
Estudi deis models de veu cantada de I'alumnat 
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Edmon Elgstrom* 

Presentació 

«El mestre o la mestra ha de constituir un 
bon exemple en la utilització de la veu, par
lada o cantada, perque és en la imitació del 
model que ell proporciona que els alumnes 
basaran la seva propia expressió vocal» 

Currículum d'Ensenyament Primari (1992) 

Un cop establerta la nova especialitat de mestre en educació musical, 
escoles i facultats de formació del professorat comenc;aren a formar un 
professorat especialista per impartir la docencia de la música a les esco
les d'ensenyament primario Entre les noves materies troncals que confor
maren els diferents plans docents establerts per a aquesta nova especia
litat es va incloure la formació vocal, atesa la importancia que a I'escola 
primaria la canc;ó té com a I'element principal i al hora com a eix vertebra
dor de les activitats que es desenvolupen a la classe de música. 

Els continguts impartits en aquesta nova materia, coneixements te6rics 
i, basicament, practica deis elements tecnics vocal s basics, tenien com a 
objectiu prioritari ampliar tant I'extensió vocal -conjunt de notes, de la 
més aguda a la més greu, que amb més o menys facilitat pot emetre una 
persona en cantar (Cobeta Marco, 1996)- com la tessitura -part de la 
gamma vocal que s'adapta millor a una determinada veu (Regidor, 1977). 
L'objectiu terminal d'aquesta materia relacionada amb la Formació Vocal 
pretenia oferir a I'alumnat de mestre en Educació Musical les competen
cies basiques que li permetessin donar a I'escola un bon exemple de veu 
cantada i en un registre lue fos idoni per ser imitat pels infants (Hemsy de 
Gainza, 1964), tenint en compte que «I'infant apren a cantar tot escoltant 
el seu mestre» (González, 1963). 

* Edmon Elgstrom Misol és professor del Departament de Didáctica de I'Expressió Musi
cal i Corporal de la Universitat de Barcelona. 

Adrega professional: Departament de Didáctica de l'Expressió Musical i Corporal. Universi
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Vuit anys després d'haver-se iniciat la nova especialitat en Educació 
Musical a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat Barce
lona, es va observar que I'exemple de veu cantada oferta pm un gran per
centatge de I'alumnat en finalitzar la diplomatura era inadequat per ser pre
sentat a I'alumnat de I'escola primaria. 

A partir d'aquí, s'inicia un estudi exploratari sobre I'aelequació de la 
gamma vocal, amb I'objectiu de conéixer les problematiques i les man
cances més destacades existents en els exemples de velJ cantada deis 
futurs mestres d'Educació Musical. Els resultats obtinguts palesaren les 
deficiéncies reals en matéria de técnica vocal i permeteren fer propos
tes de millora per obtenir una major capacitació de I'alumnat en aques
ta disciplina. Així mateix, aquest augment de la capacité.ció vocal deis 
futurs mestres facilitara la seva tasca professional pel que fa a I'auto
control tecnicovocal, al hora que revertira en I'aplicació més rigorosa de 
I'ensenyament deis continguts curriculars de música de I'estudiant de 
primaria. 

L'estudi 

Per dur a terme I'esmentat estudi es va comptar amb una mostra cons
titu'ida per tot I'alumnat de la promoció 1999-2001, torn de tarda, de la di
plomatura de Mestre en Educació Musical de la Facultat ele Farmació del 
Professarat de la Universitat de Barcelona, als quals es V3.n aplicar dues 
proves durant el sisé i darrer quadrimestre de la diplomalura: una obser
vació i posteriorment un qüestionari. 

L'observaciÓ 

La primera prova pretenia conéixer I'adequació de I'e>tensió vocal i la 
tessitura de I'alumnat de mestre en educació musical a través d'una ob
servació realitzada sobre la interpretació d'una cangó infé.ntil. És per aixó 
que I'observació es fixava concretament en la detecció deis punts se
güents: 

- descobrir I'existéncia de problemes d'afinació; 

detectar, tot localitzant-Ies, les dificultats de tessitu 'a; 
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- esbrinar I'esforr,; vocal en I'acte de cantar; 

- conéixer la preséncia de veus disfoniques. 

Per realitzar aquesta observació sistematica de la interpretació d'una 
canr,;ó es va seleccionar una per,;a del repertori infantil, concretament una 
canr,;ó tradicional catalana, que pertany al bloc de canr,;ons que majorita
riament es treballen a I'ensenyament primari i que, amb una tessitura com
presa entre les notes do 3 i re 4, s'adequa a la tessitura deis infants, alho
ra que correspon al registre central de la majoria de veus adultes, sempre 
que aquestes estiguin desenvolupades mínimament, tal com ho han d'es
tar les deis mestres. 

En aquesta prova, a diferéncia de les observacions més habitual s, les 
variables van ser recollides auditivament a través d'enregistraments. La 
possibilitat técnica d'usar els enregistraments va permetre de poder escol
tar les interpretacions de les canr,;ons tantes vegades com va ser neces
sari abans de registrar definitivament cadascuna de les dades que prévia
ment ja havien estat categoritzades. En les tasques d'observació sistema
tica es va comptar amb la col'laboració de dos professors externs a la Fa
cultat, especialistes en técnica vocal, i es va poder realitzar al final una 
triangulació deis resultats. 

Un cop analitzades les dades obtingudes en aquesta observació audi
tiva es van obtenir els resultats següents: un 86,3 % de I'alumnat va de
mostrar tenir problemes d'afinació en interpretar la canr,;ó, localitzats en la 
zona aguda de la tessitura, concretament en les notes la 3, si 3, do 4 i re 
4; mentre que en la zona greu no es detecta aquesta problematica. El 88,4 
% de la mostra presenta dificultats en I'emissió i domini a nivell dinamic de 
les notes agudes, la 3, si 3, do 4 i re 4 de la tessitura de la canr,;ó. En un 
92,3 % de I'alumnat s'observa un esforr,; vocal a nivell laringi en cantar 
aquesta canr,;ó propia del repertori escolar. Finalment, en un 7,6 % de la 
mostra, es detecta la preséncia de veus disfoniques. 

El qüestionari 

Per a la segona prova d'aquest estudi es va dissenyar un qüestionari 
adrer,;at a la mateixa mostra amb la voluntat de recollir algunes de les opi
nions i creences de I'alumnat, amb la intenció de contrastar-les posterior
ment amb els resultats de la prova anterior. El contingut del qüestionari s'a
grupava en quatre blocs tematics amb I'objectiu d'obtenir informacions de
tallades d'aspectes rellevants per a I'estudi que es volia desenvolupar. 
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E En primer Iloc, feien falta referéncies sobre /'experiéncia i formació pré-
:0 
::: via a la carrera -participació en agrupacions corals i cOleixements de 
g' técnica vocal-; en segon Iloc, sobre el treball personal e:ectuat per I'a-
jjj lumnat fora de les aules durant el quadrimestre en qué s'impartí la forma-
S ció vocal -la quantitat i la freqüéncia de les activitats dE técnica vocal 
E practicades com a estudi i preparació per a les classes-; en tercer Iloc, 
'C 
w sobre la valoració del pla d'estudis actual-concretament dt,1 programa de 

técnica vocal en la diplomatura de mestre en Educació f'vlusical-; final
ment, el darrer bloc tematic requeria informació sobre /'autovaloració de 
/'alumnat en relació amb els seus coneixements i el seu domini de la téc
nica vocal, així com la seva adequació a I'hora d'afrontar la practica do
cent. 

Deis resultats obtinguts són rellevants estadísticament el 34,6 % de I'a
lumnat de la diplomatura de mestre en Educació Musical que no havia 
cantat mai en una coral abans d'arribar a la Facultat, el 88,4 % que no ha
via fet mai estudis de cant o técnica vocal. Pel que fa al t'eball personal, 
tan sois un 3,8 % havia realitzat els exercicis amb la pericdicitat recoma
nada pel professor i un 11,5 % havia Ilegit algun lIibre de la bibliografia ba
sica recomanada per a técnica vocal. Quant al programa ce la matéria de 
técnica vocal, és destacable el 92,3 % deis enquestats que consideren in
suficient el treball de técnica vocal fet al Ilarg de la diplomatura de mestre 
en Educació Musical, atribuint-ho al poc temps que s'assigna a aquesta 
matéria dins les assignatures anomenades troncals. Cons9güentment, un 
96,2 % consideren necessari d'incloure una assignatura optativa de técni
ca vocal en el pla d'estudis actuals. En aquesta mateixa lín a, apareixen un 
96,2 % deis enquestats que van creure que era necessari que en un pro
per pla d'estudis es considerés la possibilitat de rebre cla3ses de técnica 
vocal d'una manera continuada i obligatoria al lIarg de tots els cursos de 
la diplomatura de mestre en Educació Musical. Finalment, pel que fa al ni
vell de coneixements de técnica vocal de I'alumnat, un cop acabat el seu 
període de formació a la Facultat, el 84,6 % no se sent capacitat per tre
bailar com a mestre de música a I'escola impartint els con:inguts de técni
ca vocal establerts en el Currículum d'Ensenyament Prima 'i, mentre que el 
57,7 % es manifesta poc preparat per cantar a la classe amb correcció. De 
fet, el 46,2 % tenen problemes en I'emissió de les freqüéncies agudes de 
les tessitures en cantar les cangons del repertori infantil él I'escola durant 
el període de practiques, 

Conclusions 

Els resultats d'aquest estudi han confirmat que el mocel de veu canta
da que presenta I'alumnat de mestre en Educació Musical, mancat del do-
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mini deis aspectes més basics de la técnica vocal, no és el que caldria per 
donar com a exemple a I'escola, sobretot si considerem que I'exemple de 
la veu cantada del mestre exerceix una influéncia que afecta directament 
tant la musicalitat com el desenvolupament auditiu de I'alumnat, especial
ment en els primers cursos, en qué la capacitat i la tendéncia mimética 
deis infants és evident (Sanuy, 1994). Les problematiques més comunes 
detectad es, basicament en emetre les notes agudes de la can¡;ó, es po
den concretar en esfor¡; vocal, errors d'afinació i manca de control dina
mico Aquests són, tots ells, trets característics d'extensions vocals poc de
senvolupades. 

Les causes, totes interrelacionades, que expliquen les mancances de 
técnica vocal detectades actualment en I'alumnat, cal atribuir-les principal
ment a la confluéncia de tres factors. En primer Iloc, la gairebé inexistén
cia de coneixements previs; la curta durada de la matéria de formació vo
cal en els estudis de Mestre en Educació Musical, catorze sessions d'una 
hora en un quadrimestre i la manca d'estudi i/o treball vocal sistematic du
rant el quadrimestre en qué es cursa la matéria. 

Per donar resposta a les problematiques i mancances detectades en la 
formació inicial de I'alumnat de mestre en Educació Musical, cal pensar en 
la creació de cursos de postgrau o de seminaris específics que permetin 
consolidar i ampliar continguts basics de practica de técnica vocal. Quant 
als nous estudiants, que accediran a la carrera en els propers anys, cal 
augmentar les hores assignades a la formació vocal com a matéria troncal, 
tot repartint-Ies al Ilarg de diversos quadrimestres. Pel que fa a aquest nou 
alumnat, i pensant en els que presenten mancances de formació tecnico
vocal prévies a la carrera, cal considerar la possibilitat d'oferir una assig
natura optativa, amb caracter d'ampliació, de técnica de la veu cantada, 
que li permeti consolidar les bases fonamentals de la matéria. 

És evident que només a través d'un treball vocal sistematic a I'aula al 
Ilarg de tota la diplomatura, complementat amb la practica individual fora 
de I'aula, s'aconseguira capacitar I'alumnat per cantar a I'escola, tot donant 
un model correcte que cal imitar dins d'una tessitura que sigui I'adequada 
en funció de les diferents edats i característiques vocal s de I'alumnat. 
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Desde el año 1992, en que 
se crea la nueva diploma
tura de maestro en Educa
ción Musical, las escuelas 
y facultades de formación 
del profesorado empiezan 
a formar a los especialistas 
responsables de impartir la 
educación musical en la 
escuela primaria. Partiendo 
de la hipótesis de que el 
ejemplo de voz cantada 
que presenta el alumnado 
de la nueva diplomatura no 
es el más apropiado para 
ser imitado por niños y ni
ñas de la escuela primaria, 
el autor de este artículo 
nos describe el estudio ex
ploratorio practicado al 
alumnado que finaliza la di
plomatura de maestro en 
educación musical en la 
Facultat de Formació del 
Professorat de la Universi
tat de Barcelona. Este es
tudio, que ha contado con 
dos instrumentos de reco
gida de la información, una 
observación y un cuestio
nario, plantea como objeti
vo principal detectar las di
ficultades básicas plantea
das por el alumnado, y al 
mismo tiempo conocer las 
causas que las originan. 
Una vez analizados en pro
fundidad los datos y las in
formaciones recogidas, el 
autor aporta soluciones en
caminadas a resolver las 
problemáticas, así como a 
mejorar el ejemplo de voz 
cantada de los futuros ma
estros. 

Abstracts 

Depuis 1992, année ou a 
été créé le nouveau dipl6-
me de professeur d'Educa
tion Musicale, les écoles et 
les facultés de formation 
de professeur commencent 
¿ former les spécialistes 
responsables de !'enseig
nement de la musique ¿ 
I'école primaire. En partant 
de I'hypothése que !'exem
pie de voix chantée que 
présentent les étudiants de 
ce nouveau dipl6me n'est 
pas le plus approprié ¿ 
etre imité par des enfants 
de !'école primaire, !'auteur 
de cet article nous décrit 
!'étude explora trice prati
quée par les étudiants qui 
sont sur le point de termi
ner leurs études de profes
seur d'éducation musicale 
¿ la Faculté de Formation 
du Professora/ de l'Univer
sité de Barcelone. Cette 
étude, qui a compté sur 
deux instruments de recueil 
d'informations, une obser
vation et un questionnaire, 
a pour objectif principal de 
détecter les difficultés de 
base manifestées par les 
étudiants et en meme 
temps d'en déterminer les 
causes. Une fois les don
nées et les informations re
cueillies analysées en pro
fondeur, !'auteur apporte 
des solutions destinées ¿ 
la résolution des probléma
tiques ainsi que d'améliorer 
!'exemple de voix chantée 
des futurs instituteurs 

Since 1992, when the new 
Diploma in Music Educa
tion was created, teacher 
training colleges and facul
ties have been training the 
specialists responsible for 
music teaching in primary 
schools. Starting from the 
hypothesis that the singing 
voice of the new diploma 's 
students is not the most 
appropriate one for primary 
school children to imitate, 
the author describes an ex
ploratory study carried out 
with students completing 
the music education diplo
ma in the Faculty of Tea
cher Training at the Univer
sity of Barcelona. The main 
aim of this study, which 
gathered information from 
two sources, observation 
and a questionnaire, was to 
de/eet s/udent diffieulties 
and understand why these 
arise. Following an in-depth 
analysis of the data collec
ted the author suggests 
ways of solving the stu
dents' problems as well as 
improving the singing voice 
of future teachers. 
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