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Music stimulates our brain and transmits to it auditive, motor and visual 

information inciting feelings being alive in ourselves. We have a lot of 

complex neuronal networks in our body, where the stimulus makes its 

way and it’s processed. When we stimulate a brain with music, the 

result of this hard process is the ability of music to modify our 

physiological and body rythmes (like the cardiovascular frequency), 

and change our mental mood. 

This quality of the music is powered if we use music as a therapy, and 

as is shown in this TDR; it totally works, not as a pharmacy product 

that stops the illness in our body; just like good way to get slowly the 

development of it. In this project, therapy was tried with people with 

dementia problems, and the effectivity of the activity is clearly seen.  

So this work is an opened window to the therapeutic use of music 

working particularly with people with dementia illnesses, in groups and 

individually. 

 

 

 

 

La música estimula nuestro cerebro y transmite información auditiva, 

motora y visual, incitando a mantener e incrementar las emociones en 

nuestro cuerpo, traducidas estas a hormonas como el caso de la 

oxcitocina. Cuando el cerebro es estimulado con música, esta es 

capaz de cambiar nuestros patrones, por ejemplo, cardiovasculares; e 

incluso cambiar nuestro estado de ánimo mental. 

Esta cualidad de la música se potencia si la usamos como terapia, y 

está reflejado en este trabajo de síntesis. No funciona como un 

fármaco, pues no es una cura de la patología, sino que hace el 

proceso más llevadero y ameno, y en este caso, tratando la 

enfermedad de la demencia, lo que el estímulo musical provocará son 

momentos de fluidez, de claridad mental que permitirán conectar al 

paciente con sus recuerdos más profundos y aparentemente 

olvidados. 

Este trabajo es una ventana abierta al conocimiento de la música 

como terapia, y siendo aplicada concretamente a gente de la tercera 

edad con demencias múltiples, habiendo sido realizadas sesiones 

grupales e individuales. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El document que tens entre les mans és un treball de recerca, el meu treball de 

recerca, que t’endinsarà en el màgic món de la música. I no s’utilitza la paraula 

màgia amb el seu sentit figurat, sinó que adopta un significat terapèutic.  

La música ens ha acompanyat des dels orígens dels nostres temps. De fet, hi 

ha constància de músiques que acompanyaven rituals a la prehistòria. Vivien 

acompanyats de melodies, de cançons que tenien significat, que unien una 

tribu o grup. Si avancem una mica en el temps podem observar com aquestes 

músiques aniran diferenciant als grups socials d’arreu del món, i així ara podem 

relacionar melodies distintives, que ens fan viatjar amb elles a milers de llocs 

característics. Però la música no només ens fa viatjar per la Terra, sino que 

desperta els nostres records, les nostres emocions. Les cançons, les melodies, 

els acords acompanyen moments importants per a nosaltres i és inevitable que 

els recordem quan les sentim. 

Escoltem música pràcticament des que naixem. Sentim música i sentim. Això 

que la música desperta en tu mateix/a sempre m’ha cridat l’atenció, però per fer 

aquest treball de recerca el que m’he plantejat és si aquestes emocions es 

poden transmetre a altres, i a un públic concretament, les persones amb 

demència, perquè m’agradaria saber per què no responen a estímuls 

quotidians, però si reaccionen, positiva o negativament, amb música. Amb 

aquest plantejament vaig descobrir la musicoteràpia. Així doncs, en aquest 

treball de recerca em disposo a estudiar la musicoteràpia aplicada a persones 

amb demència. 

L’objectiu d’aquest treball és observar l’efecte de la 

musicoteràpia en persones amb demència. 
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MARC TEÒRIC: 

“Musicoteràpia i demència” 
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2.1. MALALTIA A ESTUDIAR: LA DEMÈNCIA 

2.1.1. LA MEMÒRIA 

2.1.1.1. Records: emmagatzematge d’informació 

Podem definir la memòria2 com una funció complexa del cervell per la qual la 

informació emmagatzemada és posteriorment recordada. En aquest procés del 

record hi intervenen diversos components i subfases.  

El procés general, podem dividir-lo en quatre grans fases: 

1. Entrada i registre de la informació 

2. Conservació i emmagatzematge d’aquesta informació 

3. Evocació: és la probabilitat de recuperar informació emmagatzemada 

amb anterioritat. 

4. Reconeixement: és la sensació de familiaritat que acompanya a la 

informació emmagatzemada quan aquesta és recuperada. 

2.1.1.2. TIPUS DE MEMÒRIA 

Una vegada explicat el procés general de l’emmagatzematge dels records, podem 

diferenciar tres tipus principals de memòria: 

1. Memòria immediata 2 : Fa referència a la memòria d'allò que ha succeït 

o s'ha presentat uns segons abans. Es relaciona amb les funcions de 

percepció, atenció i consciència del cervell. Clínicament ens indica si la 

funció d'entrada i registre està intacta, o pel contrari, no. 

 

2. Memòria recent: Aquesta és la memòria d'allò que ha ocorregut o s'ha 

presentat diversos minuts o hores abans. Així és demostrada la capacitat 

d'adquirir i retenir nova informació al cervell, ja que cal un procés 

d’emmagatzematge i registre. 

 

3. Memòria remota: Aquest tercer i últim tipus recull l'experiència i els 

esdeveniments passats en la vida de l’individu. Així es veu reflexada la 

capacitat de recordar informació sobre fets succeïts temps enrere i, per 

descomptat, anteriors a l'inici dels problemes de memòria (demència). 

Intervé fonamentalment la funció evocativa*. 

Tecnic
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(3) *La funció evocativa és la que ens fa recordar coses passades, que les 

porta a la memòria, usualment tractant-se de records concrets. 

2.1.2. Conceptes en el camp de recerca: vocabulari en pràctica 

2 En el camp de la recerca s'utilitzen altres termes, referits als mecanismes de 

memòria, i que poden donar lloc a confusió:  

 Memòria a curt termini (MCP) o Memòria Primària: Sovint és utilitzat per 

psicòlegs com a sinònim de memòria immediata, no obstant això, en la 

pràctica mèdica s'identifica amb la memòria recent.  

 Memòria a llarg termini (MLP) o Memòria Secundària: Englobaria els 

conceptes clínics de memòria recent i remota. A la clínica s'identifica amb 

memòria remota. A la MLP podem fer 2 tipus de distincions. La primera és 

entre la memòria episòdica (memòria de successos, lligada al temps i 

espai), i la memòria semàntica (aquí s'emmagatzemarien, com bé diu el 

propi nom, continguts semàntics generals com ara el significat de paraules o 

conceptes, o la comprensió abstracta del nostre entorn). La segona distinció 

resideix entre el reconeixement del material presentat a la persona i el 

record, sense oferir-li més ajuda. Com podem intuir, això demana més 

esforç mental que els anteriors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Tecnic
Quadre de text



Clàudia Closa Fierro      
2n de Batxillerat  “La música de la nostra essència” ♫ 

 

 5 

 

 2.1.3. LA DEMÈNCIA 

La paraula demència ve del terme llatí “dementia” el significat de la qual és 

“qualitat de sortir de la seva ment”, significat que podem simplificar a “deixar de 

pensar coherentment”. És un terme general per referir-se al deteriorament greu de 

la      capacitat mental, de les habilitats del pensament. És doncs un trastorn 

mental i malaltia neurodegenerativa, ja que interfereix en les transmissions 

neuronals causant la mort de les neurones o cèl·lules nervioses. La pèrdua de 

memòria n’és un exemple, que interfereix a la vida quotidiana de qui la pateix.   

 

2.1.3.1. Tipus de demències 

Malaltia d’Alzheimer 

L’Alzheimer5,7 és un dels tipus de demència més coneguda, i constitueix d’un 60 

a un 80% dels casos de demència. 

Estadísticament, cada quatre segons algú és 

diagnosticat amb Alzheimer, i és així perquè 

aquesta patologia afecta a més de quaranta milions 

de persones a tot el món i  encara no s’hi ha trobat 

cura, tot i que ja fa més d’un segle que va ser 

descoberta pel psiquiatra alemany Alois Alzheimer. 

Aquest tipus de demència  és apreciable al 

microscopi, on podem observar diferències visibles 

del teixit cerebral amb proteïnes mal plegades 

anomenades plaques senils i nusos neurofibrilars. 

Ambdues estructures actuen conjuntament per  

destruir l’estructura del cervell. Aquestes plaques 

apareixen quan una altra proteïna de la bicapa 

lipídica cel·lular de les cèl·lules nervioses del 

cervell és separada per un enzim concret, que dona 

lloc a proteïnes beta-amiloides, que tendeixen a 

agrupar-se(veure imatge 3). 

Figura 2  

Figura 3 

Figura 4 
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Aquestes estructures formen el que nosaltres coneixem com plaques senils, 

que bloquegen les senyals nervioses, i per tant la comunicació entre cèl·lules. 

A més a més produeixen reaccions d’autoimmunitat que destrueixen les 

cèl·lules nervioses afectades. 

Un individu que no pateix Alzheimer, posseeix unes proteïnes anomenades 

TAU, que s’encarreguen de que les ramificacions entre neurones es mantinguin 

rectes per permetre una bona circulació molecular.               

En canvi, amb l’Alzheimer la proteïna queda reduïda, i això causa la destrucció 

de les esmentades ramificacions, impedint que els nutrients arribin a les 

cèl·lules nervioses, i provocant-ne la seva mort. Quan les plaques i els cabdells 

es junten, creen una unió destructiva que comença a l’hipocamp, que és el 

responsable de formar els records.  

Una vegada afectada aquesta zona, comencen a veure’s els símptomes. El 

primer símptoma apreciable acostuma a ser la pèrdua de memòria a curt 

termini (primària). Seguidament, les proteïnes envaeixen progressivament 

altres parts del cervell, que crea canvis particulars que va marcant els diferents 

nivells de la malaltia. Les proteïnes continuen avançant i destrueixen l’habilitat 

de processar pensaments lògics, i més endavant s’escampen cap a la zona de 

les emocions, el que provoca canvis d’humor sobtats. A la part superior del 

cervell són causants d’al·lucinacions, i als nivells més alts de la malaltia 

ataquen la part posterior del cervell, eliminant els records més profunds. I 

finalment, el centre de control que dirigeix l’activitat biològica de l’organisme 

(activitat cardíaca, respiratòria…) cauen, produint la mort de la persona. 

Figura 5 
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Vascular 

La demència vascular 6 és la que succeeix després d’un accident 

cerebrovascular, és a dir un col·lapse o interrupció del reg sanguini al cervell. 

Un exemple seria el cas de l’ictus o fins i tot d’un infart.  

Si el flux de sang al cervell s’atura durant més d’un segon, el cervell no pot 

obtenir oxigen, i en conseqüència les neurones moriran provocant errors 

irreparables i permanents. 

Si la zona cerebral afectada és petita, ho anomenem demència silenciosa, 

perquè probablement no n’observarem els símptomes. Amb el temps, però, a 

mesura que més zones del cervell resultin afectades, començaran a aparèixer 

els símptomes de la demència. Tot i així, no tots els accidents cerebrovasculars 

són silenciosos. Els que han afectat una zona més gran, afecten la força, la 

sensibilitat i funcions neurològiques, que poden acabar en greus demències. 

 

Cossos de Lewy                                        

Els pacients amb DCL4  presenten símptomes conductuals i de la memòria 

propis de la demència, semblants als de la malaltia d'Alzheimer i, en major o 

menor grau, els símptomes del sistema motor que s'observen en el mal de 

Parkinson. No obstant això, els símptomes mentals del pacient amb DCL poden 

fluctuar amb freqüència, els símptomes motors són més benignes que en la 

malaltia de Parkinson, i els pacients amb DCL solen tenir al·lucinacions visuals 

molt vívides. 

 

Mixta 

La demència mixta 8  és el tipus de demència que presenta símptomes no 

només d’un sol tipus de demència (explicats anteriorment) sino que, podriem 

dir, és una fusió de diversos tipus de demències.  

S’hi han registrat exemples de pacients amb demència mixta patint alhora 

demència vascular, alzheimer i demència per casos de Lewy. 
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2.2. MÚSICA I MUSICOTERÀPIA 

El diccionari ens defineix la música¹ com l’art que s’expressa mitjançant la 

combinació de sons, d’acord amb les lleis de la melodia, l’harmonia i el ritme.  

Gairebé tothom agraïm la presència de la música.  

Existeix, però, un trastorn neurològic al que m’agradaria fer esment anomenat 

amusia que impossibilita la distinció de tonalitats o ritmes musicals o de reproduir-

los, trastorn que a més a més pot comportar problemes amb l’escriptura o la dicció. 

Una figura famosa rellevant que patia aquest trastorn fou, per exemple el 

revolucionari Che Guevara. 

 

2.2.1. La musicoteràpia 

La música ens acompanya els sentiments d’alegria, de 

tristesa, de solitud… De fet, hi ha papiros egipcis datats al s. 

XIX a.C en els quals s’al·ludia als efectes de la música al 

cos, però… pot la música ser la nostra acompanyant en el 

tractament d’una patologia? La resposta la podem resumir 

en una paraula;  “musicoteràpia”. La musicoteràpia¹ és l'ús 

terapèutic de la música com a ajuda en determinats trastorns i disfuncions per 

afavorir el benestar físic, mental i emocional. Es troba vinculada a la psicologia i, 

més concretament, amb el psicodrama. També se la pot vincular amb la pedagogia 

i, dins d'aquesta, amb la logopèdia. En resum, la musicoteràpia és l’utilització de la 

música com a activitat terapèutica. 

 

 

 

Figura  8 

Figura 6 Figura 7 

https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Psicodrama
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Logop%C3%A8dia
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2.2.2. Tipus de sessions de musicoteràpia 

Podem classificar les sessions de musicoteràpia segons siguin grupals o 

individualitzades.  

Durant les sessions grupals, busquem, a més 

a més de l’estimulació cerebral, la interacció i 

connexió entre tots els membres que reben la 

teràpia. Aquest tipus de sessió pot 

desenvolupar-se posant música i observant 

l’efecte que aquesta té sobre tot el grup o bé 

proporcionant instruments, normalment de 

percussió (maraques, panderetes, tambors, 

triangles…), i crear un ritme marcat, mantenint així també l’atenció en el propi 

instrument, i buscant la relació i interacció amb la resta d’instruments. 

 

D’altra banda, les sessions individualitzades són molt més personals. En 

aquesta mena de teràpies les cançons són triades pensant específicament en el 

gust i vida passada del pacient, per tal d’aconseguir una millor connexió amb el 

que s’escolta. Aquest tipus de sessions són molt més personals. 

En ambdós casos se sol concluir la sessió preguntant sobre què ha fet sentir la 

música, sobre com s’ha sentit la persona mentre la sentia i en aquests casos, 

sobretot, a què li ha recordat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 

Figura 10 
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2.2.3. MÚSICA I NEUROCIÈNCIA 

2.2.3.1. Introducció teòrica bàsica de l’estructura cerebral 

El cervell és l’òrgan principal del nostre cos. És l’encarregat de controlar i regular el 

nostre organisme. El cervell es divideix en dos hemisferis: l’hemisferi dret, 

encarregat de les funcions no verbals, el pensament holístic, la creativitat i l’art, la 

intuïció i la música i l’hemisferi esquerra, 

encarregat del pensament analític, la lògica, el 

llenguatge, la ciència i les matemàtiques. 

Ambdós hemisferis estan comunicats pel cos 

Callòs, format per milions de fibres nervioses 

que recorren tot el cos. 

 

 

2.2.3.1. L’estructura cerebral 

 Lòbul frontal: Resolució de problemes, judici, atenció, comportament, 

moviment.  Memòria a curt termini 

 Lòbul temporal : Memòria visual, auditiva i comprensió del llenguatge. 

 Lòbul parietal: Encarregat del moviment, el càlcul, el reconeixement i la 

orientació 

 Lòbul occipital: Controla la visió i la interpretació visual 

 Cerebel: És l’encarregat de coordinar funcions motores, funcions cognitives 

i de processar el llenguatge i la música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 11.1  
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Científicament està demostrat per proves neurològiques realitzades, que la música 

estimula moltes regions alhora del nostre cervell, i en coordina moltes funcions. 

Com podem veure en la figura 11.2, les zones marcades de color són les zones 

que reaccionen amb els estímuls musicals. 

Aquest benefici d’activació que la música produeix és notablement incrementada 

quan no només sentim la música, sinó que toquem un instrument (veure estudi 

neurològic, figura 11.3), i podem observar-ho en nens i adults. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.2  

Figura 11.3  
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2.2.3.2. Neurociència: la música com a estímul 

La neurociència és la ciència que ens explica com funciona el cervell 9 , i 

concretament, davant dels estils musicals, hem de pensar que la música és una 

combinació de sons amb ritme i harmonia, és a dir, un estímul complex pel cervell. 

Aquesta combinació melòdica que crea la música és interpretada pel nostre cervell 

de forma diferent segons les àrees cerebrals que hi intervinguin, que activaran uns 

neurotransmissors concrets. Nosaltres experimentem emocions (estats de 

consciència) escoltant música. Aquestes emocions, bioquímicament parlant es 

tradueixen a hormones que són secretades al torrent sanguini, com és el cas de 

l’oxitocina, més comunament coneguda com a hormona de la felicitat. Tant ens 

afecta a l’estat mental, com també a la resta de l’organisme, provocant, per 

exemple, la igualació del patró respiratori o cardiovascular amb el ritme de la 

melodia escoltada. N’és un exemple la música barroca, tranquil·la i relaxada, que 

tendeix a ralentir el batec del cor. Un altre efecte que s’ha observat és el moviment 

fetal. Sent el fetus estimulat amb un tipus de música concret, aquest duu a terme 

uns moviments concrets. 

Hem de tenir clar que la musicoteràpia no és un fàrmac que provoqui la 

desaparició de la malaltia, la música interacciona amb el cervell, en aquest cas 

afectat per la patologia de la demència. Aquest activament, i per tant, 

funcionament correcte de la zona del cervell concreta que reacciona a la música, 

és el que provoca moments de fluïdesa i claredat del pacient en qüestió, complint 

l’objectiu que busquem; estimular el cervell i evitar-ne l’estancament, per alentir el 

ritme de l’avançament de la malaltia. 
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2.2.3.2.1. Com interacciona la música amb el nostre cervell? 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓ DEL GRÀFIC(Figura 12) 

El gràfic anterior mostra la concentració d’oxitocina salivaria (oxitocina trobada a la 

saliva), també coneguda com a hormona de la felicitat, representada la 

concentració en mil·lilitres. Les dues barres representen l’evolució de la 

concentració de l’hormona esmentada al moment inicial, en què el pacient entra en 

contacte amb la música i vint minuts més tard de l’exposició a aquesta. Comparant 

les dues barres de diferents intervals de temps, podem veure si incrementa o 

disminueix la concentració d’oxitocina. 

Dins de l’experiment de l’exposició d’un pacient a la música (variable A) en relació 

a l’oxitocina (variable B), hi trobem la modificació de la variable A en una segona 

prova de l’experiment canviant el tempo de la música. En el primer experiment la 

música és a un tempo lent, i podem observar com incrementa la concentració 

d’oxitocina en el pacient a diferència del segon experiment, en el que la música 

que s’hi exposa és a un tempo ràpid. Analitzant el gràfic podem veure com la 

concentració d’oxitocina es troba bastant estabilitzada havent passat 20 minuts, 

inclús podem observar una petita disminució de l’hormona. 

Si mantenim l’estimulació de la música, augmenta l’oxitocina salivaria perquè la 

freqüència cardíaca, la respiració, entre d’altres funcions del cos, s’adapten i es 

sincronitzen amb aquesta, i es produeix una situació d’equilibri que porta al cos i al 

cervell a una situació estable i relaxada. Aquesta estabilitat que sentim fa, 

paral·lelament, que s’hi secreti oxitocina com podem observar al gràfic.  

Figura 12 
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En conclusió, l’estimulació de la música fa que, depenent del seu tempo, el nostre 

cos arribi a canviar d’estat d’ànim. La música compta amb el poder d’alteració del 

ritme de les nostres funcions vitals, i pot ajudar-nos a augmentar l’oxitocina i tendir 

a un estat estable.  

 

2.2.3.3. L’estimulació musical en un cervell amb demència 

Quan apliquem un estímul al cervell en forma de música a una persona amb 

demència, independentment del tipus, accedim al nucli sa de l’hipocamp amb una 

eina tan simple com les melodies. En una investigació a Alemanya, va descobrir-se 

que la música es troba a una zona diferent del cervell que la resta de records, 

anomenada “memòria musical a llarg termini”. Per arribar a aquesta conclusió van 

realitzar el següent experiment: 

Van analitzar un cervell (A) sa, i un cervell (B) amb alzheimer, un tipus de 

demència. Com podem observar a la imatge, aquesta àrea mostra menys atròfia, 

menys deteriorament neuronal. Això vol dir que aquesta zona pot tenir una gran 

resposta a la música, i fins i tot produir moments de claredat. Aquesta zona és una 

de les últimes en extingir-se. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 
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PART PRÀTICA: 

“La música de la nostra essència” 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Material i mètode                                                                                    

Per poder comprovar si la musicoteràpia en pràctica produeix realment els efectes 

teòrics esmentats anteriorment, m’he proposat fer la meva 

pròpia sessió de musicoteràpia amb persones amb 

demència de diferents nivells de l’escala GDS (veure 

annex 1). 

Aquest projecte l’he pogut fer realitat gràcies al centre de 

dia i residència Sant Adrià, que m’ha proporcionat totes les 

facilitats per poder dur a terme les sessions de musicoteràpia. 

 

3.2. Organització del projecte 

He distribuït les sessions en dos tipus; les sessions grupals i les sessions 

personalitzades. Això m’ha permès observar els efectes de la música en ambdues 

situacions. Les sessions grupals les faré al centre de dia, i les sessions 

individualitzades a la residència. Al centre de dia treballaré amb un grup d’11 

persones, de 56-95 anys, i a la residència, fent sessions individuals amb cinc 

dones amb diferents estadis de deteriorament cognitiu. Els diferents graus de 

deteriorament cognitiu dels pacients durant les sessions individuals em permeten 

poder diferenciar l’avançament de la malaltia, i la diferència de reacció envers el 

mateix estímul (música).  

L’horari de sessions setmanal (exclosos caps de setmana ni dilluns)  

serà el següent, des del dia 1/10/2019 fins el dia 10/10/2019: 

10-11h Sessió grupal de musicoteràpia al centre de dia 

11-12h Sessió individual de musicoteràpia I 

12-13h  Sessió individual de musicoteràpia II 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 
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3.3.Participants de les sessions 

 

TAULA CLASSIFICACIÓ DETERIORAMENT COGNITIU SESSIONS GRUPALS* 

Deteriorament cognitiu lleu - Ester 
- Amèlia 
- Patricia 

Deteriorament cognitiu moderat - Nestor 
- Pere 
- Olivia 

Deteriorament cognitiu greu - Pepa 
- Núria 
- Lluís 
- Bea 
- Rosa 

 

 

TAULA CLASSIFICACIÓ DETERIORAMENT SESSIONS INDIVIDUALS* 

Deteriorament cognitiu lleu - Eulàlia 
- Maria 

Deteriorament cognitiu moderat - Danae 

Deteriorament cognitiu greu - Esperança 
- Mila 

*Els noms dels pacients han estat modificats per respectar-ne la seva privacitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnic
Quadre de text



Clàudia Closa Fierro      
2n de Batxillerat  “La música de la nostra essència” ♫ 

 

 18 

 

3.4. SESSIONS GRUPALS DE MUSICOTERÀPIA 

3.4.1. Organització de les sessions grupals 

Primerament, he seleccionat un llistat de cançons de diferent tipus i èpoques, per 

tal d’aconseguir apel·lar a diferents moments i records passats. He classificat 

aquestes cançons en cinc grups segons la seva temàtica i les he agrupat en una 

taula. Les cançons que sentiran a través d’un altaveu comú durant les sessions 

són de la mateixa modalitat durant els cinc dies duent a terme les sessions grupals 

de musicoteràpia. He agrupat en una taula les reaccions de la interacció amb la 

música que sentien. Les conclusions són extretes de la meva pròpia observació 

dels cinc dies de sessions, esmentant-ne les més destacables (a opinió subjectiva) 

de tot el període. 
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3.4.2. Recollida de dades i observacions de les sessions grupals 

SESSIÓ GRUPAL Conclusions Reacció - Interacció 

Cançons 
nostàlgiques/ 
enterrament/ 
instrumentals 

No agraeixen aquest tipus de música, alguns la 
rebutgen, d’altres no reaccionen 

 
Cançons més destacades, amb millor resposta: 
Només tararejen l’himne de l’alegria, de Beethoven 
 

Nadales Canten, però les persones amb deterioraments 
cognitius més lleus hi demanen música adequada a 
l’època de l’any, fet que demostra que estan 
temporalment connectats amb el moment que hi viuen. 
 

 
Cançons més destacades, amb millor resposta: 
“Ya vienen los reyes magos” 
“Campana sobre campana” 
“Los peces en el río” 
 

Cançons populars de 
ball 

Canten, ballen entre ells, hi ha molta interacció  
 

 
Cançons més destacades, amb millor resposta: 
Tria de cançons de Manolo Escobar, Marisol,            
paso doble, Nino Bravo, Concha Velasco… 
 
 

Cançons infantils Connecten molt amb les cançons, parlen sobre  
històries amb els seus fills, nets, etc. 
 

 
Cançons més destacades, amb millor resposta: 
Tria de cançons de “Los payasos de la Tele” 
“Vamos a la cama” 
“Susanita” 

Música patriòtica i/o 
amb referències 
militars i amb passat 
històric 

Sobretot homes → Parlen de la mili 

En escoltar la introducció musical del NODO parlen dels 
moments en que sentien aquesta melodia (cinema…) 
 

 
Cançons més destacades, amb millor resposta: 
Marxa militar, música introductòria del NODO, himnes 
nacionals... 
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3.4.3. Conclusions de les sessions grupals de musicoteràpia 

Les sessions grupals han estat una experiència i una prova molt efectiva per 

comprovar que veritablement la música pot ser un fil que uneix el temps de la 

nostra vida, i que tenim en comú amb altres persones. 

Quan vaig arribar el primer dia, m’esperaven asseguts a 

les butaques en rotllana. Era una mica freda la situació; 

al cap i a la fi no ens coneixíem de res. Vaig presentar-

me i explicar-los l’activitat, i el meu objectiu era que no 

sentissin que els estava estudiant, només volia fer-los 

passar una bona estona. La que vaig sorprendre’m vaig 

ser jo mateixa quan, de sobte tots van començar a 

cantar junts “Corazón contento” de la cantant Marisol. I 

no només va quedar-se aquí, sinó que continuant amb 

Manolo Escobar, s’hi aixecaren i ballaren. L’ambient 

havia canviat amb dues cançons, semblava que ens coneixessim de sempre. Fins i 

tot persones amb deterioraments cognitius molt greus somreien, marcaven el 

compàs amb el cos o fins i tot cantaven la melodia de les cançons. Però l’efecte de 

la música no és immediat i volàtil, sinó que va permetre una cosa molt més 

important; la conversa. Després de sentir, per exemple, la cançó “Un beso y una 

flor”, una de les persones d’aparença més apartada a l’activitat em dirigí la paraula: 

“Esta canción se le cantaba a mi mujer (...)” 

No va ser l’única experiència que vàren compartir. En el moment en que una de les 

persones assistents s’obria a explicar una experiència, la resta de companys 

l’escoltaven i hi seguien la conversa, compartint més i més vivències i records. 

Això feia que seixanta minuts volessin, i volessin estant connectats, recordant. 

Per tant, podem veure els efectes clars que la música provoca, fent de fil conductor 

per a les persones, mantenint-les connectades entre elles amb un passat comú i 

fent que flueixi una conversa entre el grup de participants. Un altre detall a 

destacar va ser la conversa que va comportar reproduir música amb referències 

militars. Aquest passat històric; tant per homes com per a dones (en diferents 

perspectives) va portar a una conversa en que tots els participants recordaven fil 

per randa tots els detalls de la mili.  

 

Figura 16 
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3.5. SESSIONS INDIVIDUALS DE MUSICOTERÀPIA 

3.5.1. Organització de les sessions individuals 

Per dur a terme les sessions individuals he fet ús de la mateixa tria de cançons 

que a les sessions grupals. La diferència principal, a més a més de la presència 

d’un sol “pacient”, és la interacció més directa amb l’estímul (música) n’he fet ús 

d’auriculars.  

3.5.2. Recollida de dades i observacions de les sessions individuals 

A) Eulàlia 
DETERIORAMENT 
COGNITIU LLEU 
GDS 2 
(veure annex I) 

Canta, somriu, plora, marca el ritme amb el cos, 
explica experiències personals relacionades amb les 
cançons 

B) Maria 
DETERIORAMENT 
COGNITIU LLEU 
 

 
 
GDS 2  
(veure annex I) 

Canta, s’aixeca (tot i tenir problemes a les cames), 
somriu i riu molt, parla sobre el que la música ha 
significat per ella, explica records de la seva joventut 
amb una cançó específica. 
Reconeix recordar millor el moment amb la cançó 
sonant. 
Recorda millor el moment acompanyat de la música 
i no pas records quotidians de dies passats propers. 

C) Danae 
DETERIORAMENT 
COGNITIU 
MODERAT 
GDS 5 –Alzheimer, 
Demència Vascular 
(veure annex I) 

Canta la melodia de la cançó, toca les palmades, 
segueix el ritme amb els peus, manté contacte 
visual, parla algunes paraules, demana més 
cançons 

D) Esperança 
DETERIORAMENT 
COGNITIU GREU 
 
 

GDS 6  
           Cossos de Lewy 
           (Veure annex I) 

Abans de sentir la música no reaccionava gairebé 
als estímuls de veu (referint-se a ella pel seu nom). 
Iniciant l’estimulació musical no hi havia gaire 
reacció, però quan ha sonar “Vamos a la cama”, 
s’ha posat a cantar, ha recordat a la seva mare i 
plorà. 
Passats uns minuts, tornà al mateix estat inicial, 
sense resposta aparent als estímuls externs. 

E) Mila 
DETERIORAMENT 
COGNITIU GREU 
 
GDS 6 – Alzheimer 
(Veure annex I) 

S’adorm 
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3.5.3. Conclusions de les sessions individuals 

L’objectiu de les sessions individuals era en essència el mateix, però es produïa de 

forma molt diferent.  

Vaig “treballar” amb cinc dones; dues 

amb deteriorament cognitiu lleu, una 

altra dona amb deteriorament cognitiu 

moderat i dues dones més amb 

deteriorament cognitiu greu (amb una 

d’elles només hi vaig poder estar  

un únic dia per problemes de salut). 

Després d’haver finalitzat totes les 

sessions, podria destacar l’efectivitat 

dels auriculars en aquest tipus de teràpia, perquè fan aïllar a la persona que rep 

l’estímul. El cervell només es concentra en l’estímul auditiu que rep, fent així que la 

persona connecti molt més amb la cançó, i la reacció i estimulació que s’hi 

produeix és molt més visible objectivament. 

Conclusions deteriorament cognitiu lleu  

Amb la Maria i l’Eulàlia ha estat una experiència plena de vida. Una vegada 

acabada la cançó sempre deien: “Vienes con este regalo y me remueves todo por 

dentro”. En referència a la música, he observat com els feia venir la nitidesa dels 

records de joventut i infantesa, i de com al detall descrivien els llocs i els moments 

acompanyats per la cançó que estaven sentint en el moment. Parlaven també d’un 

“sentiment agredolç” perquè els portava una sensació contradictòria recordar-los i 

no viure’ls (tampoc podien expressar-se tot el que volien corporalment per 

problemes de salut a les cames i a la vista). I en conclusió, donada la situació poc 

avançada del seu deteriorament cognitiu, va permetre que totes les reaccions es 

magnifiquessin, i també la incitació a converses sobre records que la música 

despertà en elles. Una altra observació important fou com, havent fet la primera 

sessió, m’hi demanaven cançons concretes per la pròxima sessió, i sobretot 

l’agraïment que vaig rebre durant i després de totes les sessions i dies que vaig 

compartir temps amb elles. Acabades les sessions tornaven a fer la seva rutina 

tararejant les melodies del record de les cançons. 

Figura 17 
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Conclusions deteriorament cognitiu moderat  

Abans de començar amb l’estimulació musical, la Danae no parlava gaire. Una 

vegada posats els auriculars, la seva expressió facial canvià completament. 

Marcava el compàs musical amb tot el cos i, acord amb la cançó que sentia, la 

seva expressió facial i moviments canviaven; obria més els ulls, somreia... Tot i 

que després de finalitzar la sessió i treure’s els auriculars, no recordava com els 

casos de deteriorament cognitiu lleu, les melodies sentides, durant tota la sessió 

va mostrar-se activa i amb molta vitalitat. 

 

Conclusions deteriorament cognitiu greu 

Tot i que hi havia dues dones amb qui podia haver treballat, finalment només va 

ser possible realitzar les sessions amb una d’elles, degut a problemes de salut. 

Havent realitzat anteriorment sessions amb graus més lleus de deteriorament 

cognitiu, pot contrastar-se fàcilment amb aquesta sessió. La dona amb qui vaig 

treballar seia en una cadira de rodes. No parlava i no mostrava cap expressió al 

seu rostre. Com a totes les teràpies, hi ha la possibilitat que no tingui efectivitat i no 

doni resultats, i honestament, és el que vaig pensar. Era aparentment impossible 

que trobant-se en un grau tant avançat de la malaltia hi hagués una reacció. Una 

vegada posats els auriculars, vaig posar-hi la mateixa tria de cançons. Va ser a la 

quarta cançó, “vamos a la cama” que començà a moure la mà i seguidament a 

cantar tota la lletra de la cançó i digué: “Me recuerda a mi madre”. En treure’s els 

auriculars la seva expressió corporal i facial quedà novament desconnectada. 
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4 . CONCLUSIONS : CAPÌTOL DE SÍNTESI 

Havent acabat aquest treball l’he, metafòricament, associat a una bombeta que fa 

pampallugues en una habitació. Mentre la 

bombeta està encesa podem veure-hi 

l’habitació. Si, en canvi no ho està, no hi 

podem veure res. Però aquesta bombeta 

depèn d’una pila, i depenent de la feblesa 

d’aquesta hi podrem veure nítidament, o 

pel contrari emboiradament. I aquesta pila 

no és eterna, acabarà apagant-se. Per mi 

l’habitació simbolitza el record, el cervell la 

bombeta i la pila el deteriorament i la 

música. Aquestes pampallugues, aquest 

moment d’espurna, de llum momentània 

que permet reactivar la bombeta (part del 

cervell específica) i ens permet veure 

l’habitació (record), és la música en aquest 

cas. No és una cura definitiva ni un 

tractament que ens portarà a estar sans de 

nou, però ens ajuda a retornar tot i que 

sigui momentàniament el que creiem 

perdut i oblidat. I això és, científicament degut al favorable lloc d’emmagatzematge 

de records i estímuls que reaccionen amb la música dins l’àrea cerebral, i és 

perquè, com digué Jordi Jauset, neuròleg i musicoterapeuta: 

“La música produeix el mateix al cervell que uns grans focs artificials al cel de nit” 

 

La música activa moltes zones del cervell quan, com a estímul, es relaciona amb 

ell. És per aquest motiu que és una via directa i segura d’encendre l’espurna que 

connecti la melodia amb el record. Escrit és emocionant, però veure que realment 

es compleix, que la música adopta un veritable significat terapèutic, de reconnexió 

vol dir respondre’m a la pregunta que vaig fer-me i vaig plantejar-me com a 

objectiu i que no només la puc respondre científica i verbalment, sinó que la 

Figura 19  
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responc amb una experiència de dues setmanes que m’ha emocionat, una 

experiència que m’ha enriquit, que m’ha fet riure, somriure i plorar, que m’ha fet 

adonar-me que no cal res molt gran per fer feliç a la gent, només has de regalar 

una mica de temps. 

I com a resposta a la meva pregunta, la responc amb contundència afirmant que 

sí, que la música ens acompanya inconscient o conscientment, i que podem 

observar i emocionar-nos amb l’efecte que hi té, que les melodies no estan mai 

perdudes, i que sempre podem emocionar-nos escoltant la simfonia que pintarà un 

record gravat dins nostre. I amb les persones grans, amb les persones amb 

demència, l’efecte es magnifica, les emocions es veuen sobretot a l’expressió 

facial, en com porten el compàs amb petits gestos; amb les mans, amb els peus... 

Realitzar aquest projecte anomenat “la música de la nostra essència” on s’hi 

barregen la demència i la musicoteràpia, ha estat un plaer i un gran avenç 

personal i una experiència que sempre recordaré amb molta emoció i satisfacció 

d’haver conegut a persones tant encantadores i agraïdes, i d’haver-me adonat del 

poder i la màgia que té la música sobre el cervell humà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Tecnic
Quadre de text



Clàudia Closa Fierro      
2n de Batxillerat  “La música de la nostra essència” ♫ 

 

 26 

 

 

5 .  ANNEXOS 

 ANNEX I: Escala GDS   

Estadi GDS Diagnòstic clínic Característiques 

GDS 1) Absència de 
l’alteració cognitiva 

Adult normal  Absència de dificultats 
objectives i 
subjectives 

GDS 2) Defecte cognitiu 
molt lleu 

Adult normal 
d’edat 

● Queixes de pèrdua de 
memòria 

● No s’objectiva dèficit 
durant l’examen clínic 

● Hi ha ple coneixement 
i valoració dels 
símptomes 

GDS 3) Defecte cognitiu 
lleu 

EA incipient Primers defectes clars 
Manifestacions:  

● Pèrdues en lloc no 
familiars 

● Evidència de 
rendiment laboral 
pobre 

● Dificultats per 
anomenar noms de 
persones 

● Havent llegit, no reté 
la matèria llegida 

● Oblida la ubicació 
● Pèrdua d’objectes 
● No recorda persones 

noves que ha conegut 
● Disminució de la 

capacitat organitzativa 
● En una entrevista 

intensiva, trobem 
defectes objectius i 
clars de memòria 

GDS 4) Defecte cognitiu 
moderat 

EA lleu Disminució per a realitzar 
tasques complexes 
Defectes clarament definits 
en una entrevista mèdica:  

● Coneixement 
disminuït de fets 
d’actualitat 
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● Dèficit en el record de 
la seva història 
personal 

● Dificultat de 
concentració 

● Dificultat per viatjar i 
controlar la seva 
economia 

Poden no haver-hi defectes 
en: 

● Orientació en temps i 
persona 

● Reconeixement de 
cares i persones 
familiars 

● Capacitat per viatjar a 
llocs coneguts 

La negació és el mecanisme 
de defensa predominant 

GDS 5) Defecte cognitiu 
moderadament lleu 

EA moderada ● El pacient no pot 
sobreviure gaire 
temps sense una 
assistència 

● Requereix assistència 
per dur a terme 
accions quotidianes 
(triar la roba, tornar a 
casa, telèfons…) 

● Desorientació en 
temps i lloc 

● Dificultat per comptar 
enrere des de 40 de 4 
en 4 o des de 20 de 2 
en 2 

● Sap el seu nom i el de 
la seva parella i fills 

GDS 6)  EA moderada 
greu 

● No pot realitzar 
accions quotidianes 
sense assistència 

● Oblida el nom de qui 
hi depèn per viure 

● Manté vives algunes 
dades del passat 

● Desorientació 
temporal i espacial 

● Dificultat per comptar 
de 10 en 10 
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● Recorda el seu nom i 

diferencia els familiars 
dels desconeguts 

● Ritme diürn 
freqüentment alterat 

● Presenta canvis en 
l’afectació i la 
personalitat 
(agressivitat, ansietat, 
obsessivitat…) 

 6a No es vesteix correctament 
sense assistència o 
indicacions 

6b Incapaç de banyar-se 
correctament 

6c Incapaç d’utilitzar l’WC 

6d Incontinència urinària 

6e Incontinència fecal 

GDS 7) Defecte cognitiu 
molt greu 

EA greu Pèrdua progressiva de totes 
les capacitats verbals i 
motores 
S’observen amb freqüència 
signes neurològics 

 7a Incapacitat per dir més de 
mitja dotzena de paraules 

 7b Només és capaç de dir una 
paraula intel·ligible 

 7c Incapacitat de deambular 
sense ajuda 

 7d Incapacitat per mantenir-se 
assegut sense ajuda 

 7e Pèrdua de la capacitat de 
somriure 

 
 
 

7f Pèrdua de la capacitat de 
mantenir el cap erguit  
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ANNEX II: Detalls plens de memòria 

El material afegit a continuació són imatges pròpies que mostren moments de tot el 

projecte “la música de la nostra essència”.  

 

Carta i flor feta a mà dels participants de les sessions  grupals una vegada finalitzat el projecte 
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Mural resum del projecte, obsequi 
pel centre de dia  

Carta per a dues participants de les 
sessions individuals 
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 Figura 4 : Ivan Seah Yu Jun (26 de maig de 2015). Documental Alzheimer 

https://www.youtube.com/watch?v=1VbXBSdGs7U 
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Figura 20  
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 Figura 9 : Fotografia realitzada durant el projecte (Sessió grupal III) 

 Figura 10: Fotografia realitzada durant el projecte(Sessió individual II) 

 Figura 11: Periódico distrito Villaverde (12 juliol 2019) David Mateo Cano 

https://www.distritovillaverde.com/el-cerebro-divino-tesoro/ 

 Figura 11.1: Kimemotions (2018)  

http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-el-cerebro-morfologia/ 

 Figura 11.2: Music in you (2016) Regions musicals del cervell 

http://www.music-in-you.com/music-therapy.html 

 Figura 11.3: Made for minds (2006) Comparació neurològica cervells de 

nens i adults músics i no músics 

https://www.dw.com/es/m%C3%BAsica-como-terapia/a-2184135 

 Figura 12: PLOS (Desembre, 2017)Gràfic: la música i l’oxitocina salival 

https://plos.figshare.com/articles/Effect_of_music_stimuli_on_salivary_oxyto

cin_and_cortisol_levels_/5677222/1 

 Figura 13: Documental: música per a recordar (2017) Cervell afectat i sa 

https://www.youtube.com/watch?v=r2S3T1NsrXs 

 Figura 14:Geroinnova (2014) Residència i centre de dia de Sant Adrià 

https://www.inforesidencias.com/centros/buscador/residencias/catalunya/bar

celona/sant-adria-de-besos 

 Figura 15:Fotografia realitzada durant el projecte(Sessió grupalV) 

 Figura 16:Fotografia realitzada durant el projecte(Sessió grupal II) 

 Figura 17:Fotografia realitzada durant el projecte(Sessió individual I) 

 Figura 18: Fotografia realitzada durant el projecte(Sessió grupal V) 

 Figura 19: Dibuix realitzat per Clàudia Closa 

 Figura 20:Dibuix realitzat per Clàudia Closa 

 Figura 21: Dibuix realitzat per Clàudia Closa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21  
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https://www.youtube.com/watch?v=r2S3T1NsrXs
https://www.inforesidencias.com/centros/buscador/residencias/catalunya/barcelona/sant-adria-de-besos
https://www.inforesidencias.com/centros/buscador/residencias/catalunya/barcelona/sant-adria-de-besos
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