regles est i l is t iques improvisades que afavo-
r i ran el  gust  naixent per l 'estructuraci6.

Hom pot comprendre que aquesta peda-
gogia musical  de la pr imera infància no és

una simple preparacié,  un desvet l lament
sensor ia l ,  mentre que la nver i table,  mûsica
comença només amb el  sol fe ig i  la tècnica
instrumental .  Contràr iament,  les tècniques
sén apl icacions part iculars i  e ls comporta-
ments de joc amb el  so const i tueixen els fo_
naments de la invenci6,  de la interpretacid
i  de l 'audic i6 musical .

O.uina pedagogia?

Se'ns podrà demanar en què consisteix el
paper de l 'ensenyant,  s i  les conductes t io i_
ques del  mûsic apareixen espontàniament
en l ' infant.  És possible resumir les respos-
tes a aquestes preguntes en unes quantes
idees molt  s imoles.

El  nen és posat en una si tuacid de recer_
ca i  d ' invenciô.  No té,  doncs, sent i t  decidir
per el la l lô que ha d'aconseguir ,  n i jut jar  en
el  seu l loc al lô que és més bel l .  L,ûnic paper
que l 'educador s 'atr ibueix és el  d 'est imula-
dor de la seva imaginaci6,  d,empènyer- lo
endavant en les seves elaboracions, de do_
nar valor a les seves descobertes, en un mot.



de reforçar deliberadament les seves con_
ductes naturals.

L 'ûnic mit jà que l ,educador es d6na és el
controlde les condic ions en les quals s,exer-
ceix la recerca que veu el  nen com el  seu ve_
r i table autor.

El  recurs més banal ,  i  a lhora menys ef i_
caç, consasteix a donar- l i  indicacions ver_
bals.  En canvi ,  e l  pr incipi  maquiavèl . l ic  que
guia aquesta pedagogia,  en la qual  sobre_
surten Monique Frapat iAnne Benirammou.
és de no dir  mai al  nen " fes-ho aix i , , ,  s inô
crear les condic ions a f i  que l i  agaf in ganes
de fer-ho.

L 'actuacié se s i tua al  n ivel l  de la mot iva-
ci6 i  no al  de l 'execuciô,  i  és evidentment
molt  més ef icaç pel  fet  que el  nen manté la
in ic iat iva dels actes propis.

Les modal i tats d ' intervenci6 més fre_
qijents, com ara veurem, sôn de tres tipus:

l. lmaginar dispositius materials

Les condic ions del  joc s6n determinants,
ta l  com Monique Frapat diu referent al  par_
vular i :  grups l imi tats,  sala de mûsica (o al_
menys un uracd musical , ) ,  perà es pot anar
més enl là i  inci tar  o induir  a un comporta-
ment especi f ic  s implement ut i l i tzant un dis_
posi t iu mater ia l  part icular.  Anne Beham_
mou n'ofereix nombrosos exemples. El pro_
tot ipus d 'a ixà que nosal t res anomenem ndis-
posi t iuo és l 'ampl i f icaci6.  El  micràfon extreu
el so per aquest acte complex de produccid,
alhora v is ib le,  tàct i l ,  c inestèsic i  audi t iu,
l 'ampl i f icador l 'engrandeix ie l  projecta a l ,a l_
tre cap de l 'estança. El  d isposi t iu mater ia l i t_
za aixl el distanciament psicolàgic que con-
sisteix a escoltar aixà que es fa, aixà que pre-
cisament s'espera del nen.

Com explica Jean-Luc Jézéquel, el dispo-
sit iu de microfonitzaciô pot ser experimen_
tal des dels primers mesos d,edat.

Ëleccid d 'un cos sonor que respongui  bé
a les possibil i tats motores de l, infant, con-
trol precis de la postura i de la disposicid del
cos sonor. i eventual amplif icaci6, s6n les

condic ions suf ic ients per a susci t" ,  i  , " -
forçar un comportament explorador.

2. Crear situacions que incideixen sobre la
sensibil i tat

Es tracta d 'una de les grans trobal les de
Monique Frapat i posada en pràctica sovint
per el la mateixa amb la col . laboracid d,An_
ne Benhammou.

Com és prou sabut,  e l  joc de nfer com si ,
a juda l ' infant a nassimi laro una real i tat  oue
el l  no controla del  tot .  Un fet  emocionant es
reprodueix per mitjà del joc, perô deformat.
adaptat ,  reorgani tzat  en funci6 de les imat_
ges i  dels s imbols que el  nen ja té.  Ouan la
real i tat  s 'ocul ta parcialment,  la supleix la
imaginaci6.  Aix i  la s i tuaci6 v iscuda en comû
per una classe de nens de quatre o c inc anys
esdevé una font de fabulaci6 col . lect iva r ica
en producci6 imaginat iva.

I  s i  no sorgeix cap fet  especialZ Doncs, l la_
vors,  s implement,  l 'educadora en construeix
un amb tot  a l là que té a disposic i6.  nEl  nos_
tre putxinel . l i  favor i t  ha desaparegut, ,  d iu
innocentment Monique Frapat.  Com més
fort  és el  cop emot iu (o s igui ,  com més bé
s'ha preparat  aquesta desapar ic i6)  més in_
tensa és I 'onada creat iva que susci ta.  En
aguest solc, totes les produccions es carre_
guen de valències afect ives (proporcionals a
l 'afecte al  putx inel ' l i ) ,  a ix[ .  de la gratuï tatque
caracteritza l 'exploraci6 purament sensôrio_
motora es passa a una producci6 expressiva.

3" Manifestar una expectattva

Jean-Luc Jézéquel  assenyala el  fenomen
ja a part i r  dels 21 mesos: en condic ions
afectives favorables, els nens, i en oresèn-
cia d 'un adul t ,  t racten de conformar el  seu
capteniment,  en general ,  a al là que creuen
que s6n les expectatives d,aquest adult. Es
tracta d 'una de les armes més comunes de
la pedagogia,  perà també un arma de doble
tall. Provem d'acoslar-nos a les observa_
cions de Jézéquel a propôsit de la oetita Ma_



r ion - l 'exploracid de la qual  és més fecun_
da en absència que en presència de l ,adul t_
en l 'episodi del soroll de la moto, referit oer
Monique Frapar,  inf in i tament més ef iôac
durant l 'esbar jo que no a la c lasse dels
<grans> al parvulari. Escrutar l,expectativa
de l 'adul t  pot  crear inhibic iô.

Cal  mirar d 'evi tar  aquest parany. Com
veurem, no fal ten solucions per a reintro-
duir  la l l ibertat  del  joc.  La mestra no és l ,û_
nic pûbl ic.  Els al t res nens (sobretot  després
dels quatre anys) també manifesten exoec_
tat ives I  e l  conjunt d 'aquests factors ie la_
cionals,  orquestrats hàbi lment,  és al lô que
crea una necessi tat  a l  pet i t  mûsic.

Si  aquesta pedagogia té un truc,  aquest
és la conf iança atorgada als nens. J.  L.  Jé_
zéquel  ens recorda que el  cap-gros no és
una futura granota,  s in6 un ésser ja complet
f  uncionalment.  Aixf  mateix I ' infant no és un
pre-noi  n i  un noi  un pre-home És una per_
sona que té molt  per expl icar.

El nen sent curiositat envers els objectes,
els sons i  e ls gestos.  Hom demana a l ,adul t
que sigui  cur i6s envers l , infant.  Aix i  com
l ' infant observa, que també l ,adul t  I 'observi .
Aixô per als qui  estan acostumats a t rans_
metre coneixements és una veritable con_
versi6.  |  és aixà precisament el  que es de_
dueix del  test imoniatge de Monique Frapat
nEl ise i  la mûsicao, que jo voldr ia int i tu lar
nMonique i  la mûsica,  o la conversid d,una
educadora a una pedagogia de la imagina_
ci6 creat iva, .*

François Delalande

Responsable de les recerques teôriques
del  Grup de Recerques Musicals de

l ' lnst i tut  Nacional  de l 'Audio-visual  de
Paris.

* Art ic le aparegut
1 5-1 8.

a .Bambinio, gener 1988, p


