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RESUM
La pràctica professional d’un instrument és una activitat d’alt rendiment que provoca en
el músic un important desgast físic i psicològic. Per superar amb èxit les exigències de
la pràctica i la pressió de les actuacions, els músics hem de tenir especial cura dels
nostres hàbits de moviment i de pensament. No obstant, a vegades sense adonar-nos-en
els músics desenvolupem hàbits poc saludables que lluny d’ajudar-nos en la nostra
pràctica, ens suposen una trava. La tècnica Alexander és un mètode de reeducació
psicofísica que ens ajuda a reflexionar sobre els nostres hàbits i ens dona eines per
canviar aquells que no siguin adequats. Aquest treball és una reflexió sobre els beneficis
que la pràctica de la tècnica Alexander pot aportar als musics a través de la meva pròpia
experiència com a violoncel·lista.

RESUMEN
La práctica profesional de un instrumento es una actividad de alto rendimiento que
provoca en el músico un importante desgaste físico y psíquico. Para superar con éxito
las exigencias de la práctica y la tensión de las actuaciones, los músicos tenemos que
tener un especial cuidado de nuestros hábitos de movimiento y pensamiento. No
obstante, a veces los músicos desarrollamos hábitos poco saludables sin darnos cuenta.
Estos hábitos lejos de ayudarnos en nuestra práctica nos suponen un obstáculo añadido.
La técnica Alexander es un método de reeducación psicofísica que nos ayuda a
reflexionar sobre nuestros hábitos y nos da herramientas para cambiar aquellos que no
sean adecuados. Este trabajo es una reflexión sobre los beneficios que la práctica de la
técnica Alexander puede aportar a los músicos a través de mi propia experiencia como
violonchelista.

SUMMARY
The professional practice of an instrument is a high performance activity that wears
musicians down both physically and mentally. To get over the practise demands and the
pressure during performances successfully, musicians need to take special care with
their movement and thought habits. Nevertheless, sometimes musicians are not aware of
developing unhealthy habits that far from helping in their practice hinder it. The
Alexander technique is a method that deals with psychophysical re-education that helps

us to consider our habits and to change those that aren’t suitable. This work reflects
about how musicians can benefit from using the Alexander technique based on my own
experience as a violoncellist.
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1. INTRODUCCIÓ
Els músics professionals basem la nostra activitat en preparar un repertori que
posteriorment és posat a prova en una actuació en públic. Com que la música és un art
que es construeix en el moment, tot el treball realitzat depèn del resultat obtingut durant
el concert. En el present màster en estudis avançats de la interpretació, per exemple,
gran part de la nota final depèn de l’actuació en el recital fi de màster. En conseqüència,
els músics rebem una gran pressió a l’hora d’afrontar les actuacions en públic. Aquesta
pressió fa que aflorin conductes físiques i psíquiques que són un reflex dels nostres
hàbits psicofísics. Aquests hàbits estan presents tan en la nostra manera de tocar com en
les nostres activitats quotidianes. Si els nostres hàbits psicofísics són adequats
sustentaran la nostra interpretació proporcionant-nos la llibertat de moviment i la
fortalesa psíquica necessària. Si per al contrari no ho són, entorpiran la nostra tècnica i
la nostra musicalitat.
La tècnica Alexander és un mètode de reeducació psicofísica que pot ajudar a millorar
els hàbits de les persones a través de l’aprofundiment de la consciència psico-corporal.
Aquesta tècnica treballa tan els aspectes físics com els psíquics de la persona ja que
considera que aquesta dos vessants formen part d’un sol ser i d’un sol ús (Alcantara,
1997). La finalitat d’aquest treball és investigar a través de la meva pròpia experiència
si realment la tècnica Alexander pot ajudar a millorar els meus hàbits a l’hora de tocar
el violoncel. En concret, pretenc constatar si aquesta millora es reflecteix en una major
concentració, efectivitat tècnica i control a l’hora d’afrontar el meu concert fi de màster.
Per això i paral·lelament a les classes de violoncel rebudes del meu professor Cristoforo
Pestalozzi, he preparat el repertori del concert seguint les pautes de la tècnica Alenxader
sota la guia de la professora especialista en tècnica Alexander Mireia Mora.
El treball es divideix en dos parts. En primer lloc, el marc teòric i en segon lloc, la
metodologia i el desenvolupament de la recerca. La finalitat del marc teòric és aportar
uns fonaments sòlids sobre els que es sustenti la recerca. La primera part del marc teòric
tracta sobre la tècnica Alexander. A part de definir que és la tècnica i com la va crear i
desenvolupar F.M. Alexander, trobem una explicació dels principis en els que es basa i
del paper que professor i alumne tenen en el seu aprenentatge. Per a la fonamentació
teòrica de la tècnica Alexander, a part dels textos del propi Alexander (1995), s’ha
consultat una extensa bibliografia de reconeguts experts en la matèria com per exemple
Mora (2012), Gelb (1987) o Brennan (1992). També existeixen multitud de referències
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sobre l’aplicació de la tècnica Alexander en la pràctica musical. D’entre els autors
consultats destaquen Conable i Conable (2001) i de Alcantara (1997) que a més,
desenvolupa la seva investigació a través de la seva pràctica com a intèrpret i professor
de violoncel.
En la segona part del marc teòric, la condició psicofísica del músic, trobem una
explicació sobre els aspectes físics i psíquics que afecten al músic en la seva pràctica.
Aquests van des de pautes per a una adequada planificació del temps d’estudi fins a la
repercussió que la por escènica té sobre el músic passant per l’explicació del gest
musical (Sardà, 2003). La revisió d’aquests aspectes també s’ha portat a terme des del
punt de vista de la tècnica Alexander. No obstant, s’han consultat a més altres autors no
especialitzats en la tècnica. En són exemples la fisioterapeuta i professora esportiva S.
Klein-Vogelbach (2000) o la fisioterapeuta i especialista en medicina de les arts E.
Sardà (2003).
Per últim, trobem una revisió de la tècnica del violoncel i dels aspectes físics que
l’afecten. Són part d’aquests aspectes la manera en que hem de seure els
violoncel·listes, la forma de col·locar-nos l’instrument o els gestos necessaris per a la
interpretació. Aquestes explicacions es basen en textos de reconeguts violoncel·listes i
pedagogs com P. Tortelier (1993), T. Zurita (2010) i Diran (2003).
La segona part del treball, metodologia i desenvolupament de la recerca, es fonamenta
en la meva experiència durant la investigació d’aquest treball i en els exercicis realitzats
per aplicar la tècnica Alexander en la preparació i execució del meu concert fi de
màster. En aquest capítol trobem una primera part dedicada a la planificació de la
recerca i a l’estratègia desenvolupada per dur-la a terme. Seguidament, trobem una
explicació de quins han estat els procediments utilitzats per al meu aprenentatge de la
tècnica i per a la reeducació dels meus hàbits psicofísics. En són alguns exemples l’ús
de les direccions o el treball de la inhibició. Després, detallo quins han estat els hàbits
psicofísics observats i de quina manera s’ha desenvolupat la seva reeducació.
Finalment, explico quina va ser la repercussió de la reeducació dels meus hàbits en la
interpretació del meu concert fi de màster. Quins hàbits psicofísics dels treballats van
mostrar millores o quins van seguir entorpint la meva interpretació i sobretot, si la
preparació d’aquest concert a través dels preceptes de la tècnica Alexander em va servir
per millorar la meva qualitat interpretativa i el meu rendiment físic i psíquic a l’hora
d’afrontar la situació d’estrès que suposa el concert fi de màster.
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2. MARC TEÒRIC
2.1. LA TÈCNICA ALEXANDER
En aquest apartat trobarem una definició del què és la tècnica Alexander i el que la fa
diferent de qualsevol altre mètode d’educació corporal. També hi ha relatada una breu
història sobre el sorgiment de la tècnica i sobre com el seu creador F. Matthias
Alexander la va desenvolupar. Finalment, per tal de detallar quins són els seus
fonaments, hi ha una explicació dels principis de la tècnica.

2.1.1. DEFINICIÓ

La Tècnica Alexander és un mètode de reeducació psicofísic que té com a finalitat
proporcionar a les persones que la practiquin les eines necessàries per autogestionar les
seves reaccions i el seu moviment amb una millor eficiència davant de qualsevol
estímul. La tècnica Alexander no és una compilació d’exercicis físics com podria ser el
mètode pilates o un mètode de relaxació com per exemple la meditació. La tècnica
treballa de forma transversal cos i ment i s’aplica de forma individualitzada ja que
parteix de la idea que cada persona té els seus propis hàbits psico-físics i les seves
pautes de comportament interioritzades. Mora (2012) defineix la tècnica Alexander de
la següent manera:
“És un mètode de reeducació psicofísica de l’individu, basat en el principi de la
prevenció, que desenvolupa la capacitat de canviar els propis hàbits de
moviment, postura, coordinació i equilibri en qualsevol activitat, de manera que
aquesta es realitzi de manera fàcil, eficient i saludable.” (p.12)
Els beneficis que la tècnica pot aportar a aquells que la practiquen són diversos i es
poden aplicar a qualsevol situació i activitat que es realitzi tan a la vida quotidiana com
en l’àmbit artístic o laboral. D’entre totes les millores que pot aportar, Brennan (1992)
destaca que la tècnica ajuda a moure’s amb més llibertat i més eficiència. També ajuda
a desprendre’s de la tensió muscular excessiva fet que evita el desgast innecessari del
cos i prevé el cansament. A més, és una bona eina per a conèixer-se millor a un mateix
tan a nivell físic, com mental i emocional ja que treballa en el reconeixement dels
nostres hàbits i les nostres pautes de comportament per tal de canviar-les o millorar-les.
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Pel que fa al camp musical, la tècnica Alexander és un dels mètodes més utilitzats per
músics i cantants per millorar la seva destresa a través de l’optimització dels moviments
i en general, de la utilització plena del cos i la ment a l’hora de tocar. Tal com va
comprovar el propi Alexander en ell mateix, la tècnica pot ajudar a detectar quins hàbits
posturals interfereixen en la interpretació per tal de modificar-los. A més, en tant que
com defensa Alcantara (1997) la tècnica treballa sobre el conjunt de la persona i no
sobre una part, pot ajudar a adquirir un millor ús global que afecti tot el conjunt de la
interpretació i no només els petits problemes concrets que es puguin manifestar. Barbara
Conable, professora de Tècnica Alexander explica de la següent manera com pot ajudar
a músics, ballarins o actors:
“La Técnica Alexander es un método sencillo y práctico para mejorar la
facilidad y la libertad de movimiento, el equilibrio, el apoyo, la flexibilidad y la
coordinación. Es, por lo tanto, una herramienta valiosa para actores, bailarines
y músicos. La práctica de la Técnica refina y agudiza la sensibilidad kinestésica,
ofreciendo a la persona un control que es fluido y vivaz, en lugar de rígido.
Proporciona un medio por el cual el uso de una parte (una voz, o un brazo, o
una pierna) mejora al mejorar el uso de todo el cuerpo. (Conable & Conable,
2001, p. 9)
Així doncs, la tècnica Alexander és molt més que un mètode de reeducació física o de
relaxació ja que treballa profundament i de forma transversal els hàbits psico-físics
adquirits per tal de canviar-los en el cas que siguin perjudicials o potenciar-los si són
vàlids. A través de l’increment en la fluïdesa del moviment i de la millora en l’ús global
de la persona, la tècnica pot ajudar al músic a millorar el seu rendiment i la seva
interpretació.

2.1.2. ELS PRINCIPIS FONAMENTALS

La Tècnica Alexander es fonamenta en cinc principis bàsics que van ser establerts pel
propi Alexander a partir de la seva experiència personal. Aquests principis són: la
persona entesa com una unitat psicofísica indivisible i el seu ús, el control primari,
l’apreciació sensorial imprecisa, la inhibició i les direccions. Segons Pedro d’Alcantara,
és a partir d’aquests principis bàsics que es desenvolupen tots els processos que utilitza
la tècnica per treballar.
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La unitat psicofísica i el seu ús

La tècnica Alexander es fonamenta en el propòsit que ment i cos formen part d’un
mateix tot i que aquest tot és per tant indivisible. Tal com explica de Alcantara (1997) la
tècnica Alexander no pretén doncs ser un mètode de relaxació física que es fixi només
en el cos, sinó que vol ser una guia sobre com utilitzar-se a un mateix (ment i cos) de la
forma més lliure i eficient possible. Sir Charles Sherrington (1946) va escriure sobre la
importància de la unitat psico-física de la persona utilitzant aquests símils:
“Each waking day is a stage dominated for good or ill, in comedy, farce or
tragedy, by a dramatis persona, the “self”. And so it will be until the curtain
drops. The self is a unity. The continuity of its presence in time, sometimes
hardly broken by sleep, its inalienable “interiority” in (sensual) space, its
consistency of viewpoint, the privacy of its experience, combine to give it status
as a unique existence. Although multiple aspects characterize it it has selfcohesion. It regards itself as one, others treat it as one. It is addressed as one, by
a name to which it answers. The Law and the State Schedule it as one. It and
they identify it with a body which is considered by it and them to belong to it
integrally. In short, unchallenged and unargued convictions asume it to be one.
The logic of grammar endorses this by a pronoun in the singular. All its diversity
is merged i oneness.” (Citat en Alcantara, 1997, p.10)
Segons aquesta visió holística de Sherrington el cos i la ment estan en constant relació
d’igualtat, és a dir, ni la ment mana sobre el cos ni el cos sobre la ment sinó que
s’influencien l’un a l’altre. Segons aquesta premissa, és impensable que el cos es pugui
moure de forma sana i amb llibertat si la ment l’està bloquejant i passa el mateix a
l’inrevés. Mora (2012) posa un exemple molt clar:
“Quan davant d’un estímul has reaccionat amb por, el cos s’ha disposat d’una
manera, quan la reacció ha estat d’alegria, d’una altra, i si la reacció ha estat
d’agressivitat, d’una altra ben diferent. Aquests són només alguns exemples on
es poden veure reflectides les pròpies maneres d’usar el cos en relació a com la
ment està reaccionant als estímuls.”(p.36)
L’ús és la forma com ens emprem a nosaltres mateixos al reaccionar davant d’un
estímul. Tal com planteja Gelb (1987), el propi Alexander es va adonar que fins al
moment en que va decidir trobar solucions als seus problemes amb la veu, mai no
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s’havia plantejat que ell mateix pogués ser responsable del seu ús, és a dir, de la forma
com s’emprava a si mateix per actuar davant qualsevol situació. El nostre ús depèn de
múltiples factors com les respostes inconscients que haguem automatitzat amb el temps
o la capacitat d’aturar-nos a decidir quina és la resposta més adequada davant d’un
estímul concret. Sovint la responsabilitat dels nostres mals hàbits radica en que no
utilitzem plenament aquesta capacitat de decisió. El nostre ús ens afecta a tots els nivells
en tant que com defensa d’Alcantara, entenem que el nivell físic, el mental i el
psicològic formen part d’un mateix ser indivisible. Segons Gelb (1987) amb la tècnica
Alexander tots aquests nivells es treballen de forma conjunta dirigint la pràctica cap a
un ús global i no cap a un problema en concret. Sovint el problema psicofísic visible per
a la persona (per exemple, el mal d’esquena) és només una manifestació d’un mal ús
global.
De la premissa d’entendre el cos i la ment com un sol subjecte indivisible i de l’ús que
en fem pensant sempre en aquesta indivisibilitat i no centrant la nostra atenció en un
punt parcial del nostre cos o de la nostra ment de Alcantara n’extreu tres conclusions.
La part és un reflex del tot: cada activitat que realitzem implica utilitzar “el tot” d’un
mateix. A través de l’ús de la veu, per exemple, es posa en funcionament una
determinada manera de respirar o de moure els braços i les mans. Així ens n’adonem
que amb una simple acció reacciona “el tot”, una forma d’actuar de la persona en
general. Cada part del tot té sempre un paper, independentment de la situació: si quan
parlo no moc els braços, aquesta inacció ja està jugant un paper en la meva forma de
parlar i en la meva manera d’usar-me ja que el terme ús no implica necessàriament
activitat. Cada part està sempre connectada a qualsevol altra part: L’ús de la meva veu
està relacionada amb l’ús que faig de les meves cordes vocals. Òbviament també ho està
amb l’ús que faig de la respiració, de la col·locació de les cames, dels braços o de la
forma en què penso sobre la meva veu.
Així doncs, la tècnica Alexander entén la persona com una unitat indivisible, sense
separar-la en diferents aspectes com podrien ser el psicològic, el físic o l’emocional. A
més, per la tècnica Alexander cada persona és responsable de l’ús que fa de si mateix i
aquest ús determina la forma d’actuar de cadascú tan si aquesta actuació implica acció
com si no.
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El control primari

De Alcantara (1997) defineix el control primari com la
relació entre el cap, el coll i el tors, la forma com els
utilitzem i la manera com els relacionem amb el conjunt de la
persona. Alexander l’anomena control primari perquè l’ús del
cap i del coll influeixen sobre la coordinació de tota la resta
del cos. Alexander creia que si aquesta relació no és
l’adequada, serà impossible desplegar tot el potencial de
llibertat i moviment que té la resta del cos: “the head leads,
the body follows” (Alcantara, 1997, p. 27).
Conable i Conable (2001) desenvolupen aquesta idea
exposada per Alexander explicant que és el cap el que ha
d’iniciar l’acció i la columna la que l’ha de seguir lliurement
per aconseguir un moviment organitzat, gràcil i dinàmic. En

Imatge 1. “On the right half of
the
illustration: Before
the
Alexander Technique is applied.
On the left half of the
illustration: Once the Alexander
Technique
directives
are
practiced […]. En “Changing the
way you work: the Alexander
technique, por C. Prentice i D.
Gorman,
1997,
http://www.anvilmag.com/farrier/
cntwywr.htm

posa un exemple:
“Supón que quieres inclinar el torso sobre tu regazo. Si tu cabeza manda y tu
columna no está rígida por una tensión en alguna parte de ella, experimentarás
una secuencia por tu columna vertebral. Si ésta está rígida en algunas partes,
aun así puedes experimentar la secuencia; simplemente se saltará la parte
rígida. Ahora repite el movimiento y no permitas que tu cabeza mande. Fíjate
cómo te ves obligado a empezar por otra parte, probablemente en la parte
inferior de la espalda, y el movimiento es un caos disperso que tiene como
resultado un acortamiento de la columna.” (p.26)
El control primari no es refereix a una posició fixa concreta que sigui la correcta per a
tothom sinó que tal i com explica Gelb, és una relació dinàmica sempre activa i en
constant moviment, present en qualsevol acció que realitzem o en qualsevol posició en
la que ens trobem.
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L’apreciació sensorial imprecisa

Mentre Alexander desenvolupava la seva tècnica fixant-se en el seu propi cos es va
adonar que freqüentment el que ell creia que estava fent amb el seu cos o la seva posició
no era el que estava fent realment. De Alcantara (1997) ho il·lustra amb aquest
exemple:
“I walk into the house of a stranger. At once I am struck by several smells:
disinfectant, wood polish, cat litter. I meet the stranger. I smell cigarette smoke
in his hair, alcohol and garlic in his breath, aftershave. The smells are strong
and unmistakable. Yet the stranger cannot feel either the smells of his house or
those he gives off himself. Alexander teachers refer to his phenomenon as faulty
sensory awareness.”(p.38)
Igual com passa amb les olors, Gelb (1987) opina que els mals hàbits d’ús d’un mateix
es van integrant en nosaltres fins que ens acostumem tant a ells que ens arriben a
semblar correctes i normals. Fer més força de la que cal al aixecar-se o encongir el coll
quan el que es vol en realitat és allargar-lo són exemples d’una consciència sensorial
defectuosa.
Aquesta percepció sensorial errònia és la principal dificultat que les persones han de
superar quan s’inicien en la pràctica de la tècnica Alexander. Aquesta falta
d’objectivitat en l’apreciació sensorial està directament relacionada amb el sentit
cinestèsic que Brennan (1992) definia com: “El sentido que nos indica dónde se
encuentran las partes de nuestro cuerpo en relación con otras partes y en el
espacio.”(p.63). A mesura que la persona accepta que els seus sentits el poden estar
enganyant i s’observa més profundament pot anar poc a poc confiant més i més en el
seu sentit cinestèsic. Com diu Gelb (1987):
“Para mejorar nuestro estándar sensorial debemos suspender provisionalmente
los juicios que sobre su base nos formamos, y prepararnos para experimentar
algo que trasciende el hábito. (...) Para ello hace falta coraje, pues podemos
vernos obligados a poner en cuestión nuestros supuestos básicos, pero si
perseveramos, nuestra vida y nuestro aprendizaje pueden dejar de ser un
proceso de superposición de nuevos hábitos sobre los viejos para convertirse en
un proceso de cambio y desarrollo.”(p.60-61)
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La inhibició

Segons Gelb (1987), Alexander entenia la inhibició com: “La capacidad de detenerse,
de suspender nuestra reacción hasta estar adecuadamente preparados”(p.61). La
inhibició és una part essencial per a la pràctica de la tècnica Alexander. Aquesta defensa
que per tenir un control ple de les nostres reaccions el primer que hem de fer és aplaçar
aquestes reaccions per tal de poder decidir quina és la resposta més adequada. “Antes de
usar el cerebro como un instrumento para la acción debe ser usado como un
instrumento para la inacción” (Brennan, 1992, p. 70). La inhibició també ens ajuda a
canviar les nostres pautes de comportament i a construir respostes noves i més eficients
davant dels estímuls.
No obstant, Brennan (1992) defensa que la inhibició no té res a veure amb actuar amb
lentitud o amb congelar o suspendre les nostres accions. Això ho argumenta diferenciant
entre dos tipus d’inhibició: la inhibició instintiva i la inhibició conscient. El millor
exemple d’inhibició instintiva el trobem en els gats. Aquests animals tot i ser de
naturalesa ràpida tenen l’habilitat instintiva d’aturar-se abans d’actuar. Tal com
comentava Alexander: “El gato se inhibe del deseo de saltar precipitadamente y
controla su afán hasta límites insospechados, con objeto de recompensar el apetito
natural”(Citat en Brennan, 1992, p.61). Els humans però no tenim aquest instint sinó
que supeditem la inhibició a un control conscient. És el que anomenem la inhibició
conscient. Tal com argumenta Brennan, si volem canviar les nostres respostes davant de
determinats estímuls, primer hem de ser capaços de descartar conscientment les pautes
de comportament que hem automatitzat.
D’aquí se’n dedueix un dels pilars fonamentals de la Tècnica Alexander i és que aquesta
no es fonamenta en donar indicacions per fer qualsevol acció (seure, aixecar-se, tocar un
instrument, etc.) d’una determinada manera sinó que es fonamenta en donar les eines a
la pròpia persona perquè pugui decidir per si mateixa quina és la millor forma d’actuar.

Les direccions

Les direccions són aquells pensaments que organitzats d’una determinada manera ens
ajuden a dirigir l’ús del cos i el seu moviment. Tal com explica Mora (2012) les
direccions no es refereixen a fer cap acció o a obtenir una determinada postura amb el
cos sinó simplement a pensar-ho. D’aquesta manera, les direccions només tenen sentit si
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entenem la persona com un ésser psico-físic global tal i com el definia Alexander.
Aquests pensaments tot i no estar concebuts per intervenir en el gest, hi aporten llibertat
i intel·ligència i se centren en tres aspectes bàsics: “Deixar lliure el control primari,
respectar la llargada i l’amplada de l’esquena i promoure la llibertat de braços i
cames.”(p.58)
El sistema d’organitzar el pensament en direccions va íntimament lligat amb la
percepció sensorial errònia. Tal com explica Gelb (1987), Alexander es va adonar que
no podia confiar en el seu instint per tal de saber què estava fent realment el seu cos i
per això va començar a confiar en la raó. D’aquesta manera, Alexander va descobrir que
només quan deixava d’intentar fer un gest i es concentrava en el pensament d’aquell
gest el cos responia correctament. A partir d’aquí va establir el procediment que
determinaria la millor manera d’aconseguir un bon ús de nosaltres mateixos: inhibir
qualsevol resposta immediata i al mateix temps deixar el control primari lliure. Segons
Gelb (1987) aquests dos pensaments són les primeres direccions per aconseguir un gest
totalment lliure i eficaç a través de la tècnica Alexander.
Després de repassar les idees fonamentals de la tècnica Alexander veurem a continuació
quin és el paper que professor i alumne han de tenir en l’aprenentatge de la tècnica així
com quins són alguns dels recursos que s’utilitzen en la seva ensenyança.

2.1.3. EL PAPER DEL PROFESSOR I DE L’ALUMNE EN L’APRENENTATGE DE LA TÈCNICA
ALEXANDER

Segons de Alcantara (1997), cada professor de tècnica Alexander té el seu propi estil
ensenyant, no obstant, tot els professors han d’haver fet un treball previ aplicant els
preceptes de la tècnica sobre els seus propis hàbits per poder guiar adequadament als
alumnes en la seva reeducació. La tècnica parteix de la idea que les persones tenim una
apreciació sensorial imprecisa que no ens deixa veure aquells hàbits adquirits que ens
estan limitant. Per Conable i Conable (2001) el paper del professor de tècnica
Alexander no és el de dir a l’alumne quins són aquests hàbits incorrectes, sinó el
d’ajudar-lo a aconseguir una millor percepció de si mateix perquè sigui capaç de
detectar-los per si sol. A través d’aquesta recerca, l’alumne adquireix una apreciació
sensorial més objectiva i fiable i pot fer un millor ús de si mateix treballant en aquells
hàbits danyi’ns per tal d’inhibir-los o modificar-los. Així, l’alumne ha d’actuar en
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conseqüència al paper que té el professor i ha d’estar actiu en aquest aprenentatge. Tal i
com defensa Gelb (1987), ha d’intentar que el seu aprenentatge sigui quelcom
essencialment pràctic i global de forma que tots els conceptes estiguin interrelacionats
entre si. Conable i Conable (2001) descriuen molt bé quin ha de ser el paper de l’alumne
en el seu aprenentatge:
“Estudiantes, asumid un papel activo en vuestro aprendizaje de la Técnica.
Imitad lo que hizo Alexander al descubrir la Técnica. Observad. Cuestionad.
Experimentad. Inhibid vuestros viejos hábitos y esperad que surja algo más
profundo. Cooperad con lo nuevo cuando aparezca. Llevad todo el poder de
vuestro excepcional cerebro a vuestro aprendizaje, para que podáis asimilarlo
en vuestro ser, como haríais con un idioma nuevo. Jugad con aquello que
aprendáis, como lo haríais en una clase de cocina.” (p. 34)
Com que l’aprenentatge de la tècnica Alexander és essencialment pràctic, els professor
de tècnica no fonamenten les seves classes només en instruccions verbals sinó que
utilitzen altres eines com el treball amb les mans. Pels professors de la tècnica aquest
treball és una de les eines més útils i més importants. Tal com expliquen Conable i
Conable (2001), no s’ha de confondre aquesta eina amb el treball manual que fan
professionals de la salut com per exemple fisioterapeutes o osteòpates. Ells es dediquen
a fer teràpies manuals, a curar amb les mans. En canvi, pels professors de tècnica
Alexander les mans són una eina per guiar i per educar. Sovint, en les sessions de la
tècnica, els professors utilitzen les seves mans per guiar el moviment dels alumnes així
com la col·locació d’algunes parts del cos com per exemple, aquelles que afecten el
control primari. No obstant, no s’ha de confondre aquesta guia amb una manipulació o
una recol·locació. Es tracta simplement d’una eina per fer prendre a l’alumne
consciència sobre com s’està utilitzant a si mateix.
Així doncs, el professor ha de ser un guia per a l’alumne en l’aprenentatge de la tècnica
i l’alumne ha d’estar actiu i implicat en la seva reeducació. Per a guiar als alumnes, els
professors utilitzen diverses tècniques com les direccions o l’ús de les mans. Tot seguit,
veurem com va ser el seu descobriment de la tècnica Alexander i quins fets van portar al
seu creador a desenvolupar-la, per tal d’entendre millor quina és la seva mecànica de
funcionament.
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2.1.4. HISTÒRIA DE LA TÈCNICA ALEXANDER

La Tècnica va ser creada per F. Matthias
Alexander a principis del segle XX i per
desenvolupar-la es va basar en la seva
experiència personal. Tal com explica
Michael Gelb (1987), Alexander treballava
d’actor i declamador quan va començar a
patir

problemes

d’afonia

a

l’hora

d’afrontar les actuacions. Com que els
metges no li donaven solucions vàlides i
persistents, va començar a auto-observar-

Imatge 2. F.M. Alexander (Austràlia, 1869 – Regne Unit,
1955). En Canviar hàbits i prevenir trastorns
musculoesquelètics (p.15), per M. Mora, 2012, Barcelona:
Foment del Treball Nacional.

se per tal d’esbrinar què era el que li
provocava aquests problemes. D’aquesta manera, va descobrir que sempre realitzava el
mateix patró de moviment quan actuava: posava el coll rígid i tens i tirava el cap enrere.
A causa d’això, la laringe li quedava sota pressió i li costava agafar aire.
Com continua relatant Gelb, més endavant Alexander es va adonar que aquest patró de
moviment també el repetia quan parlava normalment, encara que en menor mesura que
quan actuava. Com que Alexander no podia influir directament sobre la seva laringe i
sempre que intentava no posar el coll tens el tensava encara més, va decidir posar
atenció sobre allò que li era més fàcil controlar: no tirar el cap enrere. D’aquesta manera
va descobrir que les tres accions formaven part d’un mateix patró de moviment i que
incidint en una, influïa també en les altres tres. A aquesta capacitat d’escollir una opció
o una altra sobre el que fem amb el nostre propi cos Alexander la va anomenar l’ús.
Aquest descobriment va ser molt important per al desenvolupament de la tècnica ja que
Alexander es va adonar que la relació dinàmica entre cap, coll i tronc era el factor
primari de l’organització del moviment humà i que la relació d’aquestes parts
condicionava tot el cos. D’aquesta relació Alexander en va dir el control primari.
També Brennan (1992) recull una petita història d’Alexander i el descobriment de la
tècnica on explica que quan es va saber que Alexander havia solucionat la seva
tendència a l’afonia a través de l’auto-observació i l’ús, molts actors i cantants van
començar a demanar-li consell per a les seves pròpies dolències. D’aquesta manera va
ser com Alexander es va adonar que els descobriments que havia fet no només servien
per a ell mateix sinó que podien ajudar a tothom: actors, cantants, músics i persones de
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tots els àmbits laborals. A partir d’aquí, Alexander va començar a ser reconegut per
molts metges que li remetien els seus pacients. Un d’ells, el professor J.W. Stewart
McKay el va animar a traslladar-se a Londres per tal de donar a conèixer la tècnica a un
públic més ampli i al 1904 Alexander s’hi va traslladar definitivament. Va continuar
divulgant la tècnica a Londres fins que va esclatar la Primera Guerra Mundial motiu pel
qual es va traslladar als Estats Units on també va seguir exercint. Durant aquesta època,
va viure a cavall entre Amèrica i Londres fins que al 1925 va tornar a Londres on va
fundar una escola per ensenyar la tècnica als nens. Al 1934 aquesta escola es va
traslladar a Bexley, Kent.
Brennan també destaca que vàries institucions van pressionar Alexander perquè formés
professors que poguessin continuar el seu llegat. Així va ser com al 1931 va fundar el
primer Curs de Técnica Alexander i va continuar formant mestres i rebent alumnes fins
al moment de la seva mort l’octubre de 1955. S’ha de tenir present que Alexander va
anar desenvolupant la tècnica durant tota la seva vida i que el procés d’auto-observació i
reeducació és un procés llarg que es va transformant constantment i que no acaba mai.
Alexander també va escriure un seguit de llibres i articles en els que recull el seu treball
i la seva experiència. Molts d’aquests textos van ser recopilats per Edward Maisel en un
llibre on a més va incloure un seguit de “Comentaris de Classe” recollits de
transcripcions realitzades durant sessions reals que Alexander mantenia amb diversos
alumnes. D’entre els textos publicats per Alexander destaquen els quatre llibres: Man’s
Supreme Inheritance (1910), Constructive conscious Control of the Individual (1923),
The Use of the Self (1932) i The Universal Constant in Living (1941).
Al llarg del temps, han estat molts els metges i científics que han anat avalant els
beneficis de la Tècnica Alexander. En són exemples Sir Charles Sherrington, premi
Nobel de medicina (1932), Nikolaas Tinbergen, premi Nobel de fisiologia i medicina
(1973), George Bernard Shaw, premi Nobel de literatura (1925) i John Dewey, pedagog
i filòsof. (Mora, 2012, p. 14)
La tècnica Alexander va ser creada doncs per F. Matthias Alexander a través de la seva
pròpia experiència i va ser ell mateix qui va començar la seva transmissió ajudant a
diversos alumnes en la seva reeducació i formant els primers professors de la tècnica.
Encara en vida, Alexander va obtenir el reconeixement de membres destacats de la
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comunitat científica i mèdica. Després de repassar els aspectes de la tècnica, repassarem
a continuació els aspectes psicofísics que condicionen al músic en la seva pràctica.

2.2. LA CONDICIÓ PSICO-FÍSICA DEL MÚSIC
L’estudi d’un instrument musical és una activitat complexa des del punt de vista psicofísic que a més comporta gran quantitat d’hores de pràctica. Aquestes exigeixen una
gran concentració i en elles es repeteixen contínuament els mateixos gestos i
moviments. Aquestes repeticions i el grau de concentració necessari causen un gran
desgast tant físic com psicològic del qual sovint els músics no són conscients. Si aquest
esforç i desgast no s’efectuen de forma adequada (si no es prepara el cos, es vigilen els
hàbits psico-físics i es compensen els gestos) poden sorgir lesions.
L’activitat física que realitza l’instrumentista es denomina gest musical. El gest musical
és segons Esther Sardà, fisioterapeuta i especialitzada en medicina de les arts: “un
conjunto o concatenación de movimientos y posturas que realiza un músico durante la
interpretación o el ensayo de una pieza musical” (Sardà, 2003, p. 45). Com en
qualsevol altre activitat física, en el gest musical intervenen diferents parts del cos. En
primer lloc, el sistema nerviós central s’encarrega de transmetre les ordres del músic a
cada part del cos i de fer que aquestes reaccionin. Després, els sentits auditiu i visual,
així com la propiocepció i la cinestèsia proporcionen a l’individu feedback sobre allò
que està creant i sobre el seu entorn. Per últim, també intervenen els sistemes múscultendinós i osteo-articular que són els encarregats de la postura corporal i d’executar el
moviment. És important per a qualsevol músic conèixer adequadament el seu cos i el
funcionament d’aquest. Conable (2002) anomena mapa corporal a l’auto-representació
que la persona té de si mateixa, del seu cos i del seu funcionament. Segons ella si el
mapa corporal és precís, el moviment serà òptim i gràcil i l’individu s’usarà a si mateix
de forma eficient utilitzant el disseny propi del seu cos. Ara bé, quan l’individu no
coneix aquest mapa i s’intenta moure d’una manera per la qual el seu cos no ha estat
dissenyat, el seu moviment esdevé perjudicial i fins i tot pot arribar a lesionar-se. Mora
(2012) també comenta sobre aquest fet:
“Perquè els mecanismes posturals funcionin adequadament, cal que per una
banda hi hagi una distribució del pes del cos repartida equitativament amb
relació a l’eix de gravetat de la persona, que la conducció de pes a través de
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l’estructura esquelètica sigui eficient (...), que hi hagi equilibri de tensió
muscular en la globalitat del cos, un control primari lliure i especialment, cal
deixar treballar i no interferir en els reflexes posturals.”(p.49)
És important tenir en compte que no existeix una postura o una utilització universal del
propi cos que serveixi per a tots els individus. Cada persona ha d’adaptar l’ús que fa de
si mateix a les seves característiques, la seva condició física i la pràctica del seu
instrument. Encara que hi ha pautes en la interpretació d’un instrument que poden servir
per a una majoria, aquesta idea de que cada persona és única en les seves condicions
físiques i interpretatives s’ha de tenir present. Segons el pedagog i violoncel·lista
Christopher Bunting (1983) “el estudio del violonchelo debe empezar por el estudio de
nosotros mismos” (p.13). En aquest sentit i tal com defensa Conable (2002), la tècnica
Alexander no pretén inculcar a aquells que la practiquen uns exercicis o unes pautes de
comportament i moviment concretes sinó que els vol donar les eines perquè trobin per
ells mateixos la forma de moviment més lliure, equilibrada i natural possible.
Segons Rosset i Odam (2010) una bona postura es basa en tres principis: la verticalitat,
l’estabilitat i l’equilibri muscular i articular. La verticalitat consisteix en alinear
correctament les diferents parts del cos perquè el pes es distribueixi adequadament
sense sobrecarregar cap zona. L’estabilitat és proporcionada per les extremitats inferiors
que aporten la base suficient perquè puguem moure’ns lliurament al tocar. En el cas dels
violoncel·listes, que han de romandre assentats, és particularment rellevant en
l’estabilitat la funció que desenvolupen la pelvis, les natges i les cuixes. L’equilibri
muscular i articular determina el rol dels músculs i les articulacions en la correcció
postural. Si aquests tenen la tonificació i la flexibilitat adequades, ajudaran a mantenir
una postura lliure i fluïda.
Per mantenir els principis de verticalitat, estabilitat i equilibri en el cos, és especialment
important el paper que juga el centre de gravetat o d’energia. Segons Benito (2001), el
centre geomètric del cos és el punt resultant d’enquadrar el cos humà en un prisma
rectangular i traçar en ell tots els eixos possibles. Aquest punt es troba emplaçat a la
zona de la pelvis. Si el pes del cos està repartit equitativament, aquest punt funciona a
més com a centre de gravetat. (p. 58)
Igualment important a la postura de l’intèrpret, és la relació que s’estableix entre aquest
i el seu instrument. Alguns experts en educació postural estableixen analogies entre la
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posició de l’instrumentista al tocar i la que presenta quan no sosté l’instrument: “la
postura con el instrumento debería aproximarse el máximo posible a la postura
correcta sin el instrumento” (Klein-Vogelbach, Lahme, & Spirgi-Gantert, 2000, p. 46).
L’instrumentista no ha de fer concessions a l’instrument sinó que aquest s’ha
d’acomodar al seu cos formant una unitat harmònica.
De la mateixa manera que per al músic és indispensable tenir una bona condició física
és també indispensable tenir una bona condició psicològica i emocional. La tècnica
Alexander entén que cos i ment funcionen de forma conjunta com a part d’un únic ser.
D’aquesta manera si els hàbits posturals no són els adequats això afectarà a la nostra
estabilitat psíquica i per més que treballem els hàbits físics, aquests no seran els que
necessitem si la nostra ment no hi treballa de forma conjunta. Com diu Frank R Wilson
(2002): “el moviment corporal i l’activitat cerebral són funcionalment interdependents,
i la seva sinergia està poderosament formulada”(Citat en Mora, 2012, p. 37). Aquesta
estabilitat psico-física no només és important per aconseguir una pràctica eficient sinó
que també és necessària a l’hora d’enfrontar-se amb el públic i d’evitar la por escènica.
Segons de Alcantara (1997), la por escènica pot ser desencadenada per tres factors: el
músic no està preparat tècnica i musicalment per a l’obra a la que s’enfronta. El músic
està preparat però creu que no ho està per raons externes a la pràctica. Per exemple, no
ha seguit la seva rutina habitual abans d’un concert. El músic s’enfronta a
circumstàncies excepcionals que afegeixen pressió a la seva interpretació. Alexander
escrivia sobre la por escènica:
“We are told that (stage fright) is all a matter of “nerves” and so forth.... These
emotional disturbances are part and parcel of an unbalanced psycho-physical
condition, of a state of anxiety and confusion, and there can be little doubt that
any circumstance that is more or less unusual is likely to bring about a
recurrence of the same disturbed psycho-physical condition.” (citat en
Alcantara, 1997, p. 259)
Així segons Alexander (1995), la por escènica és fruit d’un desequilibri psico-físic. Les
emocions afecten al cos i el fan reaccionar. D’aquesta forma, els mals usos que puguem
tenir en la nostra vida quotidiana, per exemple, el bloqueig del control primari, es veuen
accentuats per la situació de pressió a la que estem sotmesos durant l’actuació. Això
desencadena una sèrie de reaccions físiques i psíquiques que accentuen el bloqueig i
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l’accés de tensió i fan que la qualitat de la nostra actuació decaigui. Segons la tècnica
Alexander, si volem millorar la nostra condició psíquica en afrontar una actuació
haurem de treballar en nosaltres mateixos d’una forma global tant des del punt de vista
dels mals usos psíquics (pensaments i emocions) com des del punt de vista dels mals
usos físics.
Un altre factor a tenir en compte en la pràctica del músic és la distribució del temps de
pràctica i l’ús que se’n fa. La pràctica s’ha de dur a terme de forma regular, evitant fer
grans esforços un dia i no practicar gens al dia següent. Quan un músic reprèn la
pràctica després d’un període d’inactivitat, és recomanable augmentar gradualment el
temps d’estudi. Segons Sardà (2003) la pràctica ha de repartir-se al llarg de tot el dia,
evitant concentrar-la en una sola sessió. No s’hauria de practicar més de 50 minuts
seguits, essent convenient realitzar descansos de 10 minuts abans de reprendre la
pràctica. Durant aquest descans és recomanable que l’instrumentista realitzi alguns
exercicis de mobilitat i estiraments així com que posi consciència en l’ús que està fent
del cos i la ment a través per exemple del descans constructiu que proposa Mora. Una
distribució adequada del temps ajuda a prevenir la fatiga muscular que tant sovint
apareix en els músics i que pot ser el precedent d’una lesió. A més, una correcta
distribució del temps repartint les sessions i fent les pauses adequades de descans, ajuda
al músic a mantenir la concentració i la consciència en optimes condicions durant tota la
pràctica.
Pel que fa a la manera d’enfocar la pràctica diària, de Alcantara (1997) defensa que
aquesta s’ha d’abordar com un diagnòstic constant dels problemes que afecten al propi
músic i la seva interpretació. La solució no es troba mai a part del problema sinó que es
troba en el si del mateix problema. Molts dels errors que sorgeixen en la interpretació
d’una obra provenen del mal ús que el músic fa de si mateix. Si el propi músic és capaç,
de forma conscient, de detectar aquest mal ús i de buscar una solució adequada a la
seves necessitats, llavors podrà ordenar al seu cos que actuï de forma diferent trobant
així una solució al problema inicial. Aquest plantejament de la pràctica no és sinó una
constatació de la idea alexandrina de que el nostre ús depèn de nosaltres mateixos.
Com s’ha descrit, hi ha varis aspectes físics i psíquics que el músic ha de considerar si
vol gaudir d’una bona salut durant la seva pràctica i treure’n el màxim rendiment. La
tècnica Alexander pot ajudar a abordar aquests aspectes ja que treballa transversalment
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la unitat de la persona (cos i ment). L’aplicació dels preceptes de la tècnica en la
pràctica pot ajudar a la persona a aconseguir un moviment més harmònic i eficaç i
també a augmentar la concentració i superar la por escènica.

2.3. LA TÈCNICA DEL VIOLONCEL: REVISIÓ DELS ASPECTES FÍSICS
La postura corporal a l’hora de tocar el violoncel ha anat evolucionant al llarg del
temps. Abans de l’aparició de la pica, el violoncel es subjectava amb les cames i la mà
esquerra. Això restava mobilitat i coordinació a l’intèrpret. Així mateix, al subjectar
l’arc amb el palmell de la mà cap a dalt, l’intèrpret tenia poc control sobre aquest, cosa
que li impedia executar cops d’arc ràpids com per exemple l’spicatto. Amb l’aparició de
la pica cap al 1850 (Stowell, 1999, p. 181) el violoncel va passar a recolzar-se al terra i
al pit, alliberant les extremitats superiors de l’intèrpret i permetent que la tècnica
avancés cap a un major virtuosisme. En aquesta línia evolutiva, va ser a principis del
segle XX quan pedagogs, intèrprets, metges i terapeutes van començar a preocupar-se
pels aspectes anatòmics i fisio-mecànics de la tècnica del violoncel (Zurita, 2010).
Aquesta secció repassa aquells aspectes físics que condicionen la interpretació del
violoncel en l’actualitat i proposa un model postural que proporciona un major grau
d’agilitat i llibertat a l’intèrpret al mateix temps que disminueix el risc de lesions. No
obstant, cal tenir en compte que les característiques particulars de cada individu fa que
el present model hagi de ser adaptat i reinterpretat per cada persona. Per tenir un bon ús
d’un mateix, s’han de diferenciar les parts del cos (Bunting, 1983) sent conscients de la
funció que cada una té a l’hora de tocar el violoncel i de que totes aquestes parts han
d’estar coordinades entre si de forma harmoniosa i jeràrquica. En els següents paràgrafs
s’inclouen propostes sobre com ha de seure un violoncel·lista o quina ha de ser la seva
relació amb l’instrument. També es descriu part per part el gest musical que realitza el
violoncel·lista al tocar.
El primer factor que condiciona la interpretació del violoncel és el fet que és un
instrument que es toca assegut. Per aquest motiu, és molt important tenir en
consideració el tipus de cadira que utilitzem. Quan s’està assentat, l’esquena rep una
major càrrega que quan s’està de peu. Aquest fet s’agreuja en els violoncel·listes ja que
al assentar-se cap a la punta de la cadira la superfície de recolzament és molt menor. La
cadira ha de ser triada segons l’altura de l’intèrpret permetent que aquest pugui recolzar
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els peus per complet en el terra i que al fer-ho les seves cames formin un angle de
noranta graus. El pes del cos ha de repartir-se equilibradament sobre les dos cames i
l’esquena ha de mantenir la seva curvatura natural. Igualment, s’ha d’evitar arquejar la
zona lumbar cap endavant o cap enrere per evitar el bloqueig de la pelvis. També s’ha
de tenir en compte que el bloqueig de les cervicals afectarà la mobilitat de tot el cos i
especialment de les extremitats superiors. Aquesta idea és la mateixa que defensa
Alexander quan parla sobre el control primari. Al mateix temps, les espatlles han
d’evitar qualsevol tensió innecessària perquè el pes dels músculs de l’esquena pugui
transmetre’s a l’instrument a través dels braços. Per ajudar a adquirir una adequada
curvatura de l’esquena, és convenient que la cadira sigui semirígida i no s’enfonsi amb
el pes de l’intèrpret. A més, les cadires inclinades cap endavant ajuden a enviar el pes
cap a les cames i a mantenir l’esquena lliure de sobrecàrregues.

Imatge 3. “Posición correcta”. En El
violonchelo. Así interpreto, así enseño
(p.15), per P. Tortelier, 1993,
Barcelona: Labor.

A part de saber seure’s de forma adequada, els violoncel·listes han d’aprendre a ajustar
el seu instrument al seu cos. El violoncel s’ha de recolzar en el pit i les cames però
sense disminuir la llibertat de moviments de l’instrumentista. El violoncel·lista ha
d’evitar recolzar-se sobre l’instrument arquejant les espatlles cap a endavant i ha de
mantenir la corba natural de l’esquena. Segons Tortelier (1993): “la pica ha de ser tan
llarga com permeti la comoditat de l’instrumentista i ha de situar-se lleugerament a
l’esquerra del centre” (p.15). Alguns violoncel·listes prefereixen utilitzar una pica més
alta, allunyant el punt de recolzament del terra i col·locant l’instrument en un angle més
perpendicular mentre que d’altres la prefereixen més baixa, situant l’instrument més
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paral·lel al cos. La comoditat de l’instrumentista és una prioritat en relació amb el seu
instrument. Hi ha varies opcions acceptades a l’hora de col·locar-se l’instrument: alguns
aposten per recolzar-se’l en la part superior del pit, prop de l’estern, mentre que d’altres
defensen fer-ho més avall. En qualsevol cas, és fonamental en totes les opcions que la
posició sigui còmoda per a la persona. Ni l’instrument ni l’instrumentista haurien
d’estar excessivament inclinats cap a un costat, ni la col·locació del violoncel hauria
d’interferir en la interpretació. Igual que passa amb la cadira, l’elecció de l’instrument
adequat depèn de les característiques físiques de cada violoncel·lista. Un violoncel
massa gran pot provocar l’aparició de tensions involuntàries i/o problemes tècnics.
Pel que fa a les extremitats, s’ha de tenir present que al tocar el violoncel, els gestos i
moviments que produeixen la part dreta i la part esquerra del cos són asimètrics cosa
que provoca que les necessitats posturals de cada part també ho siguin. La part dreta és
l’encarregada de la subjecció de l’arc i per tant, de la producció del so. L’arc ha de
sostenir-se amb fermesa però sense una excessiva tensió ja que en realitat té el seu punt
de recolzament en les cordes i no en la mà. El contacte entre la mà i l’arc és primordial
per poder manejar-lo correctament. Els dits cor i polze actuen de centre d’equilibri de la
mà i marquen la col·locació de la resta de dits. Aquests han de formar un cercle al
arquejar el dit polze i han de situar-se al final de la nou: el dit cor entre l’anell i la vara i
el dit polze en el buit que formen la vara i el final de la nou. És important que el dit
polze estigui lliure de tensions innecessàries i no creï una sobrecàrrega muscular a la
zona del palmell de la mà. La resta de dits es col·locaran verticalment sobre la nou de
l’arc. La mà en la seva totalitat ha d’estar en una inclinació de supinació respecte a la
vara per transmetre el pes del braç sobre els dits índex i cor permetent millorar el
control i el so. El braç juntament amb la mà, el colze i l’espatlla han de formar una línia
descendent que no quedi fragmentada en cap altre punt. D’aquesta manera,
s’aconsegueix una adequada coordinació entre tots els músculs que participen del
moviment. Quan l’instrumentista avança cap a la punta de l’arc no ha d’estirar el braç
solament, sinó que també ha d’elevar lleugerament el colze augmentat així l’angle de
supinació i assegurant-se que no es perd el so conforme l’arc s’aproxima a la punta.
Amb aquesta col·locació, el músic utilitza el pes natural dels músculs de major mida del
braç i de l’esquena per aconseguir el so desitjat, evitant el sobreesforç i l’excés de tensió
(Diran, 2003). Paral·lelament, el braç i la mà esquerra són les encarregades de
l’afinació. La mà s’ha de col·locar sobre l’instrument lleugerament inclinada cap enrere
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per utilitzar així la seva màxima obertura natural i no haver de forçar la seva amplitud.
A més, aquesta inclinació serveix per aprofitar la rotació del canell al articular el tercer i
quart dit, compensant així la seva debilitat. El braç ha de mantenir-se lliure d’excessos
de tensió, en una posició ni massa alta ni massa baixa perquè els dits puguin aprofitar el
seu pes al baixar la corda però mantenir al mateix temps la seva màxima agilitat. En els
canvis de posició, el braç esquerra funciona com una palanca que prepara els
desplaçaments sobre al corda, per la qual cosa ha de mantenir la tensió adequada i tenir
plena mobilitat (Nikola, 2004). L’absència de tensions innecessàries és important tan en
les extremitats així com en l’esquena ja que qualsevol sobreesforç podria bloquejar a
l’intèrpret restant-li mobilitat i fins i tot originant una lesió.
Els conceptes analitzats en els paràgrafs anteriors han de ser tinguts en compte a l’hora
de buscar una correcta postura corporal per tocar el violoncel. És imprescindible trobar
la correcció física i cinestèsica a l’hora de tocar ja que la interpretació musical no serà
adequada si l’intèrpret no és capaç d’executar els gestos musicals correctament (Mantel,
1995). S’han repassat les funcions de les parts del cos que intervenen en el procés de la
interpretació: tant dels elements de suport (esquena i cames) com dels elements més
dinàmics (mans, braços i dits). La finalitat dels paràgrafs precedents és la de proposar
un model postural bàsic que permeti la llibertat i l’equilibri en el gest musical del
violoncel·lista, però tenint en compte que aquest sempre es podria millorar examinant
més detalladament el paper de cada articulació, múscul i tendó.

3. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DE LA RECERCA
3.1. ESTRATÈGIA DE RECERCA
La recerca realitzada per a aquest treball té com a finalitat aconseguir una millora en la
consciència corporal i en l’estabilitat mental a través de la tècnica Alexander. La
hipòtesi de partida era que la millora dels meus hàbits psicofísics repercutiria en la
meva tècnica interpretativa. L’objectiu final era aplicar aquestes millores obtingudes en
el meu recital fi de màster per tal d’obtenir un òptim rendiment físic i psíquic durant el
concert. L’estratègia de recerca així com tot el procés d’investigació els vaig
desenvolupar amb la guia de la cotutora d’aquest treball Mireia Mora. Tot el que exposo
a continuació es fonamenta en la meva experiència personal i en les accions dutes a
terme sobre mi mateixa i la meva manera de tocar el violoncel durant la investigació.
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L’estratègia de recerca es va desenvolupar durant un semestre a través de tres línies
d’actuació: les classes col·lectives de Formació corporal i comunicació II, les classes
individuals de tècnica Alexander i l’estudi personal. Tant les classes individuals i
col·lectives, com la introducció dels fonaments de la tècnica en l’estudi diari van
començar al gener de 2016 i van culminar en el meu recital fi de màster que va tenir lloc
el juliol d’aquest mateix any.
Les sessions col·lectives de Formació corporal i comunicació II eren sessions en grup
centrades en els aspectes més generals del funcionament del cos i de la reeducació
psicofísica. Aquestes sessions eren compartides amb altres alumnes de l’Esmuc i eren
impartides per la professora Mireia Mora. Les classes es distribuïen en sessions
setmanals d’hora i mitja de durada. Les sessions sempre s’iniciaven amb la pràctica del
descans constructiu, un recurs que explicaré més endavant. Després, a través de
diferents exercicis en els que realitzàvem activitats quotidianes com caminar o seure en
una cadira, treballàvem la consciència sobre el propi cos i sobre la manera de moure’ns.
Els exercicis realitzats es recolzaven en explicacions teòriques del funcionament de
músculs i articulacions. Al final de la classe es reservava un temps perquè un dels
alumnes pogués interpretar una peça davant dels companys aplicant a l’instrument els
aspectes de la tècnica treballats. Aquestes sessions van ser molt interessants a l’hora
d’obtenir una base teòrica de la mecànica psicofísica del cos i prendre consciència dels
hàbits posturals que ens afecten en totes les activitats quotidianes i no només en la
pràctica interpretativa. A més, poder intercanviar impressions amb altres músics va ser
molt productiu per observar en altres persones hàbits psicofísics que no som capaços
d’identificar en nosaltres mateixos a causa de l’apreciació sensorial imprecisa.
Les classes individuals eren sessions d’una hora aproximadament en les quals la meva
tutora i jo aplicàvem els conceptes de la tècnica Alexander a la pràctica del violoncel.
Vam realitzar un total de sis classes individuals i aquestes sempre es dividien en dues
fases. La primera fase es centrava en l’observació, un dels pilars fonamentals de la
tècnica Alexandre. En aquesta fase interpretava una part del repertori que estava
preparant per al recital final de màster i observàvem quins eren els hàbits posturals o
psíquics que es reflectien en la meva forma de tocar i com afectaven a la meva
interpretació. En una segona fase de la sessió treballàvem els meus hàbits interpretatius
a través dels preceptes de la tècnica. En ocasions aquest treball també es feia sense
l’instrument per tal que aquest no interferís en la consciència sobre el propi cos. D’altres
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vegades, treballàvem directament sobre el repertori, agafant un passatge que podia ser
interessant per observar, prendre consciència i inhibir o modificar un hàbit psicofísic
concret. Aquest treball es realitzava a través de l’aprofundiment en la consciència, la
inhibició, les direccions i el moviment guiat. El temps dedicat a l’observació era tan
important com el dedicat al treball de la consciència corporal i del moviment del cos.
Els hàbits i objectius treballats eren individualitzats i es basaven en la meva pròpia
manera de mourem i de tocar el violoncel. Les diferents classes van transcórrer dels
aspectes més generals, com per exemple la relació entre el cos i l’instrument, als
aspectes més concrets com la implicació del braç dret en la producció i projecció del so.
El treball realitzat en l’estudi personal consistia en aplicar i interioritzar tot allò après
durant les classes individuals i col·lectives a través de la pràctica diària del violoncel.
Per això vaig introduir en el meu estudi alguns dels recursos propis de la tècnica
Alexander com per exemple la utilització de les direccions i del descans constructiu.
Aquesta part de la investigació va ser el més difícil de realitzar ja que en ella no
comptava directament amb la guia de la professora. Tot i això, la introducció dels
principis de la tècnica en la pràctica diària és l’aspecte més important de l’estratègia de
recerca ja que només d’aquesta manera es poden obtenir resultats. La pràctica de la
tècnica Alexander només en sessions setmanals no és suficient per aconseguir el canvi
profund d’hàbits que aquesta proposa. Tal com defensen Conable i Conable (2001), tot
aquell que s’introdueix en la tècnica Alexander ha d’assumir un paper actiu en el seu
aprenentatge de la mateixa manera que va fer Alexander al descobrir i desenvolupar-la.
Ha de ser un mateix el que ha d’aprofundir en la seva consciència per tal de detectar
quins són els hàbits posturals que l’estan limitant i ser capaç d’inhibir-los i canviar-los.
El professor de tècnica Alexander és un guia en el procés però no és el responsable del
canvi.

3.2. PROCEDIMENTS
La Tècnica Alexander no s’ha de confondre amb un seguit d’exercicis estandarditzats
que s’apliquen d’igual manera a totes les persones ja que és quelcom molt més
complexa i personalitzat. No obstant, sí que hi ha una sèrie de tècniques i procediments
que són utilitzats habitualment pels professors de la tècnica a l’hora de guiar als
alumnes. Aquests procediments serveixen a l’alumne per evolucionar en la seva
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apreciació sensorial, aprofundir en la seva consciència corporal i canviar els seus hàbits
psicofísics. La finalitat última de la tècnica és dotar a l’alumne de les eines necessàries
perquè ell mateix pugui reeducar els seu cos i la seva ment. D’aquesta manera, l’alumne
pot construir tot un nou sistema de moviment molt més simple i eficient, fonamentat en
l’ideal alexandrí de que menys és més.
Tot seguit explico en que consisteixen aquells procediments que vam utilitzar en la
meva recerca. Tot i que tots ells estan fonamentats en el marc teòric, utilitzo la meva
experiència personal basada en la investigació per explicar detalladament com és la seva
aplicació i quins són els seus usos pràctics. Amb aquesta finalitat, a més de
contextualitzar aquests procediments dins de la meva estratègia de recerca, he afegit a
les explicacions exemples pràctics de com van ser aplicats en la reeducació dels meus
hàbits posturals.
Vull remarcar que aquests procediments no només van ser útils en la re-educació dels
meus hàbits psicofísics, sinó que també van resultar ser una eina pràctica en la millora
tècnica i interpretativa del violoncel. Per això, molts d’aquests procediments van ser
integrats dins del meu estudi diari i encara avui dia continuo amb la seva pràctica.

3.2.1. EL MAPA CORPORAL

El mapa corporal és la manera com les persones ens veiem a nosaltres mateixes, com
ens imaginem, com ens definim, com pensem que ens movem i que funcionem. Aquesta
autorepresentació és important a l’hora d’aconseguir un moviment lliure i fluït. Si
entenem bé com funciona el nostre cos l’utilitzarem aprofitant el seu disseny i per tant
la nostra manera de moure’ns serà àgil i saludable. Si per al contrari el tenim mal entès,
això interferirà en la nostra manera de moure’ns i el moviment resultant serà descoordinat, brusc i limitat (Conable, 2002).
Part de les classes col·lectives de Formació corporal i comunicació II es dedicaven a
explicar aspectes del nostre mapa corporal. Aquestes explicacions, van fer que els
alumnes ens adonéssim que sovint tenim mal entès com funciona el nostre propi cos.
Vam constatar que aquests errors en l’autorepresentació de nosaltres mateixos es deuen
fonamentalment a tres factors: en primer lloc l’apreciació sensorial imprecisa, en segon
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lloc les idees preconcebudes que tenim de nosaltres mateixos i en tercer lloc, la falta
d’informació.
L’apreciació sensorial imprecisa fa que sovint rebem un feedback erroni i pensem que
ens estem movent d’una determinada manera quan realment no és així. En el meu cas
per exemple, pensava que estava utilitzant la força de la gravetat quan volia produir un
so fort amb l’arc del violoncel, però el que passava realment era que aquest pes quedava
bloquejat en l’espatlla dreta al tensar-la excessivament.
També les idees preconcebudes que tenim de nosaltres mateixos funcionen de manera
similar. Les persones rebem constantment influències externes que condicionen la
nostra manera de veure’ns. En el cas dels músics, per exemple, una influència molt
important l’exerceixen els nostres professors d’instrument. Freqüentment els alumnes
tendim a descontextualitzar una observació que un professor ens ha fet en un moment
concret. Aquesta des-contextualització del comentari fa que ens formem idees errònies
de la manera com actuem. Aquestes idees equivocades determinen la nostra manera de
moure’ns al contaminar l’autorepresentació que tenim de nosaltres mateixos.
D’altra banda, la falta de coneixements sobre el funcionament del cos així com de les
parts que el conformen i de com es relacionen és un fet generalitzat en la nostra societat
a excepció d’algunes professions com per exemple en la medicina. En el cas dels músics
es convenient tenir uns coneixements sòlids sobre el nostre cos i el seu funcionament.
Això garanteix tenir una autorepresentació precisa que ens ajudi a moure’ns de forma
lliure i saludable en la nostra pràctica.
Per a les explicacions sobre el funcionament del cos que vam rebre a les classes
col·lectives utilitzàvem suports visuals com imatges, dibuixos a la pissarra o el prototip
d’esquelet de l’aula. Durant aquestes explicacions vam treballar diferents aspectes del
cos com quins músculs i articulacions conformen els braços i com funcionen, com
afecta la gravetat a les nostres articulacions, quins són els mecanismes posturals
d’antigravetat o l’esquena i la seva funció com a suport.
El fet de tenir més clar el mapa corporal va ser molt important per poder aprofundir en
l’apreciació dels meus propis hàbits. Per exemple, sovint quan ens hem d’ajupir a agafar
una cosa del terra ho fem doblegant-nos per la cintura i deixant les cames estirades.
D’aquesta manera, usem la cintura com si fos una articulació quan realment no és així.
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Això és fruit d’un error en el nostre mapa corporal. Un cop s’ha aclarit aquest aspecte
del mapa corporal i s’ha pres consciència sobre aquest hàbit, podem començar a
treballar per reeducar-lo recollint les coses del terra doblegant els genolls i mantenint
l’esquena en la seva corba natural. Gràcies a aquest aclariment en el mapa corporal
augmenta la nostra consciència corporal i la qualitat del nostre ús. També a l’hora de
millorar els meus hàbits en la interpretació del violoncel aquesta millor
autorepresentació em va ajudar. Per exemple, conèixer millor les diferents vèrtebres que
conformen l’esquena i com s’interrelacionen entre si em va ajudar a mantenir la corba
natural d’aquesta mentre tocava i a eliminar la tensió excessiva que patia a la zona
lumbar. En conclusió, un millor coneixement del propi mapa corporal augmenta la
consciència i l’apreciació sensorial i ajuda a millorar l’ús d’un mateix.

3.2.2. EL DESCANS CONSTRUCTIU

Els músics practiquen amb el seu instrument diàriament. Tal com es comentava en els
paràgrafs dedicats a la condició psicofísica del músic en el marc teòric, aquestes
sessions d’estudi haurien d’estar repartides durant tot el dia i no superar els 50 minuts
de durada, amb un mínim de deu minuts de descans entre sessions. Massa sovint això
s’incompleix i el músic no es permet el temps necessari per prendre consciència i
avaluar com s’està usant en la seva pràctica. Escoltar el propi cos i analitzar com
l’estem usant és important per optimitzar el rendiment en la pràctica. Els lapses de
descans entre sessions poden ser un bon moment per a aquesta activitat si utilitzem com
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D’esquena a terra amb els genolls doblegats i els peus ben recolzats.

La tècnica del descans constructiu consisteix a estirar-se d’esquena en una superfície
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Imatge 3. Pràctica del descans constructiu. En Canviar hàbits i prevenir trastorns musculoesquelètics
(p. 153), per M. Mora, 2012, Barcelona: Foment del Treball Nacional.
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col·locar uns llibres sota l’occipital per aconseguir aquesta elevació tenint present que
l’altura variarà d’una persona a una altra. Col·locarem els peus a la mateixa separació
que les espatlles per tal que les cames facin el menor esforç possible. Les mans es
col·loquen a la caixa toràcica, sobre les costelles, amb els palmells oberts i els colzes
recolzats a terra a certa distància del cos per tal d’aconseguir la màxima llargada tant de
braços com de dits i mans (Mora, 2012).
La pràctica del descans constructiu ha de tenir una duració d’entre deu i vint minuts.
Durant aquest temps, la ment ha d’estar centrada en el propi cos i en el moment present,
posant atenció en percebre allò que estigui succeint en ell mateix i al seu voltant. Els
pensaments han de fluir sense que hi parem atenció o intentem aturar-los. La ment ha
d’observar sobretot el que passa en el cos potenciant al màxim el sentit cinestèsic i la
propiocepció. D’aquesta manera, podem adonar-nos de quines parts del cos estan en
tensió, a on sentim molèstia o fins i tot si hi ha alguna part amb dolor.
El descans constructiu no només és útil per prendre consciència sobre nosaltres
mateixos, sinó que també ajuda a relaxar el cos després del desgast físic que suposa la
pràctica d’un instrument. El primer pas per deslliurar-nos de la tensió innecessària és
adonar-nos a quines parts del cos l’estem acumulant i de quina manera. Aquesta tècnica
ajuda a donar aquest primer pas i a més, al ser un moment de calma i inactivitat ajuda a
relaxar tota la tensió i el cansament produïts durant l’estudi.
El descans constructiu també és molt útil per descansar a nivell psíquic. Freqüentment,
els músics aprofitem les pauses per realitzar altres activitats. Aquestes activitats solen
ser aquelles que no requereixen un esforç físic. D’aquesta forma el cos descansa però la
ment segueix activa ocupada en una altra tasca. Al reprendre la pràctica, aquesta falta de
descans mental es nota i l’esforç fet al llarg de les diferents sessions d’estudi es va
acumulant. Conseqüentment, en l’última sessió d’estudi el rendiment serà molt menor al
de la primera. Durant el descans constructiu, centrem la ment en una única activitat:
l’observació del nostre cos a través de la propiocepció i la cinestèsia. Així deixem que
la ment descansi del bombardeig de pensaments a la que la sotmetem habitualment ja
que aquests flueixen lliurement sense ser retinguts. Al reprendre la pràctica això es nota
en una renovació de l’energia psíquica i física i en una menor acumulació de la fatiga.
Durant la recerca vaig integrar la tècnica del descans constructiu en el meu estudi diari.
Al deixar d’aprofitar les pauses per fer altres activitats i dedicar-les a aquest
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procediment tant el meu cos com la meva ment descansaven realment. D’aquesta
manera, al tornar a reprendre la pràctica estava molt més recuperada i això
incrementava la qualitat de la següent sessió d’estudi. Gràcies a això, la meva
concentració seguia totalment activa i el meu cos no acumulava tanta fatiga a través de
les diferents sessions. A més, el descans constructiu em va ajudar a incrementar la
consciència sobre el meu cos. Durant els descansos podia observar els punts en els quals
acumulava tensió innecessària o sentia dolor. El descobriment d’aquests punts em
guiava en l’anàlisi dels hàbits psicofísics que els provocaven i que per tant havia de
modificar. Identificar aquests punts de tensió innecessària al tocar i poder relaxar-los
també em va ajudar a prevenir la fatiga i els conseqüents dolors musculars que pot
provocar la pràctica continuada si els hàbits psicofísics no són adequats.

3.2.3. LA INHIBICIÓ

La inhibició és un pas fonamental per a canviar els nostres hàbits ja que ens dóna el
temps necessari per prendre consciència sobre com ens movem, reflexionar sobre com
ens voldríem moure i aplicar les direccions necessàries per moure’ns de la manera
desitjada. La inhibició és l’eina fonamental del canvi. No es pot construir una nova
manera de moure’ns sense haver-nos desfet prèviament d’aquells hàbits incorrectes. La
inhibició respon a la idea alexandrina de que menys és més. No es tracta de sumar als
antics hàbits noves formes de fer, sinó que es tracta de canviar-ho tot des de la base, de
construir un nou sistema de moviment.
Com podrem veure més endavant, la inhibició va ser utilitzada en la reeducació de tots
els hàbits treballats durant la meva investigació. La inhibició es va treballar tant a les
classes col·lectives, com en les classes individuals i en l’estudi personal. En les classes
col·lectives es van utilitzar exercicis com el descans constructiu o el moviment guiat per
treballar-la. Durant el descans constructiu, per exemple, es detecten moviments
involuntaris fruit de tensions innecessàries que estan presents fins i tot quan creiem que
estem totalment relaxats. Al estar en repòs, identificar i inhibir aquests reflexes és
relativament senzill. Aquest és el primer pas per eliminar-los del nostre ús. També en la
pràctica instrumental acumulem tensió innecessària a causa d’hàbits dels que no som
conscients. En el meu cas per exemple, apujava excessivament les espatlles i en
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conseqüència bloquejava el control primari. Inhibir aquest hàbit va ser el primer pas cap
a un moviment més lliure dels braços i de tot el cos.

3.2.4. LES DIRECCIONS

Les direccions són aquells pensaments que ajuden a obtenir un moviment més lliure i
organitzat. Les direccions no consisteixen en fer un gest sinó simplement en pensar com
realitzar-lo. Les direccions també poden ser verbalitzacions de sensacions que ajudin a
realitzar el gest adequadament. En organitzar el moviment en direccions la
responsabilitat d’aquest no recau en el cos i en l’apreciació sensorial imprecisa sinó que
recau en el pensament i la raó.
Durant la recerca em vaig adonar que les direccions estan íntimament lligades amb la
inhibició i la consciència corporal. Aquestes tres eines treballen conjuntament com a
part d’un únic sistema. Per poder treballar les direccions abans s’ha d’haver profunditzat
en la consciència corporal i l’apreciació sensorial i s’han d’haver inhibit els hàbits
perjudicials. Al mateix temps, el treball de les direccions ajuda a millorar la consciència
corporal i l’apreciació sensorial i algunes direccions poden servir per inhibir patrons de
moviment incorrectes o tensions innecessàries.
Les direccions són una eina bàsica utilitzada constantment en cada un dels hàbits
treballats per a aquest treball. En el treball per canviar l’hàbit d’arquejar excessivament
les lumbars per exemple, pensar en direccions com emplenar l’espai de darrera
d’aquesta zona em va ser molt útil. Les direccions utilitzades en el treball van ser
proposades per la Mireia o pensades per mi mateixa. El raonament del moviment a
través de les direccions em va servir per ser capaç d’analitzar jo mateixa la forma com
em movia i detectar si estava canviant els meus hàbits a l’hora de tocar el violoncel.
D’aquesta forma, el meu treball a casa va ser molt més útil i productiu. Les direccions
també em van ajudar a assumir ràpida i senzillament els canvis que volia introduir en la
meva manera de tocar. Quan volia comprovar que l’esquena estava lliure de tensions
excessives, en comptes de pensar a desbloquejar el control primari, abaixar les espatlles,
relaxar les lumbars, comprovar la curvatura de l’esquena, etc. Pensava en eixamplar i
allargar l’esquena i d’aquesta manera adoptava una posició molt més favorable i lliure.
Per últim, cal dir que la meva consciència corporal també va augmentar notablement
gràcies a aquesta eina. Les direccions fan que intervingui la raó a on no ens podem
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refiar dels sentits i això ens atorga un punt de vista molt més objectiu per millorar la
nostra consciència corporal i canviar els nostres hàbits.

3.2.5. EL MOVIMENT GUIAT

La tècnica Alexander defensa que les persones no tenim una percepció real i precisa de
com és el nostre cos, de com l’utilitzem i de com ens movem. Aquestes percepcions
errònies són difícils de canviar perquè no ens podem fiar dels nostres sentits per fer-ho
perquè aquests ens envien la informació distorsionada. Per trencar aquest cicle, cal
treballar en la consciència i estimular el sentit cinestèsic i la propiocepció. El moviment
guiat és un exercici que ajuda a millorar aquests dos sentits.
El moviment guiat es realitza per parelles. Una de les dues persones es queda quieta,
mantenint-se relaxada i intentant no realitzar cap moviment ni influir en l’altra persona
mentre aquesta mou una de les seves extremitats, per exemple el braç. El que realitza la
manipulació ha d’intentar que els moviments siguin el més variats possibles. Al ser
moguda afloren en la persona que està quieta gestos involuntaris. Aquests moviments
són reflexes dels hàbits psicofísics propis. Són respostes automatitzades inherents al
nostre ús de les quals no som conscients habitualment. Com que la persona que és
manipulada està en un estat d’inactivitat, pot detectar amb més facilitat aquestes
respostes involuntàries. La persona que manipula a l’altre també col·labora en aquesta
observació aportant quines respostes percep. Aquell que realitza el moviment ha d’estar
atent a si l’altre li està mostrant reticència a realitzar algun moviment o si ha notat que
algun múscul està més tens del que és necessari.
El moviment guiat és un exercici molt útil a l’hora de treballar la consciència corporal ja
que al treballar des de la inactivitat, els moviments involuntaris es fan molt més
visibles. A més, en aquest exercici no només es compta amb la pròpia visió, sinó que
també es té la visió d’una persona externa (aquella que realitza el moviment) amb una
opinió més objectiva.
Al practicar aquest exercici durant les classes col·lectives, un dels hàbits que vaig poder
percebre amb l’ajuda de la companya que treballava amb mi, va ser que mostrava més
reticència als moviments del braç dret que no pas del braç esquerra. Això era un reflex,
com explicaré més endavant, del bloqueig del braç dret al manipular l’arc. Cal afegir
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que aquest exercici el vam realitzar en diverses sessions i que a mesura que avançava la
meva investigació vaig notar una evolució. Al principi mostrava una major reticència i
la companya que realitzava els moviments notava una tensió innecessària sobretot al
moure’m el braç dret cap enrere. Poc a poc però, vaig poder aconseguir un major grau
de relaxació i els moviments que podia realitzar la meva companya al mourem el braç
eren molt més lliures i fluïts.

3.2.6. EL TREBALL DEL PROFESSOR AMB LES MANS

El treball amb les mans és una eina imprescindible per als
professors de tècnica Alexander. Tal com ja s’ha comentat,
aquest treball no s’ha d’entendre com una manipulació sinó com
una eina per despertar l’atenció i la consciència de l’alumne i
guiar-lo cap a un moviment més lliure.
De la mateixa manera que cada persona té els seus propis hàbits
també té la seva pròpia manera de parlar, el seu propi llenguatge.
Això implica que les persones donem a les paraules significats
propis que no sempre coincideixen amb els del nostre
interlocutor. Per això, a vegades el llenguatge verbal pot ser
enganyós. El treball amb les mans ajuda al professor a guiar a
l’alumne en l’aprenentatge de la tècnica Alexander sense
dependre del llenguatge verbal. D’aquesta forma, l’alumne no es
troba influenciat per les paraules del professor i pel significat que

Imatge 5. “Alexander en
acción: sus manos guían al
alumno hacia una relación
equilibrada entre cabeza,
cuello y torso”. En El cuerpo
recobrado (p.19), por M.
Gelb, 1981, Barcelona: Ed.
Urano

ell mateix pugui donar a aquestes i pot avançar en una profund canvi d’hàbits a través
de la seva pròpia experiència.
En el meu cas, aquesta eina va ser molt utilitzada durant les classes individuals amb la
professora Mireia Mora. Durant el treball del control primari, per exemple, la professora
col·locava les seves mans sobre les meves vèrtebres cervicals, després sobre les
espatlles i finalment sobre l’estern i els trapezis perquè jo anés centrant la meva atenció
en aquests punts. Aquest treball no anava acompanyat de cap instrucció verbal. Amb el
contacte n’hi havia prou perquè la meva atenció se centrés en aquell punt en concret i
aquesta atenció desencadenava la relaxació i la recol·locació d’aquella zona. El treball
amb les mans estimula el sentit cinestèsic i la propiocepció al centrar la nostra atenció i
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sobretot la nostra ment en un punt concret del nostre cos i en com aquest reacciona.
Paral·lelament, també ajuda a millorar la percepció sensorial i la consciència corporal.
El treball del professor amb les mans també és una bona eina a l’hora de treballar les
direccions i la inhibició. Aquesta forma de treballar funciona de manera similar a
l’exercici del moviment guiat. El professor pot donar o no unes instruccions prèvies. Per
exemple en la meva investigació quan treballàvem el braç dret i els canvis de posició,
aquestes instruccions podien ser fixar-nos en el bloqueig de l’espatlla i el bíceps en
realitzar el moviment del canvi de posició. Seguidament, la professora col·locava les
seves mans en l’espatlla i el bíceps, la part que patia una tensió excessiva, per focalitzarhi la meva atenció. Després, jo inhibia qualsevol acció o moviment, quedant-me
relaxada i quieta i la professora guiava el meu moviment en el canvi de posició.
D’aquesta forma, amb l’ajuda de la Mireia al guiar el meu moviment podia prendre
l’atenció necessària per detectar en quin moment precís del canvi de posició es produïa
la contracció i així inhibir-la.
A l’hora de treballar les direccions, el treball del professor amb les mans ajuda a que
aquestes es materialitzin. Tornant al treball que vam fer sobre el control primari, una de
les direccions que vam treballar per aconseguir alliberar-lo era “allargar les cervicals”.
Aquesta direcció pot resultar contraproduent si no s’entén bé. Tal com Alexander va
descobrir, sovint quan pensem en allargar les cervicals tirem el cap cap enrere i posem
rígid el coll produint en conseqüència l’efecte contrari. Per ajudar a inhibir aquest
costum, la professora col·locava una de les seves mans sobre el meu atles i l’altre sobre
la sèptima vèrtebra cervical produint una petita pressió, gairebé imperceptible, en
direccions contràries. Així es produïa l’allargament dels músculs del coll i l’expansió de
les vèrtebres. Després, per comprovar que la direcció havia funcionat i que el moviment
era més lliure, utilitzava el moviment guiat inclinant lleument el meu cap cap a un
costat i un altre per si hi havia alguna resistència.
Com hem vist, el treball del professor de tècnica Alexander amb les mans és una eina
versàtil que pot ajudar en diferents punts del procés d’aprenentatge de la tècnica. És una
eina útil tant pel treball de la consciencia corporal, com de l’apreciació sensorial o de
les direccions i la inhibició. A més, pot aportar grans beneficis a l’alumne i ajudar-lo a
avançar més ràpidament en la millora dels seus hàbits psicofísics.
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3.2.7. LA PRÀCTICA EN ESCENA

Els hàbits psicofísics de les persones estan presents en cada una de les activitats que
realitzen en la seva vida diària. En els instrumentistes per tant estan presents no només
en la seva manera de tocar sinó també en la seva manera de caminar o parlar. No
obstant, és quan la persona es troba en situacions de màxima pressió quan els mals
hàbits i l’excés de tensió més es manifesten. Per això, quan un músic s’introdueix en la
pràctica de la Tècnica Alexander és important que apliqui tot allò aprés en concerts i
audicions ja que és en aquestes situacions amb públic quan el músic es troba sota més
pressió i percep realment si la reeducació dels seus hàbits està funcionant.
En les classes col·lectives de Formació corporal i comunicació II es va tenir present
aquesta pràctica i cada dia una part de la sessió es dedicava a que un dels companys
interpretés una obra davant la classe. A més, l’assignatura va acabar amb un concert
obert al públic en el que cada un dels estudiants vam interpretar una obra que havíem
preparat seguint els preceptes treballats a l’assignatura. Aquestes actuacions no només
van ser útils per posar en pràctica tot allò aprés durant les classes, sinó que també van
servir per observar com reaccionàvem psicofísicament a l’hora de sotmetre’ns a la
pressió del públic. Al final de cada actuació comentàvem entre tots què ens havia
transmès l’intèrpret i quins hàbits havíem observat. A l’hora, l’intèrpret podia comentar
quines reaccions havia notat en el seu cos i la seva ment, com s’havia sentit davant del
públic o si havia intentat aplicar algun dels principis de la tècnica Alexander en la seva
interpretació. D’aquesta manera, l’intèrpret podia contrastar si la idea que ell tenia del
que estava transmetent o de com se sentia, era realment el que rebíem els que estàvem al
públic. També la professora orientava a cada alumne indicant-li en quins dels seus
hàbits havia de posar atenció i com podia millorar-los per ajudar a la seva interpretació.
Després, treballaven aquests aspectes a partir de petits passatges de la partitura.
Aquesta posada en escena va ser molt útil per dues raons. En primer lloc, servia a
l’intèrpret per posar en pràctica les millores treballades i observar si aquestes estaven
sent realment assimilades o si per al contrari, al enfrontar-se a la pressió sorgien els
vells hàbits. En segon lloc, servia per contrastar opinions. Ja hem parlat de la influència
que l’apreciació sensorial imprecisa exerceix sobre els nostres hàbits. Els intèrprets
sovint creiem que un error que hem comés durant la nostra interpretació ha estat
catastròfic quan en realitat el públic ni tan sols se n’ha adonat. Al contrari, també podem
creure que la nostra interpretació està essent prou expressiva quan en realitat el públic
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troba a faltar fraseig i matisos. En les audicions que vam fer a les classes col·lectives, al
final els que estàvem al públic comentàvem que ens havia agradat i que no, quins hàbits
psicofísics havíem observat o que ens havia transmès l’intèrpret. D’aquesta manera,
l’intèrpret es formava una autorepresentació més objectiva de com havia estat la seva
interpretació. En conseqüència, això ajudava a l’intèrpret a millorar la seva apreciació
sensorial.

3.2.8. LA RESPIRACIÓ

A diferència d’altres tècniques com el ioga en que s’estableixen pautes de respiració i
s’utilitza aquesta com una eina, la tècnica Alexander creu que la respiració és moviment
i que per tant, s’ha de deixar fluir lliurement per aconseguir que sigui el màxim
d’efectiva possible (Conable & Conable, 2001).
Per un músic la respiració és essencial. Una respiració inadequada i poc lliure, fa que la
caixa toràcica es contregui limitant també el moviment de les extremitats superiors. A
més, el bloqueig de la respiració contrau el diafragma fent que la persona perdi el seu
centre de gravetat i afectant així la seva estabilitat postural. La respiració també afecta
al fraseig i per tant a la qualitat de la musicalitat i l’expressivitat en la interpretació. Per
últim, en els instrumentistes de vent la respiració és essencial per a la producció de so
amb el seu instrument. Quan un instrumentista es troba sota pressió, per exemple en
l’execució d’un concert, els nervis fan que la caixa toràcica i el diafragma es contreguin
limitant la nostra respiració i afectant a tots els punts esmentats. Aquest mecanisme és el
que es coneix com a mecanisme de la por. La idea de la tècnica Alexander és deixar que
la respiració flueixi lliurement per evitar aquest bloqueig innecessari que en els músics
afecta negativament a tants aspectes de la nostra interpretació.
Un exercici molt treballat en les classes de Formació corporal i comunicació II era
l’expansió de la respiració. L’exercici consistia en inspirar i expirar controlant el temps
de cada acció i intentant allargar paulatinament l’expiració. Es comença expulsant l’aire
en quatre temps en la primera expiració, després s’agafa aire també en quatre temps i
s’expulsa en sis, a la següent es manté el temps d’inspiració i l’expiració es fa en vuit i
finalment s’allarga l’expiració fins a deu temps. Aquest exercici és molt útil per evitar
que la respiració es crispi just abans d’una actuació. Això ajuda a que tant la caixa
toràcica com les extremitats superiors no quedin rígides per la tensió i per tant permet
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que en el moment de l’actuació la respiració sigui lliure deixant fluir el moviment. La
fluïdesa de la respiració també fa que el diafragma no es tensi i que el centre de gravetat
del cos es mantingui aportant una major estabilitat al músic.
Com a violoncel·lista, la millora de la respiració em va ajudar a mantenir el meu centre
de gravetat i a que aquest no es desplacés cap al pit bloquejant els meus braços. A més,
em va servir per reeducar l’hàbit de corbar excessivament les lumbars ajudant-me a
mantenir la connexió amb les cames i la zona de suport amb la resta del cos. Finalment,
cal dir que millorant l’atenció sobre la respiració que normalment realitzem de forma
automatitzada millorarem també la nostra atenció sobre altres hàbits incrementant així
la nostra consciència corporal.

3.3. HÀBITS PSICOFÍSICS TREBALLATS
Tal com s’especifica en el marc teòric, l’aprenentatge de la tècnica Alexander és un fet
individualitzat que cada persona desenvolupa de manera pròpia. No hi ha dos cossos
que tinguin la mateixa manera de moure’s ni dos ments que tinguin la mateixa manera
de pensar. Cada persona parteix d’uns hàbits psicofísics particulars que s’han d’abordar
també de manera particular. Durant el procés d’aprenentatge cal tenir en compte com
reacciona la persona als procediments que li són proposats i com evoluciona en la seva
manera d’usar-se. Per últim, cal tenir present com repercuteixen aquests canvis en la
seva manera de sentir-se i pensar.
Aquests hàbits estan presents en la vida diària de la persona i en qualsevol activitat que
es realitzi. No obstant, quan ens enfrontem a activitats que requereixen una gran
concentració i en les que patim una gran pressió, és quan aquests hàbits s’accentuen i es
fan més patents.
La pràctica d’un instrument consisteix a repetir els gestos i moviments propis d’una
obra fins a dominar-los i interioritzar-los. La forma de realitzar aquests gestos és pròpia
de la manera de moure’s i de tocar de cadascú. Aquests moviments acaben tan integrats
en l’ús de la persona que ella mateixa deixa de ser-ne conscient. A més, a base de
repeticions aquest moviments es converteixen en hàbits. La força de l’hàbit i la falta de
consciència de la persona fan que aquests gestos siguin molt difícils de canviar.

39

En el meu cas, vam centrar l’aprenentatge de la tècnica Alexander en els hàbits que
presentava a l’hora de tocar el violoncel. Tot i això i com ja hem dit, veurem que
aquests hàbits també tenen repercussions en la meva vida diària. Abans d’iniciar el
procés d’investigació la meva tutora em va demanar que exposés quins eren els hàbits
psicofísics que jo creia que havia de millorar en la meva pràctica interpretativa. Vaig
destacar sobretot el bloqueig del braç dret en la producció del so amb l’arc i la falta de
contacte de la mà esquerra amb la corda. A més, estava preocupada per la pèrdua de
qualitat de la meva interpretació al tocar en públic i per com això podia afectar el meu
concert fi de màster. Alguns d’aquests hàbits que creia erronis ho eren certament però
d’altres eren només una petita part d’un sistema de moviment inadequat que jo no
reconeixia com a tal. Contrastar aquest diagnòstic previ amb la informació obtinguda
després, m’ha fet ser més conscient de com d’imprecisa és l’apreciació que les persones
tenim de nosaltres mateixes i de com de convenient és aturar-se a fer una observació
profunda del nostre cos i de la nostra manera de moure’ns.
Des del punt de vista de la tècnica Alexander, ment i cos formen part d’una sola unitat
indivisible. De la mateixa manera, podrem veure que tots els hàbits psicofísics treballats
estan relacionats entre si i que el treball d’uns repercuteix sobre els altres. Tot i així i
per intentar simplificar la lectura del treball, he separat la informació en diferents hàbits
als quals dedico una secció individual.
Durant el procés d’investigació van sorgir vuit hàbits concrets sobre els que vam
treballar. Aquests van ser el treball sobre el control primari, la desactivació del
mecanisme de la por, la part baixa de l’esquena i la relació amb l’instrument, la
importància de la respiració en la interpretació, el paper de l’espatlla i el braç dret en la
producció i la qualitat del so, la mà i el braç esquerra: els canvis de posició, la zona de
recolzament: les cames i la seva implicació en el moviment i l’atenció plena i la relació
amb la sala: la importància del contacte visual.
Pel que fa a la temporització de la recerca, cal tenir present que no tots els hàbits es van
treballar paral·lelament. Alguns van necessitar d’un treball més profund i més
perllongat en el temps mentre que d’altres no van poder ser detectats i treballats fins que
no es van haver canviat prèviament hàbits més generals. Per exemple, el treball sobre
els braços no hagués estat possible si prèviament no s’hagués treballat el control
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primari. Al mateix temps, treballar el control primari aïlladament sense veure la
influència que té en els braços i en tot el cos no serviria de res.
Tot seguit detallo el treball que es va fer en cada un dels hàbits observats en la meva
manera de tocar el violoncel. També explico quins procediments vam utilitzar per tal de
millorar la fluïdesa del meu moviment i reeducar aquells gestos que podien ser erronis o
danyi’ns. Finalment, a cada apartat dedico unes línies a exposar les repercussions
psicofísiques que el treball de cada determinat hàbit va tenir en la meva tècnica
interpretativa.

3.3.1. EL TREBALL SOBRE EL CONTROL PRIMARI

El control primari està format pel cap, el coll i el tors i la manera com aquests
s’interrelacionen i es mouen. Com ja hem dit, la tècnica Alexander parteix de la idea
que el control primari influeix en el moviment de tot el cos. Així, si aquest està lliure, el
moviment de tot el cos serà lliure i fluït i si pel contrari està en tensió excessiva, el
moviment del cos serà rígid i brusc.

Imatge 6. El control primari abans de l’aplicació de la Imatge 7. El control primari un cop aplicada la tècnica
tècnica Alexander. Observem l’arqueig de les espatlles i la Alexander. Observem com s’han alliberat les tensions
tensió que es transmet a braços i esquena.
excessives.

En el meu cas, l’alliberament del control primari va ser un dels primers hàbits que vam
treballar. A través de l’observació ens vam adonar que aquest estava habitualment
bloquejat quan tocava el violoncel. En conseqüència, les espatlles s’arquejaven cap
amunt escurçant els músculs del coll i dels braços i bloquejant les vèrtebres. El cap
també agafava una posició fixa inclinat-se cap endavant i cap a baix dirigint la mirada
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cap al terra. Una observació més detallada va mostrar que l’hàbit de bloquejar el control
primari arquejant les espatlles i escurçant el coll no només es produïa al tocar el
violoncel, sinó que apareixia en moltes altres activitats diàries com llegir o conduir.
A l’hora de tocar el violoncel aquest hàbit influïa negativament en diversos aspectes de
la meva tècnica. D’una banda el fet de centrar la mirada en un punt proper del terra
limitava la meva relació amb la sala disminuint la meva capacitat de transmetre al
públic i minvant la projecció del meu so. D’altra banda, el fet d’arquejar les espatlles
cap a dalt, feia que els dos braços s’escurcessin i agarrotessin. Això afectava tant el meu
so per la pèrdua de contacte de l’arc amb la corda com a la meva articulació i afinació
pel bloqueig que patia la mà esquerra. La respiració també es veia afectada ja que al
quedar bloquejada la part superior de la caixa toràcica, impedia la lliure circulació de
l’aire. Una observació continuada d’aquest hàbit em va fer notar que com sol ser
habitual, aquesta tensió s’accentuava en els passatges de més dificultat i en les
situacions de més pressió com les audicions.
Per aconseguir l’alliberament del control primari el primer pas va ser aprofundir en la
consciència sobre les parts del cos que el conformen a través de l’observació. Per ajudar
a aquesta presa de consciència la professora utilitzava les seves mans per guiar la meva
atenció a les diferents zones que conformen aquest sistema com les vertebres cervicals o
les espatlles. Un cop presa aquesta atenció inicial, vam seguir aprofundint observant
activament què passava en el control primari mentre tocava passatges del repertori. La
plena consciència sobre el control primari va ser un pas molt important per a aconseguir
desbloquejar-lo. El sol fet d’entendre i sentir quines parts conformaven aquest sistema i
com es relacionaven entre si per poder-se moure lliurement, ja va fer que molta de la
tensió innecessària que s’hi acumulava desaparegués.
Un cop vaig ser plenament conscient d’aquest hàbit i de com es manifestava quan
tocava el violoncel, vam intentar modificar-lo a través de la inhibició i les direccions.
La inhibició va ser una eina molt útil per transformar aquest hàbit en la pràctica del
violoncel. Per treballar-lo tan durant les sessions individuals amb la Mireia com durant
l’estudi a casa, ens centràvem en un passatge especialment difícil on s’accentués aquest
hàbit i el repetia prenent-me el temps necessari abans de cada repetició per inhibir la
tendència de les espatlles a aixecar-se i del cap a col·locar-se endavant i cap a baix.
Aquestes repeticions no s’han d’entendre com fer el mateix una vegada i una altra sense
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sentit. Es tracta de repetir pausadament prenent consciència de com s’executa el
moviment, observant què fa el cos i reflexionant després sobre com cal millorar-ho. Pel
que fa a les direccions, una de les direccions que més em va ajudar per aconseguir
mantenir el control primari relaxat va ser la de mantenir el coll en la seva màxima
llargària, sentint l’espai entre vèrtebres. Aquesta direcció fa que immediatament les
espatlles es relaxin i el cap reposi correctament sobre les vèrtebres corregint la seva
posició i ampliant així el camp visual.
Aquest hàbit va millorar notablement durant l’evolució de la investigació de tal manera
que no només vaig aprendre a mantenir el control primari en la seva justa tensió a l’hora
de tocar el violoncel sinó que també vaig inhibir-lo de les meves activitats diàries. No
obstant, la força de l’hàbit és molt gran i encara avui dia en moments d’especial tensió
haig de repetir les direccions per tal de trencar el costum de bloquejar el control primari.
Pel que fa a la pràctica del violoncel, l’alliberament del control primari va repercutir
especialment en la llibertat de moviments en els braços. Gràcies a això, vaig millorar la
producció del so ja que l’arc va poder tenir un millor contacte amb la corda. La mà
esquerra també va gaudir d’una major llibertat fet que va augmentat l’eficàcia en
l’articulació. Al re-col·locar adequadament el cap alliberant-lo de la seva posició fixe i
ampliar el camp visual, també va millorar la relació amb la sala i el públic. Finalment i
com veurem a continuació, l’alliberament del control primari va repercutir en tots els
altres hàbits treballats.

3.3.2. DESACTIVACIÓ DEL MECANISME DE LA POR

El mecanisme de la por és un hàbit psicofísic que tots tenim interioritzat en major o
menor grau i que vam detectar durant la recerca en la meva manera de moure’m. Aquest
mecanisme s’activa quan ens espantem perquè ens trobem davant una situació de perill
o sota una pressió excessiva. Davant d’aquestes situacions el cos reacciona
proporcionant més tensió als músculs i activant el flux sanguini per poder donar una
resposta immediata. A causa d’aquest activament del flux sanguini, també augmenta el
pols i la respiració es fa més ràpida i superficial.
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Imatge 8. “La pauta del sobresalto es una reacción normal e
instintiva ante el miedo.” [...] En El cuerpo recobrado (p.
51), per M. Gelb, 1987, Barcelona: Ed. Urano

El problema és que les persones reconeixem certes situacions com si aquestes fossin de
perill quan en realitat no ho són. En el meu cas com en el de molts músics, el moment
d’enfrontar-se al públic en una actuació o la interpretació d’un passatge difícil acostuma
a ser una d’aquestes situacions. Així, al començar una actuació podia notar com el meu
pols s’accelerava, la respiració es feia més precipitada i els músculs s’encarcaraven per
una tensió excessiva. Això, lluny de ser útil per a la interpretació, fa que el moviment es
vegi compromès i mancat de llibertat.
El mecanisme de la por no és un hàbit psicofísic concret sinó que com el seu nom indica
és un mecanisme que activa de forma exagerada tots aquells hàbits propis del nostre ús.
Per això fa que aflorin totes les tensions innecessàries de les que habitualment no som
conscients. És l’explicació a perquè davant de situacions d’estrès els nostres hàbits es
veuen accentuats.
Aquest mecanisme és un fet global que afecta a tot el nostre ser i per això cal un treball
global per eliminar-lo. El mecanisme de la por comença activant-se en el control
primari que queda col·lapsat però afecta també a altres parts del cos. En els
instrumentistes aquest mecanisme sol afectar particularment aquelles zones que més
necessiten per a la interpretació, en el cas dels instrumentistes de corda, les mans i els
braços. En el meu cas, aquest mecanisme desencadenava una pèrdua de contacte de
l’arc amb la corda provocant que el so fos tremolós i fluix. En la mà esquerra feia que la
articulació fos més imprecisa i col·lapsava la mà impedint un bon contacte amb la corda
i una bona afinació.
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Per inhibir aquest mecanisme cal treballar profunda i individualment cada un dels hàbits
psicofísics propis del nostre ús per tal que aquests no reapareguin durant la situació
d’estrès que suposa tocar davant del públic. A més, cal prendre la consciència corporal
necessària per detectar en quins moviments s’activen petites contraccions sobtades que
són un reflex d’aquest mecanisme que després s’amplifica en les situacions d’estrès. En
el meu cas i com explicaré més endavant, tensava el braç esquerra quan havia de
realitzar un canvi de posició. Aquest acte reflex del qual no era conscient sabotejava el
moviment del canvi i acabava desafinant la nota d’arribada. Si els hàbits psicofísics són
els adequats, això farà que aquests funcionin adequadament durant els concerts encara
que ens trobem sota pressió. Si per al contrari són inadequats i ens causen tensió i
manca de llibertat, això es veurà amplificat durant els concerts sabotejant la nostra
tècnica interpretativa.
Així doncs, el mecanisme de la por és un acte reflex innat en totes les persones que
s’activa en les situacions de perill. Inconscientment els músics percebem els concerts
com una situació de perill i això fa que aquest mecanisme s’activi amplificant tots els
nostres hàbits psicofísics. Si aquests hàbits són incorrectes sortiran a la llum durant
l’actuació comprometent la nostra interpretació en major grau que habitualment. El
mecanisme de la por no és quelcom que es pugui treballar com un fet aïllat, sinó que cal
un treball global de tot el nostre ús per aconseguir una millor estabilitat física i psíquica
que faci que davant de les situacions de perill tinguem els mecanismes necessaris
perquè el moviment segueixi fluint lliurament i no apareguin tensions innecessàries que
ens entorpeixin.

3.3.3. LA PART BAIXA DE L’ESQUENA I LA RELACIÓ AMB L’INSTRUMENT

A part de la zona cervical, un dels punts de l’esquena en els que tendia a acumular més
tensió era la zona lumbar. En el cas del violoncel, com que és un instrument que es toca
assegut, tot el pes es recolza sobre les natges i per tant aquesta zona contigua rep una
gran pressió que s’ha de canalitzar adequadament.
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Imatge 9. Abans d’aplicar la tècnica
Alexander. Observem la curvatura
excessiva de la zona lumbar.

Imatge 10. Un cop aplicada la tècnica
Alexander. Observem com l’esquena
conserva la seva verticalitat

En el meu cas, havia adquirit l’hàbit d’arquejar la zona lumbar cap endavant de forma
exagerada sotmetent-la a una excessiva tensió. Això feia que el meu tòrax també
s’arquegés endavant, fent sobresortir l’estern més del compte i repercutint en tota
l’esquena que perdia la seva corba natural i quedava escurçada. Al mateix temps,
aquesta excessiva curvatura de les lumbars i aquest bloqueig de l’esquena feia que la
meva pelvis rotés excessivament cap en dins quedant bloquejada. Aquest bloqueig
provocava una pèrdua de contacte amb les cames i per tant, una pèrdua de recolzament i
estabilitat.
A més a més, aquest hàbit influïa en la meva manera de sostenir el violoncel. En
comptes de deixar que aquest es recolzés en el meu torç i rebre l’instrument de manera
relaxada, el que feia era arquejar les lumbars i fer sobresortí l’estern per anar jo a la
trobada de l’instrument. Aquest fet era un reflex del nerviosisme latent que implicava la
meva manera de tocar. D’aquesta manera, fins i tot abans de començar a tocar ja es
produïa una tensió innecessària pel sol fet de sostenir el violoncel. Aquesta posició
actuava com si es tractés d’una paret que no deixava que la relació amb l’instrument fos
fluïda i que aquest s’integrés en el meu moviment durant la interpretació..
Per treballar aquest hàbit en les classes individuals vam recórrer novament a la inhibició
i les direccions. Primerament treballàvem la meva postura sense el violoncel. Una
direcció molt útil va ser la de connectar amb l’espai del meu darrere. És a dir, sentir

46

com l’esquena i en especial la zona lumbar s’eixamplaven cap a enrere. Això feia que
immediatament la zona lumbar és relaxés i tornés al seu lloc propi ja que buscava cobrir
aquest espai buit que es formava al arquejar-se excessivament. Un cop aconseguíem
relaxar aquesta zona, la Mireia provava a col·locar-me l’instrument sense que jo em
mogués. En els primers intents vam observar com el meu hàbit aflorava i al veure
acostar-se el violoncel arquejava novament les lumbars i feia sobresortir l’estern per
anar al seu encontre. Poc a poc, vaig poder inhibir l’hàbit de manera que era capaç de
col·locar-me el violoncel sense descol·locar l’esquena i les lumbars. No obstant, va
caldre un treball profund de les direccions per integrar el nou hàbit en el meu ús.
En el treball d’estudi a casa també vaig haver de treballar aquest hàbit de forma diària.
Per treballar-lo vaig prendre com a costum repetir les direccions referents a buscar
l’espai darrera meu sempre que em treia i em tornava a col·locar el violoncel. També les
repetia quan s’acostaven passatges de més dificultat per tal d’anticipar-me al mecanisme
de la por. De fet, aquest hàbit és un dels més enraigats ja que encara avui dia hi ha
ocasions en les que noto que torno a arquejar excessivament la zona i haig de repetir les
direccions perquè l’esquena recuperi la seva curvatura natural.
Al dotar les lumbars de la seva flexibilitat natural, la pelvis també es va desbloquejar i
vaig aconseguir connectar millor amb la meva zona de suport aconseguint a més una
major estabilitat. La meva relació amb l’instrument també va millorar ja que va quedar
integrat dins el meu moviment i això feia que respongués millor a les meves demandes.
Juntament amb el desbloqueig del control primari, la meva esquena va aconseguir la
seva màxima amplitud i llargària fet pel qual els braços també van estar més lliures
repercutint positivament en la meva tècnica interpretativa. Per últim, el relaxament
d’aquesta zona va influir molt positivament en la meva ment ja que feia que la sensació
de tot el meu cos fos molt més lliure i tingués molta més estabilitat transmetent serenitat
al meu pensament.

3.3.4. LA IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓ EN LA INTERPRETACIÓ

Durant l’observació dels meus hàbits psicofísics també ens vam adonar que hi havia
quelcom en la respiració que no funcionava adequadament. La meva respiració es
concentrava en la part superior del torç fent que les espatlles s’arquegessin cada vegada
que inhalava. A més, la inhalació era brusca i sorollosa mentre que l’exhalació era
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gairebé inexistent. Era una respiració molt fragmentada i nerviosa, amb una freqüència
massa alta. Això afectava al meu discurs musical ja que al no respirar en consonància
amb les frases musicals aquest quedava fragmentat. A més, era una respiració brusca i
sorollosa que molestava fins i tot auditivament.
Aquest nerviosisme en la respiració es traduïa en el meu cos en un augment de la tensió.
El fet de concentrar la respiració a la part superior del tors, feia que el diafragma quedés
immòbil i rígid. A més, l’augment de la freqüència de la respiració també va associada a
un augment de la freqüència cardíaca. Això feia que aquest tipus de respiració accentués
la meva sensació de nerviosisme en les actuacions en públic.
Totes les persones tenim un centre de gravetat. Aquest és el punt a on es concentren
totes les forces que ens afecten. Per tenir un bon equilibri i una bona estabilitat, el centre
de gravetat s’ha de localitzar a l’interior de l’abdomen en un punt mig entre l’esquena i
l’abdomen i aproximadament tres dits per davall del melic. La rigidesa del diafragma al
no prendre part de la respiració feia que el meu centre de gravetat es desplacés cap a
dalt fent-me perdre equilibri i contacte amb les extremitats inferiors que són les que
donen estabilitat i suport.
La respiració nerviosa i superficial era un fet molt integrat en el meu ús i la meva
manera de tocar. Amb anterioritat, l’havia intentat treballar seguint el consell del meu
professor de violoncel Cristoforo Pestalozzi, tot organitzant prèviament les respiracions
d’una peça musical. Tot i que aquesta solució resultava prou efectiva, no atacava l’arrel
del problema de manera que havia de seguir organitzant la respiració en cada nova peça
que afrontava.
El primer que vam treballar durant aquesta recerca va ser la consciència sobre la meva
respiració. Tot i que tenia present que respirava de forma inadequada, no tenia prou
consciencia física sobre aquest hàbit per reconèixer quan o com succeïa realment. En
conseqüència, sovint estava respirant de forma brusca quan en realitat jo pensava que no
ho feia. Cal afegir que durant la interpretació, com que havia d’estar atenta a les
qüestions tècniques i musicals m’oblidava de vigilar la meva respiració i això feia que
l’hàbit persistís.
La manera de respirar és un hàbit important que influeix en tot el cos. Per això no és
quelcom que puguem treballar de manera aïllada sinó que cal un treball global per

48

millorar-la. En el meu cas va ser molt important el treball previ sobre la zona del control
primari i la zona de les lumbars. Aquests dos punts de tensió feien que tota la meva
caixa toràcica quedés comprimida i tensada. Al alliberar aquests dos punts i permetre
que la meva esquena adoptés la seva màxima expansió, també es van alliberar la zona
pulmonar i el diafragma de manera que la respiració tenia via lliure per fer-se més
profunda i implicar el diafragma en el seu moviment. Sense l’alliberament previ de la
caixa toràcica, no hauria estat possible alliberar la respiració ja que físicament no tenia
espai a on succeir.
La respiració és un fet automatitzat que la majoria de vegades realitzem sense ni tan sols
adonar-nos. La pressa de consciència sobre aquesta al pensar en si estic respirant i de
quina manera ho estic fent va ser una bona eina per treballar-la. Només pensant en ella,
la respiració es fa immediatament més profunda i pausada aportant relaxació i serenitat
a tot el cos. Durant la meva pràctica diària vaig introduir moments en els que tocava un
passatge que ja tingués prou dominat tècnica i musicalment posant atenció en com
succeïa la meva respiració en aquest passatge i així vaig aconseguir ser-ne més
conscient durant la meva interpretació.
Un altre inconvenient de la meva respiració era la diferència entre la inhalació i
l’exhalació. En el meu cas donava tota la importància a la primera acció sense pensar
gens en la segona. Aquest desequilibri feia que la meva respiració anés quedant
col·lapsada a poc a poc ja que al no expulsar l’aire usat no podia prendre’n de nou. Això
feia que cada vegada les inhalacions fossin més petites i més seguides. Per això vam
treballar en la consciència en l’exhalació. Un exercici que em va ajudar molt va ser
l’exercici d’allargar l’exhalació que practicàvem a les classes col·lectives. El fet
d’allargar l’exhalació no només ajuda a que la respiració tingui un cicle més llarg i sigui
més relaxada sinó que també ajuda a relaxar la resta del cos. També en les classes
individuals vam treballar la importància de l’exhalació a través de les direccions. Una
de les direccions utilitzades va ser per exemple deixar fluir l’exhalació fins que la
inhalació es produís de forma automàtica com un acte rebot al deixar els pulmons
totalment buits.
Això doncs, gràcies a l’alliberament dels punts de tensió presents en la meva caixa
toràcica i al treball sobre la inhalació, la meva respiració es va tornar més regular i
pausada. Això va repercutir positivament en el meu discurs musical que no es veia
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interromput constantment per una respiració sorollosa. També gràcies a la implicació
del diafragma en la respiració i al seu deslliurament de la tensió innecessària el meu
centre de gravetat va tornar al seu lloc. D’aquesta manera, vaig aconseguir establir una
relació més fluïda entre les diferents parts del cos com la relació entre les cames i la
zona de suport amb el tòrax. Finalment, cal dir que una respiració més pausada i regular
m’ha ajudat a combatre el nerviosisme en les actuacions i a aconseguir una major
estabilitat mental a l’hora d’afrontar un concert. El treball de la respiració és un dels
hàbits en els que he aconseguit més millores i que més beneficis m’ha aportat.

3.3.5. EL PAPER DE L’ESPATLLA I EL BRAÇ DRET EN LA PRODUCCIÓ I QUALITAT DEL SO.

En els instruments de corda la producció del so depèn del braç dret. Aquest és el que
controla l’arc que al entrar en contacte amb la corda provoca una fricció que genera el
so. Per això, és important que el braç dret es pugui moure amb llibertat aprofitant el seu
pes i la gravetat per aconseguir extreure un bon so de l’instrument. En el meu cas, ja
havia detectat inicialment una tensió innecessària tan a l’espatlla dreta com a
l’articulació del dit gros de la mà que es traduïa en un bloqueig de tot en braç. Com a
conseqüència d’aquest excés de tensió patia freqüentment torticolis que m’impedien
girar el coll cap al costat dret. Com ja hem comentat, al igual que tots els hàbits aquest
estava present tan en la meva manera de tocar el violoncel com en d’altres activitats
quotidianes com per exemple al escriure a mà. No obstant, en els concerts i moments de
més tensió aquest s’accentuava i fins i tot m’arribava a provocar una tremolor en el so
degut a la falta de contacte de l’arc amb la corda.
Al observar detingudament aquest excés de tensió, ens vam adonar que no era un fet
aïllat que afectés únicament a l’espatlla o al polze, sinó que era un fet generalitzat que
afectava a tot el costat dret del meu cos, des de la cama fins a l’espatlla. Per tal
d’aconseguir eliminar aquest gran bloqueig, vam anar treballant per zones eliminant la
tensió punt per punt. En primer lloc vam treballar la consciència en el control primari i
en la llibertat d’aquest. Un cop aquest va estar més lliure, l’espatlla dreta també estava
molt menys bloquejada, no obstant, encara hi havia un excés de tensió al arquejar les
lumbars cap a endins. Això també afectava a les cames que quedaven contretes per
suportar la pressió extra que l’esquena els enviava. Al relaxar aquest punt, juntament
amb la feina que ja s’havia fet a la part superior, l’esquena en general i la part dreta en

50

particular van quedar totalment lliures de tensions innecessàries. Això es va traduir en
una millor predisposició dels músculs per a la llibertat de moviment. En eliminar les
tensions innecessàries també els gestos reflexos com la contracció de la cama dreta van
fer-se més obvis sent més senzill inhibir-los.

Imatge 11. L’espatlla i el braç dret
abans d’aplicar la tècnica Alexander.
Observem com el pes del braç queda
retingut per la tensió excessiva de
l’espatlla.

Imatge 12. L’espatlla i el braç dret un
cop aplicada la tècnica Alexander. El
pes es distribueix per tot el braç
permetent a l’arc produir un millor so.

Un cop vam haver eliminat tota la tensió innecessària, vam poder treballar amb
direccions com sentir el pes del braç sobre la corda o aprofitar la gravetat quan volia
tocar més fort. També vam treballar direccions en el sentit de mantenir la màxima
amplitud al lateral del tors i a l’axil·la per tal que el braç tingués el màxim suport
possible per mantenir-se lliure. Aquestes direccions les vaig treballar tant a les classes
individuals com a les sessions d’estudi a casa.
Gràcies a l’alliberament de la part dreta del cos i en especial de l’espatlla i del braç dret
no només vaig poder gaudir d’una major llibertat de moviments, sinó que també vaig
veure com el volum del meu so i la seva qualitat s’incrementava. Amb l’alliberament de
tensió innecessària, el meu braç podia aprofitar millor la força de la gravetat per a la
producció del so amb l’arquet i això es traduïa en un so més ric en harmònics i amb més
projecció. A més, també es va veure incrementada la meva capacitat de rendiment ja
que al eliminar la tensió excessiva, no patia tan de desgast durant les sessions d’estudi i
els dolors cervicals i les torticolis periòdiques van desaparèixer. Aquest hàbit
generalitzat que implicava a tot un costat del cos i que es va haver de treballar de forma
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global és el clar exemple de la idea alexandrina de que tot el cos forma part d’un mateix
ser i totes les parts estan connectades. Psíquicament al millorar la qualitat del meu so
rebia un millor feedback en les meves interpretacions fet que incrementava la meva
confiança com a intèrpret.

3.3.6. LA MÀ I EL BRAÇ ESQUERRA: ELS CANVIS DE POSICIÓ

A causa de l’estructura del violoncel, en ser un instrument de corda de grans dimensions
i amb una tessitura molt amplia, els violoncel·listes ens veiem obligats a utilitzar
constantment els canvis de posició. Els canvis de posició són els desplaçaments que els
instrumentistes de corda fem pel batedor de l’instrument per arribar d’una nota a una
altra. D’aquest recurs així com de l’articulació i l’afinació de les notes se n’encarreguen
el braç i la mà esquerres.
Igual com passava amb el braç dret, el braç esquerra es trobava bloquejat a causa del
bloqueig del control primari i de les lumbars. En el cas de la mà esquerra això afectava
directament a l’articulació de les notes que quedava entorpida i alentida. També
afectava als canvis de posició ja que el moviment es produïa de manera brusca mancant
precisió en l’afinació de la nota d’arribada.

Imatge 13. El braç dret abans de
l’aplicació de la tècnica Alexander.
La tensió excessiva a l’espatlla fa
perdre contacte a la mà amb la corda.

Imatge 14. Un cop aplicada la tècnica
Alexander. El relaxament de l’espatlla i
el braç permeten un millor contacte de
la mà amb la corda.
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Aquest bloqueig també afectava la meva relació amb l’instrument ja que em mancava
contacte entre el dit i la corda provocant una sensació d’incomoditat. El treball d’aquest
hàbit em va permetre millorar el meu sentit cinestèsic sobre aquesta zona i gaudir d’un
major contacte que em va transmetre més confiança en les meves interpretacions.
Aprofundint en la consciència corporal a través de l’observació vam poder detectar que
a l’hora d’efectuar els canvis de posició es desenvolupava un moviment reflex
relacionat amb el mecanisme de la por. Aquest acte reflex feia que cada vegada que
arribava un canvi de posició que podia ser de més o menys dificultat, els músculs del
braç i de l’espatlla dreta es bloquegessin encara més. Això afectava el moviment que no
podia transcorre amb fluïdesa i sabotejava el canvi de posició ja que en comptes
d’arribar a la nota desitjada amb precisió, errava la distància produint una desafinació.
A través del treball en la consciència corporal, vam poder detectar quan i com es
produïa aquest acte reflex. Així, vam veure que aquest bloqueig es produïa sobretot
quan el canvi era d’una gran distància, tenia més dificultat per l’interval que
conformaven la nota de sortida i la d’arribada o havia de ser ràpid i precís per les
exigència del tempo i el ritme de la partitura.
Un cop treballat el deslliurament del control primari i re-col·locades les lumbars perquè
l’esquena obtingués novament la seva corba natural, el braç va quedar lliure. D’aquesta
manera va ser molt més fàcil prendre consciència d’aquest moviment de contracció que
es produïa. Per treballar en la reeducació d’aquest hàbit vam utilitzar en les classes
individuals el procediment del moviment guiat. La Mireia guiava el meu braç al llarg de
tot el batedor imitant el moviment que s’hauria de produir en un canvi de posició. Com
que jo tenia el braç totalment relaxat i no realitzava cap moviment sinó que simplement
deixava que el meu braç fos mogut, podia observar com havia de ser el moviment
perquè fos totalment lliure i fluït i també en quins punts es produïa una tensió sobtada
que tallés la fluïdesa.
Per treballar la re-educació d’aquest hàbit va ser necessari un intens treball de la
inhibició en les meves sessions d’estudi. Amb aquesta finalitat vaig treballar els canvis
en que es produïa aquest reflex reduint-los únicament a les dues notes que els
conformaven i posant atenció en tot moment a que aquesta contracció no es produís. Un
cop això va ser possible, vaig seguir practicant les dues notes tenint en compte també el
tempo i el ritme reals. Finalment, vaig augmentar el treball a tot el passatge on apareixia
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el canvi però sense deixar de posar l’atenció en la inhibició. Aquest treball va necessitar
un llarg desenvolupament ja que la inhibició d’aquest hàbit va ser molt difícil. Cal dir,
que encara que treballés sobre un passatge en concret, aquest treball també repercutia en
altres passatges que tot i no ser treballats amb tanta profunditat es veien beneficiats de la
feina feta.
El treball d’aquest hàbit em va ajudar a obtenir una millor i més ràpida articulació en la
mà esquerra gràcies a la nova llibertat de que gaudien braç i mà. A més, els canvis de
posició van fer-se més precisos i fiables. Això em va permetre augmentar la confiança
en la meva tècnica fet que es va traduir en una millor estabilitat mental i emocional a
l’hora d’enfrontar-me al públic. No obstant, és un dels hàbits que encara es veu reflectit
en les meves interpretacions i sobre el que cal seguir treballant.

3.3.7. LA ZONA DE SUPORT: LES CAMES I LA SEVA IMPLICACIÓ EN EL MOVIMENT

Un problema molt freqüent en els instrumentistes que toquem assentats, i que també
afectava el meu ús, és la pèrdua de connexió de les cames amb la resta del cos. Al tocar
assentats, les cames no estan implicades directament en els moviments necessaris per
tocar i tendim a tractar-les com si fossin part de la cadira i no pas part del nostre propi
cos, excloent-les totalment del moviment.
En el meu cas, aquesta pèrdua de contacte amb el suport no només em treia estabilitat
sinó que també m’afegia tensió innecessària. Al tractar les cames com un element
estàtic quedaven rígides per la falta de moviment i això afectava a més la meva esquena.
La rotació excessiva de la pelvis fruit de l’arqueig excessiu de les lumbars també
impedia una relació fluïda entre les cames i el moviment de la resta del cos. Un dels
hàbits que vam detectar en les cames i del qual jo no era gens conscient va ser que la
cama dreta es tensava al mateix temps que ho feien l’espatlla i el braç drets. Així, quan
s’acostava un passatge de la partitura de més dificultat, la cama actuava tensant-se en un
acte reflex. La tensió que abans de començar la investigació pensava que només
afectava a l’espatlla dreta, afectava en realitat a tot el costat dret i fins i tot es reflectia
en la cama.
Aquest acte reflex de la cama el vam treballar a través de la inhibició. Agafant un
passatge difícil del repertori en el que inconscientment presentés més tensió de la
necessària, intentava mantenir la consciència en la cama dreta per tal de detectar l’hàbit
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i inhibir-lo. Per ajudar a la inhibició vam utilitzar dues direccions. En primer lloc, sentir
el contacte amb el terra a través de les plantes dels peus. Aquest contacte afavoria que la
cama aconseguís la seva màxima allargada. En segon lloc, buscar la màxima amplitud a
tot el costat dret del tronc i també al braç i l’axil·la dreta. Alliberant el tronc de tensió
aconseguia relaxar la cama i al mateix temps, relaxant la cama aconseguia alliberar el
tronc i el braç. Així repetint el passatge en qüestió i reflexionant-hi, vaig prendre
consciència de quan es produïa aquest acte reflex i vaig poder a poc a poc inhibir-lo del
meu ús al tocar.
La recuperació del contacte amb el terra a través de la implicació de les cames en el
moviment de tot el cos va ajudar a re-col·locar el meu centre de gravetat. Això
juntament amb la millora de la respiració que com ja hem comentat també influïa en el
centre de gravetat, va repercutir positivament en la meva estabilitat durant la
interpretació. Al tenir una respiració més calmada i una millor estabilitat, la tensió que
suportem al tocar en públic pot fluir amb més facilitat evitant que s’acumuli en llocs
innecessaris a on pot afectar la nostra tècnica i la nostra musicalitat. Gràcies a la
recuperació de la zona de suport també vaig aconseguir doncs, una major estabilitat
psíquica.

3.3.8. ATENCIÓ PLENA I RELACIÓ AMB LA SALA: LA IMPORTÀNCIA DEL CONTACTE VISUAL

Quan un músic afronta una actuació, la finalitat principal d’aquesta sempre és o hauria
de ser transmetre al públic allò que vol expressar amb la seva música. Per aconseguir
aquesta transmissió, s’ha de ser capaç de connectar amb el públic i amb la sala. Un
músic pot portar a terme una actuació meravellosa, però aquesta no servirà si els que
estan al fons de la sala no són capaços de percebre que intenta expressar.
En examinar el meu ús al tocar vam observar que tenia una gran tendència a tancar-me
en mi mateixa i a no tenir presents ni el públic ni la sala. Aquest era un hàbit que ja
havia detectat prèviament i que havíem treballat amb el meu professor de violoncel. No
obstant, sempre l’havia treballat puntualment, sense parar atenció en que era quelcom
innat a al meva manera de tocar el violoncel. Cal afegir a més, que aquest era un hàbit
que es manifestava sobretot al tocar de memòria. Al tocar amb partitura, el sol fet de
seguir la partitura ja feia que obrís el meu camp visual i això impedia aquest tancament
en mi mateixa. Aquest hàbit també es manifestava en les meves accions quotidianes per
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exemple al caminar pel carrer en que abaixava la mirada cap al terra sense fixar-me en
el que passava al meu voltant.

Imatge 15. La mirada fixada en un
punt proper del terra bloqueja el
control primari i crea una
excessiva tensió a les espatlles.

Imatge 16. Al ampliar el camp de
visió i implicar la sala en la
interpretació, el control primari
també es desbloqueja i les espatlles
recuperen la seva tensió òptima.

Físicament aquest hàbit afectava a la zona del control primari, sobretot a les cervicals,
que quedaven bloquejades en una posició estàtica. Psíquicament, aquest hàbit era un
reflex de la meva por escènica de manera que quant més important era una actuació,
més difícil m’era apartar la mirada d’aquest punt fixe. Era una manera inconscient
d’intentar controlar la situació excloent la causa del meu nerviosisme, el públic, i
aferrant-me a un punt estàtic.
Pel que fa a la interpretació, aquest manera de reaccionar l’afectava bàsicament en dos
aspectes. D’una banda, afectava la qualitat i la producció del so. El fet de fixar la meva
atenció en mi mateixa i no en tota la sala feia que no tingués present les característiques
d’aquesta durant la interpretació. D’aquesta forma, el meu so no projectava
suficientment, ja que es dirigia al punt en el que jo m’estava fixant i no al fons de la
sala. Com hem comentat, aquest hàbit ajudava a bloquejar el control primari fet que feia
que l’espatlla i el braç dret es bloquegessin produint un so massa estret i amb poca
riquesa d’harmònics. D’altra banda, aquesta manca de contacte amb el públic feia que el
meu missatge no es transmetés. Al estar tancada en mi mateixa, les dinàmiques i els
frasejos que jo pensava que estava fent no quedaven prou plasmats en la meva
interpretació de manera que el públic no rebia el missatge. A més, el tancament en mi
mateixa feia que la meva ment es submergís en el seus propis pensaments fet que
comprometia la meva concentració en el discurs musical.
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Per tal de canviar aquesta manera de fer, el primer que vam treballar va ser el
desbloqueig del control primari. Un cop aquest va estar lliure i vaig notar les sensacions
que produïa aquesta llibertat, em va ser molt més difícil tornar a centrar la meva mirada
en un punt fixe ja que això feia que el control primari es bloquegés novament i em
provocava una sensació d’incomoditat. El desbloqueig del control primari també em va
permetre inhibir l’hàbit de tirar el cap endavant i cap a baix. No obstant, un cop vam
aconseguir ampliar el meu camp visual, vam haver de seguir treballant perquè la mirada
no es fixés novament en un punt concret i immòbil encara que aquest cop fos un punt
més alt. Per ajudar a aquest treball, una de les direccions que vam utilitzar va ser la de
deixar la mirada fluir d’un costat a un altre sense que se centrés en un punt en concret.
Una altra direcció molt útil en aquest sentit va ser la de deixar que el cap es mogués
lleument seguint el moviment del cos al tocar el violoncel.
El treball d’aquest hàbit no només em va aportar una major llibertat física sinó que
sobretot em va aportar estabilitat psicològica. Al deslliurar la ment dels meus propis
pensaments vaig aconseguir una més gran consciència del que transmetia en la meva
interpretació i per tant de com estava succeint aquesta realment. Aquest augment de la
consciència em va permetre utilitzar més plenament les meves facultats per a aconseguir
una millor interpretació al tenir la ment lliure per poder decidir en cada moment quin
era el fraseig que volia realitzar o de quina manera volia interpretar una frase concreta.
A més, al incloure el públic i la sala en la meva interpretació vaig deixar de veure’ls
com una amenaça per començar a veure’ls com uns aliats en la meva interpretació fet
que va fer minvar la meva por escènica i els nervis durant el concert. Això lligat a una
millor projecció del so es va traduir en un augment de la meva expressivitat i per tant de
la qualitat de la meva interpretació.

3.4. APLICACIÓ DELS PROCEDIMENTS I HÀBITS TREBALLATS EN EL CONCERT FI
DE MÀSTER
Com ja s’ha comentat anteriorment, la finalitat d’aquesta investigació era aplicar les
millores psicofísiques aconseguides a través de la pràctica de la tècnica Alexander en el
meu concert fi de màster. Aquest concert va tenir lloc el 7 de Juliol de 2016 a l’aula de
cor de l’Esmuc. El repertori interpretat va ser: el Lied ohne worte op.109 de F.
Mendelssohn, la Suite nº5 en do menor de J.S. Bach, el Chant du ménestrel d’A.
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Glazunov i la Suite per a violoncel de G. Cassadó. Aquest repertori va ser preparat
durant tot el curs acadèmic sota la tutela del meu professor de Violoncel Cristoforo
Pestalozzi i va ser interpretat amb la col·laboració de la pianista acompanyant Nozomi
Isobe. A partir del segon semestre del curs també vaig treballar el repertori aplicant els
fonaments de la tècnica Alexander amb la guia de la professora i codirectora d’aquesta
recerca Mireia Mora. Tot seguit exposo quins van ser els resultats obtinguts en el
concert després de preparar el repertori aplicant els principis de la tècnica Alexander a
la meva manera de tocar.
Els moments immediatament previs al concert així com el moment de començar-lo són
els més durs pel que fa a la tensió i als nervis que suporta l’intèrpret. Personalment
durant aquests moments sempre noto una acceleració del pols, un augment de la
freqüència de la respiració i una pèrdua de la sensibilitat a les mans. A més, el meu
pensament és bombardejat per gran quantitat de pensaments, alguns negatius, sobre el
que podria passar durant l’actuació i no sóc capaç de focalitzar la meva atenció. Tot
això afecta el meu estat psíquic i m’impedeix començar el concert en condicions
òptimes. Per fer front a aquest nerviosisme durant els moments previs al concert fi de
màster vaig utilitzar varies estratègies apreses en la recerca.
En primer lloc, vaig incidir sobre la respiració utilitzant l’exercici treballat a les classes
col·lectives per allargar les exhalacions. Gràcies a aquest exercici la meva respiració es
va fer més pausada i serena ajudant a alentir també la meva freqüència cardíaca.
Habitualment abans d’una actuació també pateixo un bloqueig del diafragma cosa que
m’aporta una sensació de malestar al notar una pressió a l’estómac. Gràcies a aquest
exercici la meva respiració es va fer més profunda i això va permetre que el diafragma
entrés en moviment. El moviment del diafragma va evitar el bloqueig i va fer
desaparèixer la sensació de pressió. Evitar aquesta sensació incòmoda em va aportar
calma psíquica. Mantenir una respiració profunda en la que el diafragma estigués en
moviment també em va ajudar a evitar el bloqueig d’aquest, un dels més importants que
patia en el meu torç i que desencadenava el bloqueig d’altres zones com el control
primari.
Al augmentar-me la freqüència de la respiració aquesta es desplaçava cap a la part alta
del pit desplaçant el meu centre de gravetat cap a la zona de l’estern. Això em mancava
estabilitat tan física com psíquica. A més, aquest tipus de respiració em provocava una
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sensació d’ofec perquè al no expulsar tot l’aire, els pulmons s’anaven col·lapsant i cada
cop feien inspiracions més curtes. Gràcies al treball que vaig fer amb la respiració en els
moments previs al concert aquesta va seguir fluint sense bloquejar-se. Això va evitar
que el meu centre de gravetat es desplacés cap al pit i d’aquesta manera vaig eludir
l’habitual sensació d’ofegament i la pèrdua d’estabilitat.
Un altre factor important del qual vaig tenir cura just abans de l’actuació va ser la
concentració. Per tal d’ajudar a focalitzar el meu pensament vaig utilitzar parcialment la
tècnica del descans constructiu ja que just abans de l’actuació no tenia el temps ni
l’espai per estirar-me i dur a terme aquest procediment tal i com és. No obstant, sí que
vaig intentar treballar en la meva ment tal com ho fa aquesta tècnica. Per això vaig
intentar centrar el meu pensament en el moment actual, escoltant el meu cos i prenent
consciència del que succeïa en ell, deixant fluir els pensaments sobre el que podria
passar en el concert sense parar-hi atenció. Així, vaig poder centrar el meu pensament
en comprovar que el control primari i les altres zones en les que habitualment
acumulava tensió excessiva es mantinguessin lliures i en repetir les direccions
treballades en les classes i en les sessions d’estudi. Això a més d’ajudar-me físicament a
mantenir el meu cos lliure va ser molt útil per mantenir la meva ment centrada i
relaxada en el moment present. D’aquesta forma, vaig poder evitar el bombardeig de
pensaments improductius i la meva concentració i estabilitat mental en van sortir
reforçades.
En actuacions anteriors, al accedir a l’escenari tenia l’hàbit de començar el concert el
més ràpidament possible sense aturar-me a concentrar-me. Aquest cop en canvi, vaig
prendrem el temps necessari per treballar la inhibició dels hàbits més significatius abans
de començar a tocar. Així al asseure’m a la cadira vaig fixar-me en que el control
primari quedés lliure i en que no s’acumulés més tensió de la necessària en les espatlles.
També vaig parar atenció a la corba de l’esquena repetint les direccions de buscar que
les lumbars ocupessin tot l’espai que poguessin cap enrere i de que l’esquena estigués
en la seva màxima extensió. Vaig posar consciència en que les cames estiguessin lliures
de tensions innecessàries connectades amb el cos i el terra per tal que proporcionar el
suport adequat i poder moure’s amb la resta del cos. Finalment vaig observar l’espai que
m’envoltava, les característiques de la sala i el públic assistent, per tal de tenir aquests
factors presents en la meva interpretació. Abordar el començament del concert des de la
inhibició i la plena consciència em va ajudar a tenir una gran sensació de control a
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l’hora de tocar en haver pogut comprovar que tot estava al seu lloc i que per tant, la
meva interpretació havia de fluir de la mateixa manera que ho feia en les sessions
d’estudi.
Una de les millores que més vaig experimentar durant el concert va ser precisament
aquest contacte amb el públic i la sala. Mai abans en una actuació important havia
aconseguit deslliurar-me de l’hàbit de fixar la mirada en un punt concret i tancar els
meus pensaments en mi mateixa. De fet, era un hàbit del que ni tan sols tenia
consciència i que per tant no podia canviar. El fet d’obrir el camp visual i tenir present
la sala i el públic em va dotar d’una major llibertat gestual que em va encoratjar en la
meva interpretació. Gràcies a això vaig gaudir més de la interpretació i vaig sentir-me
més lliure per ser més expressiva. El meu so també es va veure incrementat ja que al
tenir present la sala projectava molt més. Al no tancar-me en mi mateixa i els meus
pensaments també vaig experimentar més feedback que en anteriors concerts. En
conseqüència, vaig poder tenir una major consciència de com estava realitzant la meva
interpretació. No obstant, vull concretar que en certs moments en els que vaig cometre
algun error o vaig dubtar sobre la partitura com per exemple un moment de dubte que
vaig tenir en la interpretació del Preludi de la Suite de Bach, aquest hàbit d’abaixar la
mirada i tancar-me en mi mateixa va tornar. Haig de dir que la interpretació de la Suite
de Bach era una de les obres del concert que més em preocupava i que per tant ja tenia
una predisposició a l’error. Tot i això, gràcies a la millora en la meva consciència
psicofísica, vaig ser capaç d’adonar-me’n i poc a poc vaig poder tornar a obrir el meu
camp visual i el meu pensament per seguir gaudint d’una interpretació lliure i conscient.
La presa de consciència en la respiració no només va resultar útil en els moments previs
al concert sinó que també durant aquest va propiciar que la respiració fos molt més
fluïda i lliure que anteriorment. Crec que aquest canvi no només es va deure al treball
realitzat pròpiament sobre la respiració i a la major consciència sobre aquesta, sinó
també es va deure a una major llibertat corporal. El fet de no tenir les lumbars i les
cervicals fixades en unes posicions massa tenses que impedien l’expansió de l’esquena,
va permetre que la respiració fluís lliurament per tot el tòrax aconseguint ser més
profunda i regular. Això em va proporcionar una major energia fins al final del concert
ja que tenir una respiració massa ràpida i nerviosa augmentava el meu cansament durant
les actuacions. Una respiració més pausada també em va ser útil per mantenir una
actitud serena tan física com psíquicament durant el concert. Per últim, vull destacar que
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gràcies al treball realitzat vaig poder eliminar les respiracions brusques i sorolloses que
solia mostrar durant les meves interpretacions. Així, el meu discurs musical va poder
fluir sense interrupcions descartant completament aquest hàbit de la meva manera de
tocar.
Pel que fa als diferents hàbits que afectaven l’esquena (l’arqueig excessiu de les
lumbars, el bloqueig del control primari o la contracció de tot el costat dret del cos)
també vaig experimentar una gran milloria gràcies al treball realitzat. Molt
freqüentment després de realitzar un concert, encara que aquest hagués estat curt,
notava un pinçament a la part dreta de la zona lumbar de l’esquena que no se’m passava
fins després d’una estona de repòs. També era habitual que en els dies posteriors a una
actuació patís torticolis en el costat dret del coll. No obstant, després del concert fi de
màster no vaig patir cap d’aquestes molèsties, ni tan sols el pinçament a la zona lumbar
que solia ser immediat. Això es va deure al manteniment de la corba natural de
l’esquena, a la utilització de la màxima expansió d’aquesta com a suport dels braços, al
deslliurament de les tensions innecessàries i sobretot a la implicació de l’esquena en el
moviment a l’hora de tocar el violoncel. Com ja he comentat, just abans de començar
l’actuació em vaig prendre el temps necessari per prevenir tots els hàbits inadequats que
afectaven la meva esquena. També durant el concert entre peça i peça repetia les
direccions treballades i re-observava que no s’hagués produït cap contracció
innecessària. Malgrat això, crec que el treball sobre els hàbits referents a l’esquena
havia estat molt intens i profitós i que els nous hàbits van estar presents en el concert
proporcionant-me molta més fluïdesa i llibertat en el moviment el qual es va traduir en
un significatiu descens del desgast físic.
Un altre dels aspectes en els que més millora vaig notar durant el recital va ser la
llibertat de moviment tan del braç dret com de l’esquerra. Crec que el fet de
desbloquejar els braços començant des de l’esquena em va aportar grans millores en el
maneig tècnic de l’instrument. Pel que fa al braç dret vaig poder treballar lliurement en
el so de l’instrument des del primer moment del concert. Aquesta llibertat em va
permetre utilitzar molts més recursos per variar el so segons les necessitats de la música.
A més, no vaig notar les habituals interferències provocades per la tensió excessiva en
l’espatlla com el tremolar de l’arc o la falta de contacte d’aquest amb la corda. Tampoc
vaig sentir el bloqueig en el desplaçament de l’arc que solia afectar-me sobretot en els
primers moments de les actuacions. Gràcies al desbloqueig de l’espatlla i el braç també
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vaig poder canalitzar millor el seu pes per incidir en el so. Això em va permetre treure
un so molt més profund i ric en harmònics, capaç de projectar-se en tota la sala. Tenir
present la sala i intentar arribar a l’últim racó d’aquesta utilitzant la direcció de projectar
el so cap a tots costats també em va ajudar en quant a la producció del so. Aquesta
millora en la qualitat del so em va permetre rebre un feedback positiu de la meva
interpretació la qual cosa em va aportar tranquil·litat i positivisme durant l’actuació.
Pel que fa a la mà i el braç esquerra en moltes ocasions notava una manca de sensació
de contacte de la mà amb el violoncel durant els concerts. Aquesta sensació em
provocava incomoditat i també em mancava precisió a l’hora d’executar els moviments
propis de la interpretació de cada obra que tant havia estudiat i que suposadament
dominava. A causa d’això, tant la netedat de la meva articulació com la precisió en els
canvis de posició i en l’afinació quedaven compromeses. Gràcies a la feina realitzada
amb la tècnica Alexander, vaig poder sentir durant aquesta actuació com el braç dret es
bloquejava menys al realitzar la meva interpretació. Tampoc vaig tenir la sensació de
falta de contacte. Això és degut a que al desbloquejar el braç tan l’energia com el pes
podien fluir lliurament deixant que el sentit cinestèsic funcionés adequadament. En
conseqüència, tan la meva articulació com els canvis de posició van ser més fluïts i
precisos que en ocasions anteriors. Tot i això, hi va haver moments en la interpretació
com per exemple en un canvi de posició difícil que apareixia en el Chant du Menestrel
en el que l’anomenat mecanisme de la por es va manifestar i van tornar els vells hàbits
de tensar el braç i l’espatlla impedint l’execució correcta del moviment i sabotejant la
meva interpretació. A més, en intercanviar amb el meu professor de violoncel les
impressions rebudes sobre el concert em va comentar que l’afinació seguia sense ser
prou precisa. Per això crec que l’aprofundiment en la consciència de la part esquerra del
meu cos i sobretot en la mà i el braç és un dels hàbits en els quals cal seguir treballant
tot i la feina realitzada en aquesta recerca.
Les cames i la zona de suport eren una part en la qual no solia parar atenció en les
meves actuacions. No obstant, durant aquest concert vaig tenir molta més consciència
d’aquesta part del meu cos i això va tenir uns resultats molt positius. En primer lloc,
vaig notar com lluny del seu bloqueig habitual, les cames participaven en la seva justa
mesura del moviment de tot el cos. Gràcies al desbloqueig de les lumbars i de la pelvis,
la relació entre les cames i la resta del cos també fluïa més lliurament. Això em va
proporcionar una major sensació d’estabilitat i sobretot de llibertat. Aquesta millor
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connexió amb la zona de recolzament, juntament amb la milloria de la respiració em va
ajudar a mantenir el centre de gravetat al seu lloc. A més a més, al desbloquejar les
cames de la seva tensió habitual també vaig eludir que molèsties físiques com el
pinçament a la zona lumbar dreta apareguessin.
Des del punt de vista energètic, tots els aspectes treballats en la preparació d’aquest
recital em van ajudar a maximitzar la meva energia tan física com psíquica. Físicament
el fet d’aconseguir que el moviment fluís més lliurament va fer possible dur a terme la
interpretació utilitzant només l’energia necessària. A més, en eliminar les tensions
innecessàries el desgast físic va ser molt menor que habitualment. Psíquicament al tenir
una millor concentració, vaig poder centrar-me en la música i la interpretació i això em
va permetre no malgastar energia en pensaments innecessaris. També al no tancar-me
en mi mateixa i estar oberta a com estava transcorrent la interpretació, la sensació de
cansament mental va ser molt menor. Un altre hàbit important que va influenciar a
l’aprofitament de l’energia va ser la respiració. En aconseguir una respiració més
tranquil·la i serena el meu cos tampoc va patir tant de desgast.
Finalment, vull remarcar que el treball realitzat en aquesta recerca no es quelcom
absolut o tancant, sinó que hi ha molts punts en els que crec que es pot continuar
treballant per millorar encara més els meus hàbits psicofísics a l’hora de tocar el
violoncel. D’una banda, hi ha diferents hàbits com el mecanisme de la por en el braç
esquerra o el tancament en mi mateixa i la conseqüent pèrdua de contacte amb el públic
i la sala que en moments de dubte durant el concert van tornar a aflorar. Això és símbol
de que aquests hàbits no han estat del tot reeducats i que segueixen latents en el meu ús.
Per això és convenient no oblidar-los i seguir treballant en una millor consciència per a
aconseguir inhibir-los completament. En segon lloc, en intercanviar opinions sobre el
concert amb el meu professor de violoncel hi va haver dos aspectes a millorar que va
remarcar. Un va ser que calia seguir treballant en l’afinació, cosa que ja hem comentat i
l’altre va ser l’elecció d’una pulsació massa lenta en especial en les obres de Bach i
Cassadó per a violoncel sol. Crec que per tal de millorar l’afinació caldria seguir
treballant en la consciència corporal de la part esquerra del meu cos i en especial del
braç i la mà i del contacte de la mà amb l’instrument. Una millor canalització del pes
del braç cap a la punta del dit que pressiona la corda donaria com a resultat una afinació
més centrada i precisa. Per a fer aquest treball seguiria utilitzant la inhibició de l’hàbit
de tensar el braç i utilitzaria també direccions com sentir el pes del braç a la punta del
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dit. Pel que fa a la pulsació, crec que haig de seguir treballant en la consciència i en
l’atenció plena. Tot i que en aquest concert vaig ser molt més conscient de la meva
interpretació que no pas habitualment, aquesta atenció encara no és suficient. Seguir
treballant en l’atenció plena i en focalitzar la meva ment per tal de mantenir la
concentració crec que no només ajudaria a millorar la percepció del tempo, sinó també
la percepció de l’afinació. Un altre aspecte que cal aprofundir és la confiança en la
llibertat del moviment. Els hàbits fan que les persones ens sentim segures. Al practicar
la tècnica Alexander les persones surten dels seus hàbits i això els fa sentir inseguretat.
Crec que en el meu cas l’elecció d’un tempo lent es deu a que inconscientment, encara
hi ha una falta de confiança a deixar enrere els vells hàbits. Per això, sense voler-ho
vaig tocar a un tempo més lent en el que creia assegurar-me l’execució. No obstant, els
tempos inadequats afecten la qualitat de la interpretació. Crec que seguir millorant la
confiança en la meva interpretació a través dels nous hàbits aconseguits amb la pràctica
de la tècnica Alexander ajudaria a sentir-me més capaç d’escollir tempos més ràpids i
adequats en les següents actuacions.
Aquests dos aspectes són hàbits dels quals jo no vaig ser conscient fins que el meu
professor no m’ho va fer notar. La forma de moure’ns al igual que la forma de pensar és
quelcom subjecte a una constant transformació. En conseqüència, a l’hora que treballem
per reeducar vells hàbits que ens són perjudicials, en poden sorgir de nous que o bé no
estaven presents anteriorment o bé no havíem sabut identificar. Per això, el treball de la
interpretació a través dels fonaments de la tècnica Alexander no és quelcom que es
pugui donar per tancat o acabat. Cal una constant revisió de la nostra manera de
moure’ns i usar-nos i un treball continuat de la consciència psicofísica si realment
volem seguir evolucionant cap a una manera de fer més lliure i saludable. Les persones
canviem constantment i els músics canviem també la nostra forma de tocar. Per això
hem d’estar atents i revisar constantment el nostre ús per inhibir els hàbits perjudicials
que puguin anar sorgint i aconseguir uns hàbits psicofísics que ens proporcionin la
màxima llibertat i estabilitat.
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4. CONCLUSIONS
Tal com s’exposava en la introducció, la recerca realitzada per a aquest treball tenia
com a finalitat demostrar dues hipòtesis. En primer lloc, es pretenia verificar a través de
la meva experiència com a violoncel·lista si la pràctica de la tècnica Alexander pot
ajudar a millorar els hàbits psicofísics dels instrumentistes. En segon lloc, si la millora
dels hàbits podia ser aplicada en la preparació i execució del meu concert fi de màster
per aconseguir un major rendiment físic i psíquic.
Tal com queda reflectit en els paràgrafs pertinents als hàbits psicofísics treballats i al
relat sobre el concert fi de màster, l’estudi de la tècnica Alexander va afectar
positivament als meus hàbits tan físics com psíquics en la meva vida quotidiana i en la
pràctica del violoncel. Físicament, el treball realitzat em va aportar una major llibertat
de moviment en eliminar les tensions innecessàries que afectaven a la meva manera de
moure’m i de tocar. Gràcies a l’eliminació d’aquestes tensions, les molèsties físiques
que patia habitualment i sobretot després de les actuacions, com la torticolis que
m’afectava la part dreta del coll o el pinçament de la zona lumbar, no es van manifestar
després del concert fi de màster. També ha estat especialment rellevant la milloria de la
meva respiració que es va fer més profunda i lenta. Això m’aporta un menor desgast
físic i psíquic a l’hora d’afrontar la pràctica del violoncel i sobretot en les actuacions en
públic. A més, la millora de la respiració també va aportar un increment de la qualitat
del discurs musical ja que el meu fraseig no es veia contínuament interromput per la
respiració.
La major llibertat de moviment va proporcionar-me millores tècniques en eliminar els
mals usos que limitaven el meu gest musical. Així, vaig gaudir d’una major estabilitat al
deslliurar les cames de tensions innecessàries cosa que em va permetre recuperar el
centre de gravetat i implicar la zona de suport en el moviment de la resta del cos. També
la meva relació amb el violoncel va millorar permetent-me un ús més confortable de
l’instrument. Pel que fa al braç dret i al maneig de l’arc, vaig aconseguir produir un so
més profund, projectat i ric en matisos. En la mà esquerra, la millora dels sentits tàctil i
cinestèsic em van aportar una major sensibilitat per executar amb més precisió
l’articulació i els canvis de posició.
Totes aquestes millores físiques i tècniques també van tenir repercussions en els meus
hàbits psíquics a l’hora de tocar el violoncel. L’increment de la meva consciència
corporal així com la millora del sentit cinestèsic i la propiocepció em van permetre
identificar i anticipar-me als hàbits psicofísics que podien entorpir la meva
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interpretació. Això, juntament amb les eines obtingudes com la inhibició i les direccions
que em permetien afrontar i re-educar aquests hàbits, em van dotar d’un major control
en la meva interpretació incrementant així la meva confiança. En re-educar l’hàbit de
tancar-me en mi mateixa, el meu nivell de concentració també va augmentar
proporcionant-me un major feedback de la meva interpretació. La relaxació de les
tensions innecessàries i sobretot l’alliberament del control primari i la milloria de la
meva respiració em van permetre inhibir el mecanisme de la por eludint així reaccions
que minvaven la qualitat de la meva interpretació com el tremolor de l’arc o el bloqueig
del braç esquerra en els canvis de posició.
Pel que fa a l’aplicació de les millores dels hàbits psicofísics en el meu concert fi de
màster, vaig poder comprovar que l’aplicació dels preceptes de la tècnica Alexander
m’aportava un major rendiment físic i psíquic. La millora de la relació amb el públic i la
sala a través de l’obertura del meu camp visual em va permetre adoptar una nova actitud
molt més positiva davant del públic i en conseqüència vaig poder gaudir de la meva
actuació. Els nous hàbits físics em van permetre executar el repertori treballat amb més
precisió que en ocasions anteriors. A més, la consciència i el control obtinguts sobre el
meu moviment gràcies a la tècnica Alexander em van dotar d’una major estabilitat física
i psíquica que em van permetre afrontar el concert controlant els nervis i la por
escènica. Per últim, cal dir que la disminució de les tensions innecessàries així com
l’augment de la concentració van ser claus en la disminució de la fatiga a l’hora
d’afrontar l’actuació en públic.
Finalment, vull constatar que la integració dels procediments de la tècnica Alexander en
la meva pràctica diari ha estat una eina útil en la transformació dels meus hàbits i en la
millora de la meva tècnica interpretativa. Per això, he pres com a propis procediments
com la inhibició, les direccions o el descans constructiu i encara avui dia, després
d’haver acabat la investigació d’aquest treball, continuo amb la pràctica d’aquests
exercicis com una eina més del meu estudi del violoncel. A més, el treball de la tècnica
m’ha dotat donar major consciència psicofísica la qual em permet identificar i treballar
sobre els meus propis hàbits.
En conclusió, després de la investigació desenvolupada i de la feina realitzada en la
meva pràctica del violoncel i en concret, en la preparació i execució del meu concert fi
de màster, considero que ha quedat demostrat que la tècnica Alexander és una eina útil
per a reeducar els hàbits psicofísics generals de les persones i particulars de la pràctica
d’un instrument. La millora en els instrumentistes del seu ús té repercussions tan en la
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seva tècnica com en la seva musicalitat i interpretació. També s’ha pogut demostrar que
la tècnica Alexander pot ajudar a l’instrumentista a preparar una actuació important, en
aquest cas, el concert fi de màster, per afrontar-la amb les màximes garanties físiques i
psíquiques. No obstant, les persones estem sotmeses a una constant transformació. En
conseqüència, l’aprenentatge de la tècnica Alexander no és quelcom que es pugui donar
per acabat, sinó que cal una constant revisió dels nostres hàbits. Per això, considero que
per tal de que el treball realitzat en aquesta investigació tingui un sentit no se l’ha de
considerar com un treball tancat, sinó que cal seguir aprofundint en la consciència i reeducació dels meus hàbits utilitzant els procediments de la tècnica Alexander apresos en
aquesta investigació.
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6. LLISTA D’IMATGES
Imatge 1: Prentice, C. i Gorman, D. (1997). “On the right half of the illustration: Before
the Alexander Technique is applied. Note the arrows. They indicate the directions the
head and spine take when we allow gravity to pull us down. On the left half of the
illustration: Once the Alexander Technique directives are practiced, the head is
balanced more freely on top of the spine, allowing the spine to lengthen upward and
relieving pressure throughout the spine. Note the arrows.” [dibuix] Recuperat de
http://www.anvilmag.com/farrier/cntwywr.htm
Imatge 2: F. M. Alexander (Austràlia, 1869 – Regne Unit, 1955) [Fotografia]. En M.
Mora, Canviar hàbits i prevenir trastorns musculoesquelètics (p.15). Barcelona:
Foment del Treball Nacional, 2012.
Imatge 3: Tortelier, P. (1993). “Posición correcta” [Fotografia]. En P. Tortelier, El
violonchelo. Así interpreto, así enseño (p.15). Barelona: Labor, 1993.
Imatge 4: Pràctica del descans constructiu [Fotografia]. En M. Mora, Canviar hàbits i
prevenir trastorns musculoesquelètics (p. 153). Barcelona: Foment del Treball
Nacional, 2012.
Imatge 5: “Alexander en acción: sus manos guían al alumno hacia una relación
equilibrada entre cabeza, cuello y torso” [fotografia]. En M. Gelb, El cuerpo recobrado
(p.19). Barcelona: Ediciones Urano, 1987.
Imatge 8: “La pauta del sobresalto es una reacción normal e instintiva ante el miedo.
Sin embargo, demasiado a menudo se convierte en modelo de nuestra postura
cotidiana, por lo que hemos de aprender conscientemente a recuperar el “estado de
reposo equilibrado” [Fotografia]. En M. Gelb, El cuerpo recobrado (p. 51). Barcelona:
Ediciones Urano, 1987.
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ANNEX

Gravació del concert fi de màster
•

F. Mendelssohn: Lied ohne Worte op. 109
https://www.youtube.com/watch?v=MUoy63OQfSU

•

J.S. Bach: Suite nº 5 en do menor BWV 1011
https://www.youtube.com/watch?v=Ccq2FWCk8eE

•

A. Glazunov: Chant du ménestrel
https://www.youtube.com/watch?v=Ga1FI7fO3YA

•

G. Cassadó: Suite per violoncello (1926)
https://www.youtube.com/watch?v=vr_drHQ2mdI

Concert realitzat el 7 de Juliol de 2016 a l’aula de Cor de l’Esmuc
Violoncel: Anna Caner
Piano: Nozomi Isobe
Professor: Cristoforo Pestalozzi
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