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Capítol 5 Justificació i descripció de la proposta 

5.-3USTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

Després d'haver fet un repás, en el marc teóric d'aquest treball, sobre 

l'estat de la qüestió d'algunes de les capacitats vocals atribuídes ais 

mestres de música, que posteriorment han estat contrastades amb la 

situado actual que presenta l'alumnat que es troba finalitzant l'esmentada 

Diplomatura a la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de 

Barcelona, tot seguit es presenta una proposta d'inten/enció en formació 

vocal adregada a l'esmentat alumnat, si mes no, amb la finalitat d'oferir-

los una solució a algunes de les problemátiques vocals detectades i albora 

amb la voluntat de possibilitar-los d'accedir a un nivell de capacitado 

laboral óptima. 

Aquesta proposta d'intervenció en formació vocal es planteja un cop 

coneguts els resultats deis dos treballs d'EIgstróm (2001 a: 123-128 i 2001 

b) que, realitzats amb l'alumnat que estava finalitzant la Diplomatura de 

Mestre en d'Educació Musical a la Facultat de Formado del Professorat de 

la Universitat de Barcelona -promoció 1998-2001-, tenien com a prindpal 

objectiu conéixer determinats aspectes del nivell técnic vocal de l'esmentat 

alumnat i albora copsar el grau de capacitado d'aquest -espedalment peí 

que fa a la veu i a la cangó- en l'acompliment deis continguts curriculars 

de rensenyament primari. 

De les conclusions deis esmentats estudis es va desprendre que el nivell 

técnic vocal, i concretament peí que fa a l'adequadó del camp vocal deis 

futurs mestres de música de l'esmentada Facultat, no era l'adient per 

portar a terme, i d'una manera plena, alguns deis aspectes de la práctica 

professional atribuida ais mestres de música, donat que s'observá que no 

existia una correspondénda entre el camp vocal d'aquests i el de l'alumnat 

d'ensenyament primari, camp vocal que en el cas deis infants presenta 

unes característiques molt concretes, depenent de les diferents edats i 

deis condidonants de les liéis de la natura. 
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Les conclusions deis esmentats estudis atribuíren com a principal causa de 

les problemátiques vocals detectades el fet d'haver dedicat un temps 

insuficient a la realització d'un treball vocal al llarg de la carrera, i alhora 

proposen augmentar el temps dedicat a aquesta materia, per tal de poder 

ampliar el camp vocal deis futurs mestres i adequar-lo així a l'entorn 

escolar. 

Així dones, i per tots els motius fins aquí exposats, EIgstrom (2001 a: 127) 

proposá crear una nova assignatura, tot i que de carácter optatiu, per 

treballar els aspectes de la veu cantada i dotar a l'alumnat de les 

competéncies básiques d'un mestre de música a nivell de técnica vocal per 

poder abordar amb éxit la seva práctica professional i alhora poder aplicar 

escrupolosament les prescripdons de carácter vocal recollides en el 

curriculum musical d'ensenyament primari. 

La nova assignatura optativa proposada -Técnica de la Veu Cantada-, 

sobre la que ha estat practicada la present proposta d'intervenció en 

formació vocal amb diferents grups d'estudiants i al llarg de tres cursos 

académics a les aules de l'esmentada facultat de la Universitat de 

Barcelona, va ser aprovada a proposta del Consell del Departament de 

Didáctica de l'Expressió Musical i Corporal i fou implementada en el curs 

2001/2002 com a materia optativa a la Facultat de Formació del 

Professorat, dintre de l'oferta comuna d'assignatures optatives per a la 

Diplomatura de Mestre. 

Aquesta nova assignatura, actualment en vigor, es presenta habitualment 

com a materia restringida per a l'alumnat de Mestre en Educado Musical i 

Mestre en Educado Infantil, sempre i quan -particularment en el cas 

d'aquests últims- s'acreditin uns coneixements musical mínims, 

básicament d'oicla i sentit rítimic, que els permetin partidpar plenament en 

el desenvolupament deis continguts impartits en l'esmentada assignatura. 
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S.l.-Objectius de la proposta d'intervenció en formaeió vocal 

L'objectiu principal de la present proposta d'intervenció en formaeió vocal 

no és un altre que el d'intentar aconseguir que els futurs mestres de 

música, donada la rápida professionalització que es dona en les diferents 

diplomatures de mestre i des del primer curs de la carrera, estiguin 

capacitats per anar a l'escola i poder impartir apropiadament els 

continguts curriculars prescriptius a nivell de cangó i d'altre aspectes en 

els que el docent haurá d'intervenir posant exemples amb la seva propia 

veu cantada. Aixó implica, en primer lloc, teñir un camp vocal 

desenvolupat i amb una mínima extensió tonal i, en segon lloc, 

l'establiment d'una correspondencia entre el camp vocal deis mestres i la 

tessitura del seu alumnat, la qual no podem oblidar que está 

inevitablement condicionada per les Neis de la natura. 

Peí que fa ais objectius mes específics de la proposta d'intervenció en 

formado vocal, desenvolupada a les aules de la Facultat de Formado del 

Professorat de la Universitat de Barcelona al llarg de tres cursos 

académics, destaquen prindpalment el següents: 

• Reforgar i consolidar les bases fonamentals de la técnica de la veu 

cantada. 

• Adquirir una coordinado entre els diferents processos que 

intervenen en l'acte de cantar. 

• Ampliar l'extensió vocal i la tessitura segons les possibilitats de la 

veu. 

• Optimitzar l'ús de la veu cantada. 

• Aplicar les bases técnicovocals a un repertori de cangons propios 

del repertori escolar. 

• Adequar el camp vocal deis estudiants amb els del seu futur 

alumnat d'ensenyament primari. 

• Consdendar ais futurs docents de l' inddénda que en el seu 

alumnat suposará l'exemple vocal del mestre. 
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5.2.-Metodolog¡a 

La línia metodológica escollida per desenvolupar aquesta intervenció en 

formació vocal en els estudiants de mestre és clarament de carácter 

práctic i participatiu. En cadascuna de les sessions, tot i que es tracta 

d'una intervenció eminentment de carácter práctic, es destina un espai de 

temps per a l'exposició teórica deis continguts inlierents a la part práctica, 

aspeóte que sempre que calgui pot complementar-se amb l'ajut de 

diferents mitjans audiovisuals. 

El eos principal de la classe es constitueix per la realització diaria 

d'exercicis de carácter práctic de postura corporal -i en alguns casos de 

relaxado-, de respirado, de vocalitzadó, peí treball amb detall de diferents 

fragments de cangons, i per la interpretado de cangons que pertanyen, 

totes elles, a un repertori de carácter escolar. 

La totalitat deis exercicis exposats i treballats a l'aula s'executen d'una 

manera alternada entre els modeis presentats peí professor i l'execució 

col-lectiva i individual de l'alumnat, procediment que permet -en tot 

moment- fer un seguiment diari i individualitzat del treball realitzat per 

cadascun deis alumnes, ates que en aquesta assignatura ha estat limitada 

la rátio a vint alumnes per grup, que excepdonalment -i en el cas d'alguns 

del grups- ha estat com a máxim de vint-i-dues persones. 

Les característiques metodológiques utilitzades en el desenvolupament de 

la intervendó en formado vocal han permés també conéixer el nivell 

d'assimilació deis diferents exercicis proposats peí professor i 

posteriorment practicats per l'alumnat, i alhora copsar les dificultats 

presentades per l'alumnat en la interpretado deis diferents exercicis, 

aspeóte que ha permés poder oferir immediatament, mitjangant un tráete 

individualitzat, la solució a les diferents problemátiques presentades en 

cada moment per l'alumnat. 
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En el procés d'ensenyament-aprenentatge, els alumnes han aprés per la 

imitado deis modeis presentats peí professor i també per la reflexió i la 

comprensió deis aspectes técnics que intervenen en l'esmenat procés. El 

professor ha presentat la novetat, mostrada sempre d'una manera 

práctica, després l'ha explicat, mostra novament les diferents fases del 

procés; finalment, els alumnes ho proven esglaonadament per fases i 

individual i colMectivament. Un cop plantejada cada nova dificultat a la 

classe, es convida a l'alumnat a superar-la mitjangant la práctica i l'estudi 

no únicament a base de la repetido sistemática de l'exercid sino per la 

comprensió del mateix. 

Cada sessió s'inida sempre amb un breu repás deis nous conceptes 

presentats, i posteriorment desenvolupats, en la sessió anterior, aspeóte 

que permet constatar el nivell d'assimilació deis continguts a través de la 

interpretado deis exercicis i cangons treballades a la sessió anterior. 

Havent acabat la part inidal de cada sessió, es presenten els nous 

continguts: exercicis posturals, respiratoris, vocalitzadons i cangons que 

presenten noves dificultats de carácter técnic. 

Aquesta dinámica de treball es manté al llarg de totes les sessions del 

quadrimestre en qué ha estat practicada la intervendó en formado vocal, 

llevat de les sessions dedicades a la medido del camp vocal, una inidal i 

una altra final, després d'haver dedicat vint sessions de treball, o a 

aquelles parts de la classe dedicades a les sessions informatives del 

seguiment de l'experiénda. 

La metodología utilitzada en la intervenció realitzada ha estat basada, en 

tot moment, en un sistema d'aprenentatge significatiu. Per aixó els nous 

conceptes, continguts i exercicis que han anat presentant-se en cada 

sessió, han estat organitzats en nivells de dificultat esglaonada i 

progressiva per fadlitar, en tot moment, l'assimiladó de l'alumnat. Aixó, 

traduít al terreny práctic, ha significat la presentado d'exercicis. 
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vocalitzadons i peces en qué s'amplia el camp vocal i es treballen el salts 

interválics -de mes petits a mes grans- d'una manera totalment 

progressiva. 

Aquest sistema de treball ha permés l'alumnat prendre consdénda deis 

progressos realitzats en cada moment, tot mantenint la motivado I la 

curiositat pels continguts de la materia impartida. De la mateixa manera, i 

amb l'objectiu d'estimular l'interés de l'alumnat, la totalitat deis exerdds 

vocals i les cangons interpretades al llarg de la intervendó practicada en 

formado vocal han estat sempre acompanyades al piano peí professor, i 

de vegades fins i tot per alguns alumnes, oferint així una motivado a 

través de l'entorn harmónic. 

En cada sessió de Técnica de ia Veu Cantada o de Formació Vocal, 

ambdues assignatures -de carácter optatiu la primera i obligatoria la 

segona- en les que s'ha desenvolupat la intervendó en formado vocal en 

dnc grups-classe al llarg de tres cursos académics, han estat treballats els 

següents blocs de continguts: 

• Bloc A: La veu 

• Bloc B: Postura corporal I relaxació 

• Bloc C: Respiració 

• Bloc D: Técnica vocal 

• Bloc E: Repertori de cangons escolars 

En aquesta proposta d'intervenció vocal s'ha optat per treballar en cada 

sessió, després de la medido inidal del camp vocal deis alumnes que han 

constituit la mostra, tots els blocs de continguts, i especialment els blocs 

dedicats a la postura corporal, la respiració, els exercicis própiament 

anomenats de técnica vocal i les cangons. 
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Ates que Testudl de ia veu -de la mateixa manera que l'estudi de qualsevol 

instrument musical- es configura com a una materia que inclou uns 

continguts de control i domini del eos -els quals no s'obtenen sense posar 

una part d'estudi personal-, des de l'inici de la intervendó es va plantejar 

a l'alumnat la necessitat de dur a terme una práctica setmanal portada a 

terme fora de les aules i realitzada amb intel-ligénda i alhora creant un 

sentit autocrític i d'observadó, ates que és Túnic camí possible per arribar 

a consolidar un domini técnic i alhora musical deis continguts integrants 

en la intervendó practicada. En aquest sentit, i per poder planificar i 

organitzar d'una manera adequada la part d'estudi personal que ha estat 

requerida a l'alumnat, el professor ha col-laborat, en tot moment, 

exposant váries sessions per endavant els continguts, els diferents 

exercicis i les cangons a tractar en les diferents sessions de la intervendó 

en formado vocal descrita en aquestos planes. 

5.2.1.-Recursos necessaris per al desenvolupament de la 

proposta d'intervenció en formaeió vocal 

Ates que l'organització deis recursos, tan espaláis com materials utilitzats 

per desenvolupar aquesta materia, s'esdevenen com a una variable 

condicionant de la metodología didáctica s'han considerat que la totalitat 

deis recursos utilitzats fossin els adequats per tal d'afavorir la línia 

metodológica escollida. 

Per aixó, en aquesta proposta s'han considerat, per potenciar el correcto 

desenvolupament de la materia, els espais en qué s'ha portat a terme la 

proposta -les aules-, tenint cura de la disposició del seu mobiliari i tenint 

en compte diversos factors acústics. També s'han considerat els materials 

aportats pels alumnes per fadlitar la consecudó deis diferents exerdcis 

corporals i respiratoris (roba cómoda, mitjons....), els materials elaborats 

peí professor com a suport i complement de la inten/enció a l'aula, i per 

últim els mitjans audiovisuals i tecnológics de qué es disposen a les aules 

o d'altres recursos materials del centre en general. 
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5.2.1.l.-Recursos espaláis: aules 

Peí que fa a l'espai en qué s'ha dut a terme la inten/enció, l'aula que ha 

estat utilitzada habitualment es caracteritza per l'abséncia de mobiliari fix, 

aspecte que ha proporcionat una confortabiiitat, amplitud i un mínim 

d'espai vital indispensable per realitzar qualsevol tipus d'exercicis de 

percepció interna. 

L'aula que s'ha fet servir (l'aula número 1202, ubicada a l'edifici de Migdia 

del Campus l^undet) és una aula de forma rectangular, de 128 metres 

quadrats, provista de parquet al térra, miralls en les parets del fons de 

l'aula -del sostre i fins al térra- i amb una trentena de cadires individuáis 

que han estat disposades de la manera que en cada moment s'ha cregut 

mes convenient, tot i que, per norma general, s'han mantingut sempre 

apartades ais costats per tal de disposar completament de la totalltat de la 

superficie de l'aula. 

Aquest tipus d'aula ha permés a l'alumnat la possibilitat d'estirar-se al 

térra, treballar diferents postures corporais, i efectuar desplagaments 

sense entrebancs. En aquesta aula els grans miralls que ocupen tot el fons 

han possibilitat a l'alumnat -quan ha estat necessari- l'observació de les 

diferents postures corporais o gestos vocals adoptats, per tal d'establir en 

tot moment correspondéncies entre la postura exterior observable i la 

corresponent sensació propioceptiva interna. 

L'aula en qué s'han realitzat la totalltat d'intervencions practicades en 

formació vocal amb els diferents grups participants está situada en una 

zona tranquil-la dintre del campus universitari i en una part de l'edifici 

reservada a les aules especifiques de música, espais en qué s'imparteixen 

les matéries amb continguts de música i moviment. 

Peí que fa a I'acondicionament acústic de l'aula i al grau de soroll exterior, 

val a dir que tant l'aula en qué s'ha dut a terme la intervenció, com les 
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restants aules ve'ínes a qué s'ha fet referencia no disposen de cap mena 

d'acondicionament acústic. Tot i aixó, el treball a l'aula s'ha pogut realitzar 

adequadament en tot moment peí fet que no hi ha hagut interferéncies 

acústiques que provinguessin de l'exterior, o de les aules deis costats, 

poguent dur a terme adequadament totes aquelles activitats de percepció 

interna, per a les que és espedalment convenient que cap estímul extern 

pugui interferir en la concentrado deis participants en la intervenció en 

formació vocal. 

5.2.1.2.-Recursos materials 

Els materials que han estat requerits per poder desenvolupar 

adequadament els continguts d'aquesta intervenció en formació vocal 

corresponen a tres tipologies diferents. En primer lloc, els objectes d'ús 

personal que els alumnes han aportat a les diferents sessions; en segon 

lloc, els materials de treball; i, en tercer lloc, els materials audiovisuals, els 

Instruments musicals i el mobiliari del que disposa la Facultat de Formado 

del Professorat. 

Peí que fa ais objectes d'ús personal que han estat aportats pels alumnes 

a les diferents sessions de formado vocal, en primer lloc ha calgut 

disposar d'una indumentaria de treball que fadlités la realitzadó deis 

diferents exercicis de postura corporal, respiració i vocalització. Aquesta 

roba, confortable, ha estat composada per uns pantalons -o bé faldilles-

que no oprimeixin la zona abdominal, qualsevol jersei, samarreta o camisa 

no massa ajustada al tronc, i uns mitjons gruixuts que permetin, en 

qualsevol época de l'any, anar descalg sobre el parquet i albora sentir el 

contacte amb el térra, aspecte que condiciona l'obtenció d'una correcta 

postura corporal. 

Llevat de la indumentaria fins aquí descrita, també els alumnes han 

aportat a les diferents sessions de formado vocal una manta o una 

márfega per poder estirar-se al térra en realitzar els diferents exerdcis 
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respiratoris i posturals que s'han dut a terme al llarg de la intervenció 

practicada. 

El recull de materials de treball per a l'alumnat ha consistit en un dossier 

de treball composat per diferents documents: una compilado deis articles 

específics básics de la materia, les partitures de les cangons a interpretar, 

els exercicis de carácter técnic i la bibliografía de consulta per temes 

-básica i d'ampliadó-, relatius ais diferents blocs de continguts que han 

composat la intervenció. 

Els materials audiovisuals utilitzats han estat un equip de música amb 

lector de discs compactes, un reproductor de vídeo i DVD i dos monitors 

de televisió. 

Peí que fa a instrumental musical i al mobiliari requerits en aquesta 

intervendó, l'aula 1202 de la Facultat de Formado del Professorat en la 

que s'ha practicat la intervenció ha estat provista d'un piano vertical, per 

donar suport melódic i harmónic ais diferents exerdds de técnica vocal i 

cangons que han estat diáriament interpretades. També aquesta aula ha 

comptat amb diversos armaris per deixar en el seu interior aquell material 

aportat per l'alumnat i necessari d'utilitzar a diari, com ara les mantés o 

márfegues, la roba cómoda i els mitjons gruixuts, assegurant així que de 

ser a l'interior deis armaris hagi estat possible disposar en la totalitat de 

les sessions d'aquest material; i d'una gran pissarra pautada que ha 

possibilitat escriure fragments musicals, cangons o exercicis de técnica 

vocal no recollits a les planes del dossier. 

5.3.-Planificació de la proposta 

Seguidament, es presenta la planificado de la present proposta 

d'intervenció en formació vocal, tot considerant els diferents objectius per 

tal de portar-la a terme. Per aixó, en primer lloc es presenta la distribució i 

la temporalització deis continguts que conformen els diferents blocs de 
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continguts de la materia, i després es procedeix a descriure detalladament 

la distribució que s'ha fet, per a totes les intervencions practicades, del 

diferents exercicis práctics. 

5.3.1.-Distribucíó i temporalització deis continguts 

La present proposta d'intervenció en técnica vocal, tal i com es pot 

observar en la taula 5.1, s'integra per cinc blocs de continguts que han 

estat desenvolupats en la totalitat de les sessions d'una manera 

transversal, és a dir que, donat el carácter de la materia i deis continguts 

de la proposta, els temes que integren el programa no es tracten d'una 

manera estanca en sessions diferenciades, sino que s'aborden 

conjuntament en cadascuna de les sessions realitzades, ja des del punt de 

vista teóric, ja des del práctic. 

La part teórica és constituida per tres blocs de continguts. El bloc A, 

integrat pels conceptes básics de la veu: anatomía i fisiología vocal i 

característiques de la veu; el bloc B, composat per les bases de la postura 

corporal i la relaxació i per les normes básiques per a l'obtenció d'una 

correcta postura corporal en la fonació; i el bloc C, dedicat a la respiració: 

conceptes básics, tipologies respiratóries i les normes per a l'adquisició 

d'una correcta respiració en la fonació. 

La part práctica és integrada per quatre blocs de continguts. El bloc B, 

dedicat ais exercicis de relaxació i postura corporal; el bloc C, dedicat al 

exercicis de respiració; el bloc D, integrat pels exercicis de técnica vocal 

-vocalitzadons-; i, per últim, el bloc E, dedicat a la práctica de cangons de 

repertori escolar. 
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DISTRIBUCIÓ DELS CONTINGUTS DE LA PROPOSTA 

BLOC TEMATICS PART TEÓRICA PART PRACTICA 

- Activitats-

Bloc A 
La veu Conceptes básics de la 

veu: 
• Anatomía i 

fisiología 
• Característiques 

de la veu 

BlocB 
Postura corporal i 
relaxado 

• Bases de postura 
corporal i relaxado 

• Normes per a la 
correcta postura 
corporal en la fonadó 

Exercicis de postura 
corporal 

BlocC 
Respirado 

• Conceptes básics 
• Tipologies 

respiratóries 
• Normes per a 

l'adquisició d'una 
correcta respiració en 
la fonadó. 

Exercicis de respirado 

BlocD 
Técnica Vocal 

Exerdcis de vocalitzadó 

BlocE 
Repertori de cangons 
escola rs 

Práctica de cangons 

Taula 5.1. 
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A mes de les sessions en qué s'han desenvolupat la totalitat deis 

continguts -teórics i práctics- ha estat necessari disposar també d'algunes 

sessions, o part d'aquestes, per tal de dur a terme les corresponents 

medicions del camp vocal del subjectes participants. Així mateix, i per 

teñir els participants en tot moment informats de la marxa del procés, 

s'han celebrat reunions informativos que, ocupant part de les diferents 

sessions, teñen com a finalitat prioritaria teñir en tot moment informats 

els participants de l'experiéncia sobre el procés que es portava a terme, 

així com deis resultats obtinguts per cada informant en el transcurs de les 

diferents medicions del camp vocal (efectuados a la totalitat de persones 

que han integrat els diferents grups-classe). 

Per tal de procedir a la distribució temporal deis continguts que han 

integrat la intervendó practicada en formado vocal hem considerat 

Tequivalénda horaria que la Universitat de Barcelona, i concretament la 

Facultat de Formaeió del Professorat, atribueix a les assignatures de 6 

crédits: dues sessions setmanals al llarg d'un quadrimestre, d'una hora i 

mitja per sessió. Aquesta equivalénda és la que ha estat considerada fins 

al curs 2003-2004 i durant la totalitat de cursos académics en qué ha éstat 

aplicada la intervendó que es descriu. A partir del curs 2004-2005, 

aquesta distribució horaria canvia, aplicant les noves directrius de l'Espai 

Superior Europeu i deis crédits ECTS. 

Així dones, i considerant que a les assignatures de Técnica de la Veu 

Cantada o Formado Vocal QW qué s'ha practicat la intervendó en formaeió 

vocal 11 han correspost sempre dues sessions setmanals de 90 minuts de 

durada, cal multiplicar el nombre de sessions per les quinze setmanes 

hábiis lectivos que en l'esmentada facultat s'atribueixen a cada 

quadrimestre per obtenir un resultat de 30 classes lectivos. No obstant, 

posteriorment ha calgut considerar les diferents festivitats recollides en els 

calendaris escolars del primer quadrimestre (24 de setembre, 12 
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d'octubre, 1 de novembre i 6 i 8 de desembre) época en qué en la totalitat 

de grups s'ha realitzat la intervenció en formació vocal. 

Depenent llavors de la correspondencia de les esmentades festivitats 

contemplades en el calendan lectiu amb els dilluns i els dimecres, dies en 

qué s'han aplicat la totalitat d'intervencions practicades al llarg deis tres 

cursos en qué aquesta proposta s'ha dut a terme, la xifra total ha estat, 

per terme mitjá, de 42 hores lectives de classe -distribuídes en 28 sessions 

de treball- per desenvolupar amb tots el grups participants els continguts 

de la proposta. 

En la taula 5.2. es pot observar la distribució horaria detallada que s'ha fet 

de la totalitat del continguts, tant teórics com práctics, i d'altres activitats 

realitzades -medicions del camp vocal i sessions informatives del proces

en la intervenció practicada en formació vocal. 
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TEMPORALITZACIÓ DEIS CONTINGUTS DE LA INTERVENCIÓ 

PRACTICADA EN FORMACIÓ VOCAL 

PART TEÓRICA 

• Bloc A: La veu 3 hores 

• Bloc B: Postura corporal i relaxado 2 hores 

• Bloc C: Respiració 2 hores 

TOTAL PART TEÓRICA 7 hores 

PART PRÁCTICA 

• Bloc B: Exercicis de postura corporal 3 hores 

• Bloc C: Exercicis de respiració 3 hores 

• Bloc D: Vocalitzacions 10 hores 

• Bloc E: Práctica de cangons 10 hores 

TOTAL PART PRÁCTICA 26 hores 

AVALUACIÓ 

• Sessions de medido del camp vocal 6 hores 

TOTAL AVALUACIÓ 6 hores 

REUNIONS 

• Reunions informatives del preces 3 hores 

TOTAL REUNIONS 3 hores 

TOTAL INTERVENCIÓ PRACTICADA EN FORMACIÓ 

VOCAL 

42 HORES 

Taula 5.2. 
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5.3.2.-Distribució deis exercicis práctics 

En aquesta proposta d'Intervenció en formació vocal, en qué s'ha comptat 

amb 28 sessions lectives per desenvolupar els diferents blocs de 

continguts que l'han integrat, s'ha optat per treballar aspectes relatius a 

tots els blocs de continguts en cadascuna de les sessions practicades. 

Malgrat aixó, i en tant bon punt ha estat realitzada la medido inidal del 

camp vocal de l'alumnat que ha constituTt la mostra, s'ha prioritzat 

diáriament la realització d'un treball a fons d'aquells blocs de continguts 

relatius a la part práctica: els dedicats a la postura corporal, la respirado, 

els exercids própiament anomenats de técnica vocal i les cangons. 

Tot i aixó, les tres primeres sessions, realitzades préviament a la medido 

inidal, van teñir un carácter monográfic, tot tractant i practicant els 

aspectes considerats com a mes básics en cantar: aspectes posturals, 

respiratoris i fonatoris, i assegurant, així, que la primera medido 

practicada fos el máxim de fidel a la realitat vocal de cadascun del 

informants participants en l'estudi practicat. 

Un cop celebrades aqüestes tres sessions prévies, es van dedicar dues 

mes a realitzar una medido del camp vocal deis partidpants en cada grup 

(sessions números 4 i 5), i que donat el temps que requereix cada 

partidpant -uns vint-i-dnc minuts, aproximadament, per terme mitjá- es 

va destinar no solament l'espai dedicat a dues sessions, sino la totalitat 

del corresponent matí, o bé de la tarda, segons el torn al que pertanyen 

cadascun deis grups participants: dues jornades, en total. 

Un cop realitzades les sessions de medido inicial es comentaren les vint 

sessions en qué es treballá de manera teórica, pero sobretot d'una 

manera práctica, la totalitat de blocs de continguts que integren la present 

proposta. En les primeres sessions (números 6-9) es dedica forga temps a 

reforgar, primer d'una manera teórica i posteriorment d'una manera 

práctica, diversos exerdcis de postura corporal, relaxado i respiració. A 

238 



Capítol 5 Justificació í descripció de la proposta 

partir de la sessió número 6, i sempre després d'haver dedicat en cada 

sessió forga estona a Tassoliment d'un control deis exercicis posturals i 

respiratoris, es comencen a treballar progressivament els exercicis de 

vocalització i la interpretado de cangons. 

Així dones, a mida que varen anar avangant les vint sessions dedicades 

própiament a la part de la intervendó entre les dues medidons del camp 

vocal, cada cop es dedica menys temps a la realitzadó deis exercids 

posturals i respiratoris, tot i que van estar sempre presents d'una manera 

diaria, i en la totalitat de les sessions, com a part previa per preparar el 

gest vocal. En canvi, cada cop es dedica mes temps a practicar els 

exercids de técnica vocal, primerament mitjangant la realització de petits 

exercids de ressonáncia, per passar d'una manera progressiva, en les 

sessions posteriors, a realitzar exercicis de vocalització amb l'objectiu 

d'anar augmentant el camp vocal deis estudiants. Per últim, i un cop la 

base técnica ja fou mínimament sólida, es comengaren a aplicar els 

continguts adquirits sobre un repertori de cangons escolars triados a tal 

efecto. 

La freqüéncia amb qué els diferents exercicis varen presentar-se en la 

classe ha estat variable en funció a diferents aspectes. En alguns casos 

alguns deis exercicis es van realitzar en diverses sessions seguides i, un 

cop assimilada la dificultat que es pretenia superar, es practicaren d'altres 

más complicats que incorporaven la dificultat treballada préviament d'una 

manera afilada. D'altres exercicis van presentar-se d'una manera alterna, 

com és el cas deis exerdcis posturals, en qué, tant bon punt van assolir-se 

els objectius iniciáis, van realitzar-se amb una periodicitat quinzenal. En 

alguns casos, els exercicis o cangons es repeteixen al llarg de diverses 

sessions, ja que cal insistir en diferents aspectes per tal de fonamentar el 

continguts presents en aquestos peces, o bé perqué s'han cregut els mes 

apropiats per tal de preparar en cada sessió el gest vocal. Tot i aixó, i 

especialment en els temes de vocalitzadó, quan els objectius a assolir 
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amb un exercici han estat iguals o forga sembiants que en un altre, s'ha 

intentat anar combinant al llarg de les diferents sessions els diversos 

exercicis. 

Un cop es van dur a terme les vint sessions lectives, novament es varen 

dedicar dues sessions (les números 26 i 27) a realitzar una segona 

medició del camp vocal que permeté conéixer les modificacions 

experimentades en el camp vocal deis participants en els diferents grups 

classe com a resultat de la intervenció practicada, aspectes que en la 

última sessió (número 28) es comenten ais diferents participants, 

individual i colMectivament. 

Seguidament, es presenta la distribució deis diferents exercicis posturals, 

respiratoris I de técnica vocal que s'han dut a terme al llarg d'aquesta 

intervenció, exercicis que es troben detallats en el dos capítols següents. 

Aquesta distribució ha estat aplicada exactament igual a totes les 

intervencions practicades i a la totalitat deis cinc grups participants, de la 

manera que es mostra en la taula següent. 

Per facilitar la confecció de la taula 5.3, cadascun deis diferents exercicis 

practicats han estat identificats amb un codi. El codi está composat per 

una lletra que indica la diferent tipología d'exercicis (P= exercicis de 

postura corporal, I = exercicis de respiració -inspiratoris-, E = exercicis de 

respiració -expiratoris-, V = exercicis de vocalització i C = cangons) i per 

un nombre que serveix per a especificar cadascun deis exercicis o cangons 

dins les corresponents categories descrites. 
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DISTRIBUCIÓ DELS EXERCICIS DE LA PROPOSTA 

Sessió Exercicis de 

Postura corporal 

Exercicis de 

Respiració 

Exercicis de 

Vocalització 

Cangons 

1 P l I1-I2-I3-I4 

2 P1-P2-P3 I1-I2-I3-I4 

3 P1-P2-P3-P5 I4-I5-I6-E3-

E6 

4 MEDICIO INICIAL DEL CAMP VOCAL -FONETOMETRIA-

5 MEDICIO INICIAL DEL CAMP VOCAL -FONETOMETRIA-

6 P1-P2-P3-P4-P5 I4-I5-I6-E3-

E6 

VI 

7 P1-P2-P3 I6-I7-I8-I9 

E1-E2-E3-E4-

E5-E6 

V1-V2 

8 P2-P3-P4 I5-I6-I7-I8-

I9-E1-E2-E3-

E4-E5-E6 

V1-V2-V3 C l 

9 P1-P2 I6-I7-I8-I9 

E1-E2-E3-E4-

E5-E6 

V3 C1-C2 

10 P2 I5-I6-I7-I8-

19 

V1-V2-V3 C2-C5 

11 P1-P2 I6-E3-E4-E5-

E6 

V3-V4 C5-C6-C12 

12 P2-P3-P4 E3-E4-E5-E6 V3-V4-V5 C6-C12-C3 

13 P1-P2 E3-E4-E5-E6 V3-V4-V6 C3-C7 

14 P2 I6-E3-E4-E5-

E6 

V3-V5-V7-V9 C7-C23 

15 P2-P3-P4 I6-E3-E4-E6 V6-V8-V9-V10 C23-C8-C29 

16 P1-P2 E3-E4-E6 V5-V6-V8-V9-

V l O - V l l 

C23-C8-C24 
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17 P2 I6-E1-E2-E3-

E4-E6 

V4-V5-V9-V10-

V l l 

C23-C4-C18 

18 P1-P2 E3-E4-E6 V4-V5-V8-V9-

V l O - V l l 

C23-C16-C9 

19 P2-P3-P4 I6-E3-E4-E6 V5-V9-V10-V11-

V12 

C16-C10-C13 

20 P1-P2 E3-E4-E6 V4-V8-V10-V11-

V12-V13 

C22-C17-C14 

21 P2 E1-E2-E3-E4-

E6 

V5-V9-V11-V12-

V13 

C19-C11 

22 P1-P2 E3-E4-E6 V4-V8-V10-V11-

V12-V13 

C27-C15 

23 P2-P3-P4 E3-E4-E6 V5-V9-V10-V11-

V13 

C21-C28 

24 P1-P2 E3-E4-E6 V4-V8-V10-V11-

V13 

C30-C26 

25 P2 E1-E2-E3-E4-

E6 

V5-V9-V10-V11-

V12-V13 

C25-C20 

26 MEDICIO FINAL DEL CAMP VOCAL -FONETOMETRIA-

27 MEDICIO FINAL DEL CAMP VOCAL -FONETOMETRIA-

28 TERCERA REUNIÓ: PRESENTACIO DE LES CONCLUSIONS 

Taula 5.3. 

TIPOLOGIES DELS EXERCICIS P= exercicis de postura corporal, 1= exercicis de 

respiració -inspiratoris-, E= exercicis de respiració -expiratoris-, V= exercicis de 

vocalitzadó i C= cangons. 
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6.-DESCRIPCIÓ DELS EXERCICIS POSTURALS I RESPIRATORIS 

Per poder dur a terme un treball vocal que permeti un aveng satisfactori i 

progressiu en els instruments musicals de vent (entre els quals es troba la 

veu humana) cal que les bases en les que es sustenta l'estudi d'aquests 

funcioni d'una manera adient. Per aixó, en aquest capítol es realitza una 

descripció deis exercicis de relaxació, pressa de contacte amb el cos i 

postura corporal per a la fonació, i posteriorment deis exercicis respiratoris 

dividits en dos grups, inspiratoris i expiratoris, amb la finalitat de poder 

establir una postura corporal i una respiració adequades per a la práctica 

vocal. Tots els exercicis que es descriuen han estat realitzats amb la 

totalitat de grups que han participat de la proposta d'inten/enció en 

formació vocal. 

6.1.-Exercicis de postura corporal 

En primer lloc, es presenten els exercicis de postura corporal, que han 

estat dividits en dos grans blocs. El primer bloc té com a principal objectiu 

la pressa de contacte de la persona amb la totalitat del seu cos, perqué 

posteriorment pugui fer-lo servir de la manera mes adient segons calgui 

en cada moment. El segon bloc d'exercicis, i un cop la persona ha aprés a 

prendre contacte amb el seu cos, están destinats a trobar la postura mes 

adequada per a la fonació -de fet la mateixa postura que és l'adequada 

per a la utilització del cos en general-. Així dones, la finalitat d'aquest 

segon bloc d'exercicis és la de familiaritzar-se amb les postures de drets, 

la mes utilitzada habitualment pels mestres per parlar i cantar a l'escola, i 

la postura d'assentats. Al mateix temps, en aquests exercicis també és 

contempla com a objectiu el saber passar d'una postura a l'altra sense 

trencar resquema corporal óptim per a la fonació. 

6.1.l.-Exercicis de relaxació 

El primer bloc d'exercicis dissenyats per realitzar durant aquesta 

intervenció és el que está dedicat a la relaxació corporal, práctica que 

s'entén com a possibilitadora de la pressa de contacte de la persona amb 
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la totalitat del seu eos, amb l'ánim de facilitar -posteriorment- la utilització 

a voluntat i amb control de totes aquelles parts del eos implieades en 

l'acte fonatori. Aquest apartat está integrat per un únie exercici que té una 

durada aproximada d'entre 10-15 minuts. 

Exercici 1 

• Fent servir una roba cómoda, que no oprimeixi principalment 

l'abdomen ni el tórax, ens eohiocarem ajaguts de panxa en l'aire 

sobre una márfega amb les carnes recollides, els genolls flexionats i 

reeolzant-nos sobre els peus. Aquesta posició evita l'aparició d'una 

arcada a la zona lumbar que impedeix a l'esquena estar totalment 

reeolzada i en contacte sobre el térra, no obstant, i en aquelles 

persones que aquesta posició els resulta espeeialment incómoda, es 

reeomana fer i'exerciei amb les carnes total o parcialment estirades. 

Els bragos es col-loquen igualment al térra paral-leis al eos, pero 

amb una mica d'obertura. 

II-lustrado 6.1 
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Durant la realització d'aquest exercici, i de cara a facilitar la 

concentrado, es recomana adúcar els ulls i intentar visualitzar una 

pantalla en blanc, o bé imaginar un paisatge de mar, o de la 

muntanya, pero sense ésser animats. Tot seguit, s'inida un 

recorregut peí eos, en qué es dirigirá l'atenció cada vegada a una 

de les diferents parts, intentant sentir-les, treure la tensió 

acumulada i afluixar-les. Per aixó cal intentar deixar anar tot el pes 

del eos, sentint com aquest está completament recolzat al térra i 

com en prendre contacte amb el térra s'eixampla i recupera el seu 

espai habitual. 

L'ordre seguit en realitzar aquest exerdci és el següent^: 

• Cap, 

• espatlles i tota la musculatura que les connecta amb el cap, 

• esquena, de les cervicals fins a les lumbars, 

• bragos, des de la seva connexió a les espatlles fins arribar a les 

mans, palmell de la má i els dnc dits de la má, i passant per 

totes les articulacions: colze, canell, 

• tórax i abdomen, 

• malues i glutis, 

• cames, des de la seva connexió amb el tronc fins arribar ais peu 

i ais seus dits, fent atendó en les articuladons: el genoll i el 

turmell. 

' Quan es tracta de relaxar aquelles parts del eos de les que n'hi ha dues es comenga 

per dirigir la concentrado primer a una d'elles, i posteriorment es passa a l'altra. El 

ordre que s'ha portat a terme en aquest intervendó ha estat sempre, i d'una manera 

sistemática, el mateix, comengant sempre per la banda esquerra i continuant 

posteriorment per la banda dreta. 
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6.1.2.-Exercicis de construcció de ('esquema corporal adequat per 

a la fonació 

Un cop treballada la conscienciació de l'estat del corporal, en el següent 

bloc d'exercicis es pretén preparar el eos per adoptar la postura corporal 

nriés adaguada per a la fonació en les posicions de drets i també 

d'assentats, ates que aqüestes son les posicions habituáis en qué es 

realitza la fonació, i sent albora les dues posicions corporais -espedalment 

la primera- que els mestres fan servir a ('escola, tan en parlar com en 

cantar. 

Exercici 2 

• Drets, I amb un distribució del pes equilibrada amb les dues cames, 

es recolzen els dos peus en térra, tot fent servir la totalltat de la 

planta deis peus, i es busca una obertura suficient entre les cames 

que faciliti Testabliment d'un equilibri corporal. Els genolls es 

col-loquen una mica flexionats endavant, aspecte que permetrá 

sentir perfectament la totalitat del pes del eos en els peus, en 

comptes de bloquejats a l'altura deis genolls. La posició deis malucs 

haurá d'estar alineada amb la direcció adoptada per les cames, 

evitant en tot moment que els malucs estiguin ni massa basculats 

endavant ni massa endarrera. La resta del tronc i l'esquena -zones 

lumbar, dorsal i cervical- hauran d'estar alineades i conservant la 

mateixa direcdó fins al cap. 
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Il-lustració 6.2 

Especialment en la realització d'aquest postura, cal teñir cura de la 

posició adoptada a nivell de la zona cervical per evitar el que 

s'anomena com a trencament de la figura vocal a nivell de les 

cervicals, aspecte que condiciona -peí fet de la depressió de la 

musculatura de les cen/icals- una opressió de la zona laríngea i en 

conseqüéncia de les cordes vocals que es troben al seu interior. 

Il-lustració 6.3 
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Per últim, es deixen caure les espatlles i el pes del bragos, havent 

arribat llavors a la construcció de la postura corporal adequada, 

especialment per a la fonació en la postura de drets. En aquesta 

postura es román uns minuts amb la finalitat de familiaritzar-se 

amb la nova postura corporal adoptada, al mateix temps que 

constantment es repassa la situació deis diferents punts que al llarg 

de l'exercici han estat considerats. 

• Assentats i recolzant completament el pes del eos en els glutis a la 

punta d'una cadira^, es tindrá en compte que el genolls és trobin a 

la mateixa altura -o bé una mica per sota- del seient de la cadira. 

Per tal d'equilibrar la postura corporal, en primer lloc, es col-loquen 

els dos peus en térra -tot recolzant la totalitat de la planta del peu i 

formant a cada cama un angle de 90 graus- i, en segon lloc, cal 

adoptar un grau d'obertura entre les dues cames que, ens cas de 

que volguéssim aixecar-nos, aquest moviment fos possible. 

^ En aquest exercici és indispensable considerar l'altura del seient de la cadira utilitzada. 

Exercici 3 

II-lustrado 6.4 
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Un cop aconseguits aquest dos punts de recolzament del eos en els 

glutis I en els peus, és important alinear la totalitat de la columna 

vertebral, iniciada en seure sobre els glutis, conservant tota la seva 

direcció fins arribar a la primera cervical, atlas, i vigilant, 

espeeialment, de no arquejar la zona lumbar. 

Trobada la postura corporal mes adient per estar assentats, llavors 

será important romandre uns minuts en la posició adquirida, tot 

acomodant-se, i alhora buseant el confort de la nova postura 

corporal. 

Exercici 4 

• Partint de la posició d'assentats -tal qual ha estat adoptada en 

I'exerciei anterior- amb els glutis en contacte a la punta de la 

cadira, els peus recolzats al térra -amb un obertura suficient entre 

les cames- i l'esquena recta, procedirem a aixecar-nos 

correetament de la cadira en la que estem assentats sense trenear 

la posició corporal adoptada. 

Il-lustració 6.5 
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Per la qual cosa traslladarem el pes del eos al peus i serán les 

cames les que aixecaran algant tot el eos de la cadira tenint 

especial cura de que l'esquena quedi recta, pero avangada cap 

endavant i sense trencar-la en cap punt de la seva trajectória. En 

aquest exercici, i en aixecar-se es tindrá especial cura de que 

l'esquena no pugi completament recta en direcció vertical, sino que 

ho fará mantenint un petit angle cap endavant. En aquesta 

operació, i un cop inicialment concentrats en les cames i en els 

peus, ens valdrem espedalment de la musculatura extensora deis 

genolls -quádriceps- i deis malucs -glutis- per tal de procedir a 

aixecar-nos de la cadira. 

II'lustrado 6.7 
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II-lustrado 6.8 

Un cop efectuat Texercici proposat ens trobarem ubicats novament en la 

posició de drets, la mateixa postura corporal proposada a l'exercici de 

postura corporal numero 2. 
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Exercici 5 

• Un cop realitzats els quatre exercicis práctics que han possibilitat 

prendre consciéncia del cos i conéixer l'adequació de les postures 

corporals en les posicions de drets i assentats, i posteriorment s'ha 

practicat el pas d'assentats a drets sense perdre la postura 

adequada, tot seguit es planteja un nou exercici d'observació i 

reflexió sobre les postures corporals que sovint son adoptades en la 

vida quotidiana. 

Per aixó, i per poder dur a terme aquest exercici, es demana a 

l'alumnat que durant uns dies, i fins a la propera sessió en la qual 

es portará a terme l'exercici, es fixin en les postures corporals que 

ells mateixos adopten al llarg del dia en fer aquelles accions que es 

realitzen habitualment assentats -com per exemple en seure a 

cadires i sofás- i també drets -tot esperant el torn en qualsevol 

establiment, rentant els plats...-. Per últim, i per completar la fase 

d'informació necessária per poder plantejar en la propera sessió 

aquest exercici, es demana a l'alumnat que observin quines 

postures corporals, tant drets com assentats, adopten d'altres 

persones en els diferents llocs que aquests freqüentin, o bé en el 

seu entorn familiar o d'amistats. 

Un cop practicada l'observació que ha estat demanada a l'alumnat 

sobre les postures corporals adoptades habitualment en el actes 

quotidians es comenga própiament l'exercici amb una posta en 

comú. En aquesta es demana a l'alumnat que exposi quines 

postures han observat que adopten al llarg del dia en la realització 

de les diferents activitats quotidianes. Un cop cada alumne presenta 

cadascun deis diferents casos observats -tot reproduint a l'aula la 

postura corporal utilitzada per a cada acció en concret que está 

sent descrita- es comenta si acompleix els anomenats mínims de 
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correcció corporal, i de no ser el cas, es busca la postura corporal 

mes adient per a la realització de cadascuna d'aquestes accions. 

6.2.-Exercicis de respiració 

Deis diferents tipus respiratoris existents, el mes adequat per tocar un 

instrument de vent, o bé per cantar, és l'anomenat abdominal, considerat 

com a una ampliado de la respiració natural, també anomenada respiració 

de la son. Aquest tipus respiratori permet omplir al máxim els pulmons 

fent servir d'una manera coordinada la musculatura respiratoria, 

mitjangant el descens del diafragma i l'expansió de les costelles inferiors, 

moviment exteriorment visible per l'expansió produída en la part inferior 

del tronc. Així mateix, aquest tipus respiratori manté la gola relaxada i 

proporciona un suport fort i segur a la columna d'aire. 

La respiració abdominal permet realitzar un control a voluntat del flux de 

la respirado, tant del seu inid, de la seva durada en el temps, com de la 

seva retendó; seqüéncies totes elles que precisen d'un control per cantar. 

És per aquesta rao, que aquest tipus de respiració es coneix artib el terme 

de respiració controlada. 

L'adquisició d'una correcta respirado abdominal controlada requereix 

d'una práctica constant del mecanisme respiratori, tant de la inspirado 

com espedalment de l'expiradó, donat que aquesta última és la que 

genera els diferents sons que es produeixen en tocar un instrument de 

vent o en cantar. Es necessita d'una musculatura abdominal mínimament 

tonificada que permeti exercir un control directe sobre l'aire que suri; deis 

pulmons a través de l'actuadó del diafragma, potendant així la fundó 

d'émbol d'aquest. Fent servir la musculatura abdominal -concretament el 

recte anterior, l'oblic major i menor i el transvers de l'abdomen, a mes 

deis ¡ntercostals interns- és com es localitza l'anomenat recolzament o 

suport abdominal, impresdndible en el cant per exerdr un control apropiat 

de l'expiradó. 
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Per aprendre a desenvolupar adequadament la respirado abdominal 

controlada, seguidament es presenten una serie d'exercieis de respiració 

dividits en dos grans blocs i subdividits en diferents apartats, adregats a 

qualsevol persona que vulgui aprendre a tocar un instrument de vent o bé 

a cantar. Es tracta d'una serie d'exercieis previs a l'estudi d'un instrument 

amb l'objectiu d'aconseguir gradualment el control de la respirado d'una 

manera conscient. En la realització de tots aquest exercicis respiratoris 

será indispensable adoptar en tot moment una postura corporal adient, 

així com disposar d'una roba cómoda que, sense produir cap mena 

d'opressió, permeti la Iliure expansió de les zones costal i abdominal. 

6.2.1.-Exercicis de práctica inspiratória 

Seguidament es presenten una serie d'exercieis per practicar la inspirado 

controlada adregats en general a un públic adult, tal i com és el cas de 

l'alumnat de la Diplomatura de Mestre en Educado Musical o de qualsevol 

persona que, amb o sense coneixements musicals, vulgui aprendre a 

cantar. 

Els objectius deis exercicis de respirado que es plantegen tot seguit son: 

• Localitzar i practicar els mecanismos que produeixen la inspirado 

abdominal. 

• Augmentar la capacitat pulmonar de respiració. 

• Controlar a voluntat la relaxació, o posició baixa, de la laringe. 

• Realitzar una inspirado rápida, profunda i dirigida a voluntat. 

• Obtenir una correcta inspirado abdominal. 
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6.2.1.l.-Exercicís de localització i observado del fundonament de 

l'abdomen. 

Aquests exercicis teñen com a finalitat principal localitzar el moviment 

natural que efectúa l'abdomen durant la inspiració en l'anomenada 

respiració natural o de la son, moviment que posteriorment caldrá 

aprendre a controlar a voluntat per poder arribar a obtenir un domini de la 

inspirado abdominal d'una manera conscient en les posicions de drets i 

d'assentats, posicions que son en les que habitualment es canta. 

Exercici 1 

• Ens col'locarem ajaguts de panxa en Taire sobre una márfega, fent 

servir una roba cómoda que no oprimeixi l'abdomen ni el tórax. Tot 

seguit, amb les cames recollides i flexionades, i col-locant una má 

sobre l'abdomen; comengarem a inspirar relaxadament, tal i com 

fem habitualment durant la respiració profunda de la son, per tal de 

localitzar la respirado abdominal. 

II-lustrado 6.10 

Arribat el moment en el qual ja haurem aconseguit trobar aquesta 

respiració profunda, farem atenció en la dilatado, que durant la 

fase de la inspiració, es produeix en l'abdomen. 
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Il-lustració 6.11 

Exercici 2 

• Ajaguts de boca terrosa inspirarem pausada ment i profunda, de ia 

mateixa manera que en l'exercici anterior, tot fent atenció a la 

localització de la respiració abdominal. 

Il-lustració 6.12 

En aquest exercici ens fixarem novament en la dilatado de 

l'abdomen, pero ara des d'una perspectiva diferent, ja que per la 

posició en la que ens trobarem, en dilatar-se l'abdomen, ens fará 

l'efecte que aquest ens aixeca lleugerament del térra. 
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II-lustrado 6.13 

6.2.1.2.-Exercicis d'expansió abdominal 

A través del següent exercici, i un cop identificat el moviment que efectúa 

Tabdomen durant la realització de la respiració anomenada baixa, és 

pretén aprendre a realitzar a voluntat el moviment d'expansió abdominal, 

tal qual es necessita per dur a terme correctament la práctica vocal. 

Exercici 3 

• Ajaguts novament de panxa en Taire, en la mateixa posició que en 

el primer exercici, ens col-locarem un pes lleuger sobre Tabdomen. 

Inspirant i expandint alhora Tabdomen a voluntat -tenint en compte 

que haurem de mantenir el cap recolzat al térra- podrem apreciar el 

desplagament que efectuará Tobjecte coTlocat sobre Tabdomen. 
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li-lustrado 6.15 

6.2.1.3.-Exercicis de localització i observado del funcionament 

costal 

Aquests exercicis teñen com a principal finalitat localitzar el moviment 

natural que efectúa la zona costal juntament amb Tabdomen durant la 

inspirado en l'anomenada respiració natural o de la son. Principalment 

será important fíxar l'atenció en la manera en qué intervenen els dos 

mecanismes d'una forma coordinada en l'anomenada respiració 

abdominal. 
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Aquests moviments, posteriorment, s'hauran d'aprendre a regular i a 

controlar a voluntat, tant independentment com coordinats, per arribar a 

obtenir un domini de la inspirado abdominal d'una manera conscient en 

les postures primer drets i posteriorment assentats, posicions en les quals 

habitualment es canta. 

Exercici 4 

• Ajaguts de panxa en l'aire, ara col'locarem una má sobre 

Tabdomen i l'altra sobre la zona costal. Inspirarem pausadament, 

tal i com es fa durant la respiració profunda de la son, per fixar-nos 

atentament en la dilatado de Tabdomen, en Teixamplament de la 

zona costal baixa i en l'elevació de les costelles inferiors; 

moviments tots ells que en aquests tipus de respiració es troben 

perfectament coordinats. 

II-lustrado 6.16 
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Il-lustració 6.18 

6.2.1.4.-Exercicis d'expansió costal 

Un cop identificat el moviment natural que efectúa la zona costal 

juntament amb l'abdomen durant la inspirado de l'anomenada respiració 

natural o baixa, tot seguit es presenta un nou bloc d'exercicis amb la 

finalitat d'aprendre a realitzar a voluntat l'eixamplament de la banda baixa 

de la caixa torácica i de les costelles inferiors. 
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Exercici 5 

• Asseguts a la part davantera d'una cadira, amb els peus ben 

recolzats al térra i amb les cames ajuntades, ajupirem el tronc el 

máxim que ens sigui possible. En aquesta posició, realitzarem una 

respiració profunda que, peí fet de teñir l'abdomen bloquejat, ens 

obligará a eixamplar la zona costal. 

Il-lustració 6.20 
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Exercici 6 

• Aquest exercici es realitzará per parelles. Per aixó, la persona que 

practica I'exerciei es col'locará dreta, mentre que la seva parella es 

col-locará mirant l'esquena del company i subjectará amb les dues 

mans la part costal inferior tot oprimint-la. D'aquesta manera, 

ambdues persones podran sentir el grau d'eixamplament de la zona 

costal que es produirá en inspirar. 

Il-lustració 6.21 

II-lustrado 6.22 
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Tot seguit, al temps que s'aixequen els bragos fins a l'altura de les 

espatlles, es realitza una inspiració llarga en la qual es dirigirá l'aire 

cap a la zona costoabdominal. 

Il-lustració 6.24 

Posteriorment, es procedirá a la repetido de l'exercici, tot invertint 

els papers desenvolupats pels membres de cada parella. 
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6.2.1.5.-Exercicis d'inspiració rápida 

Els següents exercicis están dlrigits a practicar la inspirado d'una manera 

rápida, expandint primer per separat i després conjuntament i d'una 

manera coordinada les zones abdominal i costal. Aquesta respiració rápida 

i entre notes es coneix com a respiració robada, i és aquella que cal portar 

a terme en molts moments de la práctica vocal, especialment en la 

interpretado d'aquells fragments de la partitura en qué no es disposa de 

pauses per poder respirar. 

Exercici 7 

• Drets, adoptant una postura corporal adient per a la fonació amb 

un distribució del pes equilibrat amb les dues cames, es coNoca la 

gola en una posició baixa, oberta i relaxada. 

II-lustrado 6.25 
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Il-lustració 6.26 

Tot seguit es realitza una inspiració rápida i al mateix temps 

profunda, dirigint l'aire inspirat cap a la part baixa de l'abdomen i 

realitzant alhora una expansió de la zona abdominal. Per observar 

correetament el moviment que es produeix col'locarem una má a 

sobre de l'abdomen. 

Il-lustració 6.27 
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Exercici 8 

• Drets, adoptant la mateixa postura corporal descrita en l'exercici 

anterior, col-locarem la gola en una posició baixa, oberta i relaxada. 

Acte seguit realitzarem una inspiració rápida i al mateix temps 

profunda produint, pero, en aquest cas, una expansió de la zona 

costal, enlloc de l'abdominal. Per ajudar-nos a observar 

detalladament el moviment que es produeix a la zona costal, 

col-locarem les dues mans subjectant les costelles inferiors. 

Il-lustració 6.28 

Exercici 9 

• Novament en la mateixa posició del dos exercicis anteriors -drets i 

amb la gola oberta i relaxada- inspirarem rápidament i profunda 

realitzant, en aquest cas, una expansió completa de la zona 

costoabdominal. En aquesta inspiració, en primer lloc dirigirem 

l'aire cap a la zona abdominal i tot seguit cap a la zona costal. Per 

sentir amb exactitud la perfecta coordinado deis dos moviments 

que es produeixen durant la realitzadó d'aquest exercici, 

col-locarem una má a sobre de l'abdomen i l'altra a sobre de la 

zona costal. 
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Il-lustració 6.29 

6.2.2.-Exercicis de práctica expiratória 

Per aconseguir un relatiu domini de l'expiració cal poder controlar la 

pressió exercida sobre la musculatura abdominal i localitzar el punt de 

recolzament de la columna d'aire. Per aixó és molt important dur a terme 

un treball realitzat d'una manera conscient que permeti anar relacionant el 

resultat sonor i la sensació corporal obtinguda en cada moment. Aquest 

aspecte, conegut com a propiocepció, és configura com a un aspecte 

fonamental en la práctica vocal. 

En les activitats quotidianes l'expiració de l'aire es produeix d'una manera 

automática, pero en el cas del cant o de l'execució deis instruments de 

vent es necessita d'un tipus de respiració controlada a voluntat. Per aixó 

cal disposar d'una musculatura abdominal no forta, pero si mínimament 

tonificada i preparada per realitzar la pressió abdominal i l'expulsió de 

l'aire d'una manera constant, i en alguns casos, com per exemple en la 

emissió de les notes agudes, ajudar a intensificar la pressió sostinguda per 

la columna d'aire. 
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Els objectius que persegueixen els exercicis de respiració que es plantegen 

seguidament son els de: 

• Localitzar els mecanismos que produeixen l'expiració abdominal 

• Prolongar a voluntat el procés d'exhalació 

• Produir un flux respiratori constant i reguiat a voluntat 

• Obtenir una musculatura abdominal mínimament tonificada 

6.2.2.1.-Exercicis de tonificació costoabdominal 

Amb l'objectiu de mantenir un to adient de la musculatura anterolateral, 

conjunt de muscles que juntament amb el diafragma contribueixen molt 

eficagment a la regulado de l'expiració en els instruments de vent i en el 

cant, será convenient realitzar exercicis per tonificar la musculatura 

abdominal, sent especialment interessant realitzar-los units a una práctica 

de la gimnástica general, i amb l'objectiu d'exerdtar harmónicament tot el 

COS. 

Exercici 1 

• Ajaguts de panxa en l'aire sobre una márfega amb l'esquena ben 

recolzada i les cames flexionades, aixecarem el tors fins a 30 graus 

del térra. En la realització d'aquest exercici será molt important 

pujar i baixar el tronc lentament intentant no ajudar-se per l'impuls 

deis bragos, alhora que es compaginará amb una correcta 

respirado: expirar en pujar el tronc, és a dir, en el moment en qué 

es realitzará l'esforg i inspirar en baixar. 
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Il-lustració 6.30 

II-lustrado 6.31 

Il-lustradó 6.32 
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Exercici 2 

• Ajaguts amb l'esquena ben reeolzada sobre una márfega, aixeearem 

les eames formant un angle de 90 graus entre els genolls i el troné. Per 

facilitar l'exeeueió de l'exereiei situarem les mans a sota els glutis amb 

els palmells tocant a térra. L'exereiei consistirá en apropar els genolls 

lleugerament cap al troné, al mateix temps que s'oprimirá el recte 

anterior de l'abdomen. 

Il-lustració 6.34 
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II-lustrado 6.36 

6.2.2.2.-Exercicis de localització de la sensació de recolzament 

abdominal 

El següent exercici té com a principal objectiu la localització de la sensació 

de suport abdominal i de control del retrocés de la musculatura 

abdominal. Per aixó, es partirá en un primer moment de les sensacions 

naturals realitzades al llarg del dia, i d'una manera inconscient, per 

qualsevol persona, observant i localitzant quan i com s'acciona la 

musculatura abdominal. 
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Exercici 3 

• Drets, adoptant una postura corporal adient, farem una inspiració 

costoabdominal per la boca. Tot seguit, pronunciarem les expressions 

"tssi, tssi..." -com Si volguéssim cridar Tatenció d'una persona- i 

observarem com actúa la musculatura abdominal. 

Il-lustració 6.38 
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6.2.2.3.-Exercicis de recolzament abdominal conscient 

Un cop lia estat aconseguida la localització de la sensació de recolzament 

abdominal mitjangant els anomenats actes naturals, en el següent exercici 

es proposa adoptar i practicar, d'una manera totalment voluntaria, la 

sensació de recolzament abdominal. 

Exercici 4 

• Drets, adoptant una postura corporal adient per a la fonació, farem 

una inspiració abdominal, tot fixant-nos en la sensació anomenada de 

suport o recolzament que es crea si retenim l'aire inspirat, sensació 

que és la mateixa que acabem de descobrir en realitzar l'exercici 

anterior. Mantindrem la paret abdominal en aquesta posició durant uns 

segons i després la deixarem anar, per retornar a la posició inicial. 

Il-lustració 6.39 

6.2.2.4.-Exercicis d'expiració recolzada 

El següent grup d'exercicis té com a objectiu incorporar a la fase de 

l'expiració la práctica del moviment de recolzament abdominal, moviment 

que es realitzará d'una manera conscient i totalment a voluntat. 

273 



Adequacíó del camp vocal deis mestres de música Edmon EIgstróm 

Exercici 5 

• Drets, adoptant una postura corporal adient per a la fonació, 

inspirarem abdominalment i, mantenint la paret abdominal expandida, 

immediatament iniciarem l'expiració suau de l'aire per la boca intentant 

fer bellugar la flama d'una espelma, pero sense apagar-la. 

Il-lustració 6.41 
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Exercici 6 

• Drets, adoptant una postura corporal adient per a la fonadó, 

inspirarem de manera abdominal i, mantenint la paret abdominal 

expandida, tot seguit comengarem a bufar suaument intentant 

desplagar un full de paper coMocat just al davant de la boca. 

Il-lustració 6.43 
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7.-DESCRIPCIÓ DELS EXERCICIS VOCALS 

Un cop conegudes les bases fonamentals de postura corporal per a la 

fonació, i adquirit també un mínim control de la respiració abdominal, és el 

moment de procedir a iniciar el que es coneix própiament com a treball 

vocal, sens dubte la part mes destacada i albora la mes extensa de 

qualsevol intervenció en formació vocal. 

L'objectiu principal d'aquests exercicis de técnica vocal, básicament, és, a 

mes de realitzar una mínima impostado de la veu, desenvolupar el camp 

vocal i la tessitura deis futurs Mestres en Educació Musical, ais qué va 

dirigida, específicament, aquesta proposta d'intervendó en formació vocal, 

i albora dotar ais futurs mestres de música de recursos vocals per facilitar 

la seva intervenció professional a les aules. 

El treball vocal realitzat en la present proposta es composa de dos gran 

blocs d'exercids; un primer bloc d'exercicis de vocalització, en qué es 

trebalia la impostado de la veu i es procedeix a realitzar una ampliado de 

la camp vocal; i, posteriorment, l'aplicació deis aspectes técnics (treballats 

al primer bloc) a un repertori de cangons escolars.- Aquest segon bloc, 

adregat espedalment a l'aplicació professional deis futurs mestres de 

música a l'escola, está composat per cangons que han estat presentades, 

en tot moment i de la mateixa manera que els exercicis de vocalització, 

seguint un ordre de dificultat progressiu. 

7.1.-Exerdcis de vocalització 

Els exercicis própiament de vocalització que es presenten en aquesta 

proposta, i que han estat aplicats en la totalitat de grups en qué s'ha dut a 

terme la intervenció practicada, s'agrupen en dues categories diferents 

d'exerdcis: un grup previ d'exerdds d'impostació de la veu i un segon bloc 

integrat per exercicis dirigits, de manera particular, a l'ampliadó del camp 

vocal. 
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7.1.1.-Exercicis d'impostació de la veu 

El bloc d'exercieis per a aconseguir una mínima impostado de la veu 

consta d'un grup d'exercieis de ressonáncia i col-locado de la veu per ser 

realitzats diáriament en iniciar les sessions de técnica vocal. La finalitat 

principal d'aquests exercicis és la de despertar la veu, tot adregant-la cap 

ais seus ressonadors naturals. Per aixo, tot seguit es presenta una 

descripció deis exercicis de técnica vocal desenvolupats al llarg de la 

proposta, que comencen amb la localitzadó deis ressonadors i finalitzen 

un cop la veu es troba col'locada en les esmentades cavitats de 

ressonánda. 

7.1.1.l.-Exercicis de ressonáncia 

En primer lloc, es presenten uns exercicis de ressonáncia per localitzar i 

estimular les cavitats ressonancials, oferint així a la veu la possibilitat de 

disposar -al igual que en qualsevol altre instrument musical- de l'ajuda 

d'una caixa de ressonáncia que amplifiqui el so produít a la laringe pels 

plecs vocals, aspecte que alhora permet alliberar a aquest órgan de 

tensions innecessáries. Per dur a terme aquests exerdds és impresdndible 

adoptar una postura corporal i un tipus de respirado adequats, motiu peí 

qual aquesta tipología d'exerdds, própiament de treball vocal, es 

realitzaran sempre després d'haver realitzat d'altres exercicis de postura 

corporal i de respirado. 

Exercici número 1 

• Drets, i adoptant una postura adient per a la fonació, es fa boca closa 

tot buscant a l'interior una cavitat semblant a l'espai que es crea a la 

cavitat bocal quan en menjar es fica una substánda calenta. Un cop 

trobada aquesta sensació d'espai reproduím el so que se'ns facilita en 

comengar la realitzadó de l'exerdd amb la consonant M [m], tot 

avangant el llavis i sentint en aquest punt la vibració del so que s'extén 

fins al ñas. En aquesta posidó, i sense modificar el punt de 
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ressonáncia del so, es completará rexercici tot variant les restants 

freqüéncies facilitades que composen l'exercici. 

Figura 7.1 

Exercici número 2 

• Drets, i adoptant una postura adient per a la fonació, partim de la 

posició de boca closa descrita en l'exercici anterior. Tot seguit cal obrir 

molt poc la boca per crear un mínim espai interdental, i llavors 

reproduím el so que se'ns facilita -cada cop en comengar rexercici-, tot 

sentint la vibrado del so produrt a prop del ñas. El so utilitzat en 

aquest cas és el nasal velar que apareix a la paraula "angle", per 

exemple, i que vindria a correspondre a la grafía "ng". En aquesta 

posició, i sense modificar el punt de ressonáncia del so, es completará 

l'exercici tot variant les restants freqüéncies facilitades que composen 

l'exercici. 

1 
1 

1 1 1 

N g 

Figura 7.2 

7.1.1.2.-Exercicis mixtes de ressonáncia i veu 

Un cop la veu ha estat dirigida cap a les cavitats de ressonánda, i lluny 

ara de la sonoritat que no fa servir el amplifícadors de la veu i que utilitza 

la laringe com a únic ressonador, es tracta d'emetre, tot combinant en un 

sol exercici ressonáncies i veu, intentant que en aquella part de l'exercici 
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en qué es fa servir la veu soni ubicada al mateix lloc en qué s'han sentit 

anteriorment les ressonáncies. 

Exercici número 3 

• Drets, i adoptant una postura adient per a la fonació, fem boca closa. 

Per obtenlr la posició de boca closa que es demana realitzem a 

voluntat un badall, sense obrir la boca, en la seva fase inspiratória. Tot 

seguit, realitzarem novament I'exerciei número 1 igual que abans, pero 

immediatament acabat aquest -i sense respirar-, repetirem el mateix 

disseny melódic facilitat obrint la boca i pronunciant [mo], intentant 

mantenir la sensació sonora en el mateix lloc en qué es localitza el so 

en la primera part de Texercici. 

tí ^ •—^ ^^^""""^ ~—"-^^ 
1 f 1 

^ L 2 _ L * 1 • ' w -m i * 1 • ' 9 • 

M M o 

Figura 7.3 

7.1.2.-Exercicis d'ampliació del camp vocal 

Un cop realitzats els exercicis que han facilitat la col-locació de la veu en 

els ressonadors, comencen própiament els anomenats exercicis de 

vocalitzadó. L'objectiu principal d'aquests és el de, progressivament i 

aplicant la col'locado de la veu adoptada en els exerdds anteriors, anar 

ampliant el camp vocal de l'alumnat segons les possibilitats de cada veu, i 

alhora homogeneítzar i aconseguir una uniformitat en el so i en la 

col-locació de la veu al llarg de tot l'exerdd, evitant que es coneguin les 

zones de pas entre els diferents registres de la veu. Per últim, cal afegir 

que la totalitat d'exercicis de vocalitzadó proposats en aquest apartat es 

realitzaran sempre drets i adoptant una postura corporal adient per a la 

fonadó. 
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Exercici número 4 

• Vocalització de quinta per graus conjunts, amb els sons vocálics [i] 

i [o], que comenga per la [i], de tal manera que en cada 

vocalització en arribar a la quinta nota del exercici -el so mes agut-

es substitueix la [i] per una vocal [o] tancada fins al final del 

mateix. 

Figura 7.4 

Exercici número 5 

• Vocalització de quinta per graus disjunts i intervals de tercera amb 

els sons vocálics [i] i [o], que comenga per la [i], de tal manera que 

en cada vocalització en arribar a la segona nota del exercici es 

substitueix la vocal [i] per una vocal [o] tancada, conservant 

aquesta fins al final de cada exercici. 

Figura 7.5 
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Exercici número 6 

• Vocalització de quinta descendent per terceres, comengada a partir 

del sons [ri], de tal manera que en la segona nota de cada 

vocalització es pronuncia la [i], i en arribar a la quinta nota del 

exercici -el so mes greu- es substitueix la vocal [i] per una [o] 

tancada. 

R I I O 

Figura 7.6 

Exercici número 7 

• Vocalització de quinta descendent per graus disjunts i amb intervals 

descendents i ascendents, amb els sons [ri] i [o], que comenga per 

[ri] i allarga la [i] fins arribar a la darrera nota del exercici -el so 

mes greu- on es substitueix la vocal [i] per una [o] tancada. 

ñ — — 

— ^ = \ 
\ 

R I - - O 

Figura 7.7 
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Exercici número 8 

• Vocalització de quinta ascendent i descendent, amb una nota 

inferior afegida, reaiitzat per intervals de tercera i comengant amb 

el so vocálic [i] que ha de ser substituít per la vocal [o] tancada a la 

segona nota del exercici i conservada fins al final del mateix. 

o 

Figura 7.8 

Exercici número 9 

• Vocalització de sexta per graus conjunts, ascendent i descendent, 

amb els sons vocálics [i] i [o], comengant per la [i], de tal manera 

que en cada vocalització en arribar a la quinta nota del exercici es 

substitueix la vocal [i] per una [o] tancada. 

\ • é « • ' 1 • J ^ 

I o 

Figura 7.9 
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Exercici número 10 

• Vocalització d'octava per graus conjunts, ascendent i descendent, 

amb els sons vocálics [i] i [o], comengant per la [i], de tal manera 

que en cada vocalització en arribar a la quinta nota del exercici es 

substitueix la vocal [i] per una [o] tancada. 

Figura 7.10 

Exercici número 11 

• Vocalització d'octava ascendent i descendent amb intervals de 

tercera, amb els sons vocálics [i] i [o], comengant per la [i], de tal 

manera que en cada vocalització en arribar a la segona nota del 

exercici es substitueix la vocal [i] per una [o] tancada. 

I o 

Figura 7.11 

Exercici número 12 

• Vocalització de novena per graus conjunts, amb els sons vocálics [i] 

i [o], comengant per la [i], de tal manera que en cada vocalització 

en arribar a la quinta nota del exercici es substitueix la vocal [i] 

per una [o] tancada. 

Figura 7.12 
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Exercici número 13 

• Vocalització de novena per graus conjunts, amb repetido d'un 

fragment, amb els sons vocálics [i] i [o], comengant per la [i], de 

tal manera que en cada vocalitzadó en arribar a la quinta nota del 

exercici es substitueix la vocal [i] per una [o] tancada. Aquest 

exercici es destaca de Tanterior per la repetido que en fa de les 

freqüéncies agudes abans de deseendir. 

r J r — ^ P • ^ — ^ > 

[ * 
w— 

• -̂ ^ 

I o 

Figura 7.13 

7.1.3.-Orientacions generáis per a la realització deis exercicis de 

vocalització 

• En vocalitzar col'lectivament s'establiran dos grups un de veus greus i 

un de veus agudes, en funció ais diferents camps vocals que presenta 

l'alumnat. 

• En realitzar les diferents sessions de vocalització será convenient, en 

observar que una persona es troba al límit de les seves possibilitats 

vocals, convidar-la a que, momentániament, deixi de cantar fins que 

l'exercici torni a estar en unes freqüéncies cómodes per a la seva 

gamma vocal. 

• Un cop es realitza un primer exerdci de vocalitzadó i amb la veu ben 

col"locada a les cavitats ressonandals, será molt important fer repetir 

successivament en la progressió d'un semitó ascendent cadascun deis 

exercicis fins arribar a la freqüéncia mes aguda practicable en cada 

moment peí grup-classe. Arribats a aquest punt s'inida el descens de 

l'exerdd que es realitzará igualment d'una manera cromática fins 

arribar, com a mínim, al mateix punt en qué cada exerdd ha estat 

iniciat. En tots els exerdds es tindrá espedal cura de repetir cada 

vocalització amb la mateixa exactitud i col Mocado de la veu com en el 
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primer, és a dir copiant en tot moment l'anomenat motile vocal, 

conservant així per a cada vocalització la mateixa sensació, aspecte 

que permet anar igualant la totalitat del camp vocal. 

• Será molt important que quan l'alumnat no es sentí amb unes 

condicions vocals mínimes no realitzi cap exercici de vocalització, ni 

tampoc canti posteriorment cap mena de pega. És millor esperar a que 

el procés que els afecta faci el seu curs. En el cas de que el procés 

s'allargui excessivament sempre será molt recomanable visitar a un 

especialista -otorrinolaringóleg o foniatra-, perqué procedeixi a valorar 

l'estat de l'aparell fonatori. 

• Teñir cura de no forgar la veu en cap moment será espeeialment 

important. 

• Peí que fa al grau d'intensitat- o altrament dit volum de la veu- que es 

fa servir en la realització deis exercicis caldrá intentar que la veu 

produída siguí una veu que intenti homogeneítzar tots els seus sons i 

que eviti en tot moment la producció ^ d'unes intensitats sonores 

elevades -tipus operístic-, pensant en tot moment en obtenlr una veu 

recollida, mes aviat de tipus lied. 

• En iniciar la primera vocalització es fará d'una-manera molt suau, és a 

dir emetent la veu d'una manera cómoda i evitant que sigui forta, 

dones la veu cantada, espeeialment en produir aquelles freqüéncies 

que no es fan servir habitualment en parlar, necessita despertar-se 

progressivament. 

• En la realització del exercicis vocals, en tot moment primará la qualitat 

deis diferents exercicis abans que la quantitat d'exercicis realitzats. 

• La posició en qué es realitzen els diferents exercicis será sempre drets, 

entenent que es tracta de la mateixa postura d'Intervenció vocal en 

l'escola com a mestre de música. Alhora també és la postura que es fa 

servir en els conjunts coráis en el moment de dur a terme les seves 

actuacions. 

• En totes i cadascuna de les vocalitzadons que es realitzin cal emetre la 

totalitat de sons que composen l'exercid com si fos un d'únic, tot Iligat 
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i sense respirar, mantenint una clara direcció i sense atacar cap nota 

mes que la primera, a no ser que es requereixi específicament. 

• La vocal O, utilitzada en les vocalitzadons, correspon sempre a una 

vocal en posidó tancada. 

• La vocal I sempre estará en una posició alta i penetrant, pero cal evitar 

que en cap moment aquesta vocal no s'apropi al so de la vocal E. 

• En totes les vocalitzadons en que es canta el so vocálic O, cal teñir en 

compte d'obrir la boca suficientment per assegurar que el so passi 

adequadament a les cavitats de ressonáncia, i evitar allargar les 

comissures deis llavis. 

7.2.-Repertori de cangons escolars 

Un cop en cada sessió han estat practicats els exercicis de postura 

corporal, respiratoris i finalment de vocalitzadó es procedeix a aplicar la 

totalitat d'aspectes práctics vocals treballats a un repertori de cangons 

escolars. Aquest repertori de cangons es seleccionen per treballar a l'aula 

en fundó a les dificultats de carácter técnic, prindpalment considerant els 

salts interválics i l'extensió de l'ámbit vocal en qué están escrites les peces 

selecdonades. Malgrat aixó, en alguns casos no es considera la grafía en 

la que están ubicades les diferents cangons utilitzades en aquests 

exercids, és a dir que es presenten a l'aula en el to que mes s'escaigui en 

cada situado i depenent de les característiques vocals de cadascun deis 

grups ais que ha estat aplicada la intervendó en formació vocal. 

El repertori de cangons seleccionades per treballar en aquesta intervenció 

amb els futurs mestres de música ha estat Integrat, básicament, per 

cangons tradidonals catalanes, populars d'arreu i d'autor, establint així un 

paral-lelisme amb les directrius marcades peí curriculum musical del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i vigent a 

l'actualitat per a l'Educadó Primaria, 
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Com a característiques d'aquest repertori destaquen que la totalitat de les 

cangons abarquen un ámbit vocal que va des de la quarta, les mes 

reduída, fins a la desena, la de mes extensió. Tot i aixo, la majoria del 

repertori está situat en un ámbit vocal de setena, octava i novena i en cap 

cas les cangons treballades han sobrepassat el Mi 4 (Mi 3 en el cas de les 

veus masculines). 

Les cangons que han estat treballades en aquest intervenció, amb 

l'expressió de les seves referéncies bibliográfiques, han estat les següents: 

Cangó de fer botifarres (Maideu, 1988:81), El ruquet valent (Danés et 

al.,1990:26), Cargol treu banya (y.MAA., 1983:8), Ploreu, ninetes 

(V .VAA. , 1983:6), Quinze, son quinze (V.V.A.A., 1986:14), Bim, bom 

(V.V.A.A., 1989:12), A la vora delrlu, mare (Roca i Trallero, 2000 b:115), 

SI de bon m^^f/(Secretariat de coráis infantiis de Catalunya, 1998:9), 

Aqueres muntanyes (Maideu, 1988:90), Sonen les trompetes (Martorell, 

1979:30), La nit de Nadal{\Aa\áQU, 1988:121), En la nft mes bella {So\an\c 

et al., 1969:2), El noi de la mare (Maideu, 1988:113), La balalaika 

(Secretariat de coráis infantiis de Catalunya, 1998:10), El testament 

d'Amélia (V.V.A.A., 1986:18), De dintre d'una poma (Danés et 

al.,1990:40), Serra, serra, serrador {QxmWé, 1981a:138), El reí Herodes 

(Maideu, 1988:114), Díns el mar (Secretariat de coráis infantiis de 

Catalunya, 1998:21), Els ocells han arribat {Bona\ et al., 1969:20), Fum, 

fum, fum (Maideu, 1988:120-121), Les dotze van tocant (Maideu, 

1988:120), El desembre a?/7^e/5í (Maideu, 1988:117-118), Sant Josep fa 

bugada iMa\áeu, 1988:122), Tot en la térra (MartoreW, 1973: 32), Pujarem 

cap ais cims (Martorell, 1973: 8), Escolteu, els ángeis canten! (Solanic et 

al., 1969:21), Dins la fosca (Secretariat de coráis infantiis de Catalunya, 

1998:22), Quan ve la tardar {Danés et al., 1990:56) i Sant Josep i la mare 

de Déu(Roca i Trallero, 2000 a:300). 
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Per identificar aqüestes cangons, que es troben totes elles íntegrament en 

Tannex III d'aquest treball, en la temporalització deis continguts que s'ha 

fet per portar a terme la intervenció en formació vocal practicada, a cada 

cangó li ha estat assignat un codi amb la lletra C -corresponent a cangó- i 

un número afegit per diferenciar entre aqüestes (C 3, C 7, C 24...). 

Tot seguit es presenta el llistat de les 30 cangons aplicades en la 

intervenció en formació vocal practicada, ordenades en primer lloc segons 

l'ámbit vocal máxim requerit en cada pega i classificades seguint un ordre 

alfabétic. En segon lloc es presenta el mateix llistat de cangons, pero ara 

tot seguint l'ordre en que aqüestes han estat aplicades a l'aula al llarg de 

la intervenció practicada. 
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REPERTORI DE CANCONS ESCOLARS TREBALLADES 

Classificades per ámbits vocals 

Ámbit de quarta 

Títol Autor Codi 

• Cangó de fer botifarres Tradicional catalana C 1 

• El ruquet valent Tradicional catalana C 2 

Ámbit de quinta 

Títol Autor Codi 

• BIm, bom Tradicional catalana C 3 

• La nit de Nadal Tradicional catalana C 4 

Ámbit de sisena 

Títol Autor Codi 

• Cargol treu banya Tradicional catalana C 5 

• Ploreu, ninetes Tradicional catalana C 6 

Ámbit de setena 

Títol Autor Codi 

• Ala voradeirlu, mare Tradicional castellonenca C 7 

• Agüeres muntanyes Tradicional aranosa C 8 

• La balalaika Tradicional russa C 9 

• El testament d'Amélia Tradicional catalana C I O 

• Fum, fum, fum Tradicional catalana C l l 

• Quinze, son quinze Tradicional catalana C 12 
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Ámbit d'octava 

Tito! Autor Codi 

• De dintre d'una poma Popular alemanya C 13 

(adapt. M. Martorell) 

• Dinsel mar S. Riera/J. Maideu C 14 

• El desembre congela t Tradicional catalana C 15 

• El noi de la mare Tradicional catalana C 16 

• El reí Herodes Tradicional catalana C 17 

• En la nit mes bella F. Silcher C 18 

(adapt. Maria Martorell) 

• Els ocells han arribat H. Von Fallersieben C 19 

(adapt. Maria Martorell) 

• Quan ve la tardor Tradicional australiana C 2 0 

• SantJosep fa bugada Tradicional catalana C 2 1 

• Serra, serra, serrador Tradicional mallorquína C 2 2 

• Sidebonmatí Wiiliam Lemitt C 2 3 

(adapt. Maria Martorell) 

• Sonen les trompetes Tradicional alemanya C 2 4 

Ámbit de novena 

Títol 

• Dins la fosca 

• Escolteu, els ángeis canten! 

• Les dotze van tocant 

• SantJosep I la mare de Déu 

• Tot en la térra 

Autor Codi 

Origen desconegut C 25 

(adapt. Maria Martorell) 

F. Mendeissohn C 26 

(adapt. Artur Martorell) 

Tradicional catalana C 27 

Tradicional catalana C 28 

Tradicional alemanya C 29 

Ambit de desena 

Títol ^ Autor Codi 

• Pujarem cap ais cims Santi Riera C 30 
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REPERTORI DE CANGONS ESCOLARS 

Presentades en l'ordre en que han estat treballades 

Títol Autor Codi 

Cangó de fer botifarres Tradicional catalana C 1 

El ruquet valent Tradicional catalana C 2 

Cargol treu banya Tradicional catalana C 5 

Ploreu, ninetes Tradicional catalana C 6 

Quinze, son quinze Tradicional catalana C12 

BIm, bom Tradicional catalana C 3 

A la vora deirlu, mare Tradicional castellonenca C 7 

Sidebon matf William Lemitt C 2 3 

(adapt. Maria Martorell) 

Aqueres muntanyes Tradicional aranesa C 8 

Tot en la térra Tradicional alemanya C 2 9 

Sonen les trompetes Tradicional alemanya C 24 

La nit de Nadal Tradicional catalana C 4 

En la nit mes bella F. Silcher C 18 

- (adapt. Maria Martorell) 

El nol de la mare Tradicional catalana C 16 

La balalaika Tradicional russa C 9 

El testament d Amelia Tradicional catalana C I O 

De dintre d'una poma Popular alemanya C 13 

(adapt. M. Martorell) 

Serra, serra, serrador Tradicional mallorquína C 2 2 

El reí Herodes Tradicional catalana C 17 

Dins el mar S. Riera/J. Maideu C 1 4 

Els ocells han arribat H. Von Fallersieben C 19 

(adapt. María Martorell) 

Fum, fum, fum Tradicional catalana C 11 

Les dotze van tocant Tradicional catalana C 2 7 

El desembre congeiat Tradicional catalana C 15 

292 



Capítol 7 Descripció deis exercicis vocals 

• SantJosep fa bugada 

• Sant Josep i la mare de Déu 

• Pujarem cap ais cims 

• Escolteu, els ángeis canten! 

• Dins la fosca 

• Quan ve la tardor 

Tradicional catalana C 21 

Tradicional catalana C 28 

Santi Riera C 30 

F. Mendeissohn C 26 

(adapt. Artur Martorell) 

Origen desconegut C 25 

(adapt. María Martorell) 

Tradicional australiana C 20 
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