
 



 

  



 

 

 

 

 

 

“De l’únic que no m’he pogut curar és del fet de ser esquerrà. 

És un hàbit difícil de canviar, 

hauria de començar a escriure del revés.” 

 

Paul McCartney, músic esquerrà 
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1. INTRODUCCIÓ   

Quan ens van parlar per primer cop del treball de recerca vaig començar a 

donar moltes voltes sobre quin tema el podia fer. Ens havien repetit molts 

cops que no seria un treball d’aquells que deixes per la setmana abans 

d’entregar-lo, sinó que seria un treball que ens acompanyaria gairebé un any 

sencer. 

Després de pensar en el que ens havien dit, no em va costar gaire decidir 

que si aquest treball m’havia d’acompanyar un any sencer, què millor que 

fer-lo sobre una cosa que m’ha acompanyat tota la vida: la música. 

A partir d’aquí, vaig estar buscant informació sobre temes amb els que es 

pogués relacionar la música: la música i les emocions, la música i les 

malalties, musicoteràpia, la música i les matemàtiques, la música en el 

cinema... tots els temes m’atreien, però volia fer alguna cosa que no 

s’hagués fet mai; si més no que en buscar informació a internet no veiessis 

que ja està tot descobert.  

Un dia vaig llegir un mite que deia que els esquerrans eren més creatius a 

causa que tenen l’hemisferi dret o de la creativitat una mica més 

desenvolupat. Això em va cridar molt l’atenció, ja que jo sempre he estat 

totalment esquerrana. Vaig començar a pensar tant en els músics famosos 

com en els estudiants del mateix conservatori on vaig, i em vaig adonar que 

hi havia molts més músics esquerrans dels que em pensava. 

Així que, tornant-me a fer la pregunta anterior vaig pensar: Què pot ser millor 

que fer el treball de recerca sobre una cosa que m’ha acompanyat tota la 

vida? Fer-lo sobre dues: la música i els esquerrans. I així ha estat! 

 

Aquest treball consta d’una part teòrica i una part pràctica. 

La part teòrica es divideix en dues parts: 

- Els esquerrans, en la que faig una introducció sobre el paper que han 

tingut els esquerrans al llarg de la història, les maneres d’identificar 
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els esquerrans, el percentatge d’esquerrans que hi ha... També 

explico com funciona el nostre cervell i les seves asimetries. Per 

acabar, exposo breument com funciona el cervell dels músics 

respecte al dels no-músics i parlo de la creativitat i el sentit musical 

que es creu que tenen els esquerrans. 

- La música i els esquerrans, la qual crec que és la part teòrica més 

important perquè és on em centro més en el tema del treball. En 

aquesta part començo a parlar de músics esquerrans que han 

triomfat, però sobretot dono molta importància a les dificultats i 

avantatges que pot tenir un nen o nena esquerrà en l’aprenentatge del 

llenguatge musical o d’un instrument musical. 

La part pràctica es divideix en quatre parts: 

- La primera part consta d’una enquesta que he realitzat per saber quin 

és el percentatge d’esquerrans que estudien música, i per conèixer 

diferents característiques dels estudiants de música, tant dretans com 

esquerrans. 

- La segona part es basa en l’opinió d’una psicomotricista i professors 

de música, tant de llenguatge musical com d’instrument,  sobre els 

estudiants de música esquerrans i els instruments per a esquerrans. 

- En la tercera part m’he centrat més en els propis estudiants de 

música. He agafat els alumnes de les enquestes que han resultat ser 

esquerrans i els hi he fet vàries preguntes sobre les seves dificultats i 

avantatges en el moment en què van començar a aprendre música i 

en l’actualitat.  

- En l’última part, he fet un experiment amb un “Instròniks” per tal de 

poder trobar algunes diferències entre els estudiants de música 

dretans i esquerrans. 

Per acabar, exposo les conclusions extretes del treball seguides de la 

bibliografia. 
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2. OBJECTIUS   

Els principals objectius d’aquest treball són: 

- Informar-me sobre les característiques generals dels esquerrans. 

- Conèixer la importància de la funció de cada hemisferi cerebral i la seva 

relació amb els esquerrans, la creativitat i el seu sentit musical. 

- Avaluar si hi ha més o menys esquerrans en el món de la música que en 

general, i valorar si els músics tant dretans com esquerrans tenen un 

hemisferi dominant i quin és. 

- Investigar quines són les facilitats i dificultats que tenen els esquerrans en 

l’aprenentatge de la música, tant en l’àmbit del llenguatge musical com en la 

pràctica de l’instrument. 

- Analitzar si els instruments per a esquerrans són necessaris o no. 
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3. ELS ESQUERRANS   

3.1. El descobriment dels esquerrans   

Segons el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, un esquerrà és aquell 

que se serveix millor de la mà esquerra que de la dreta. 

 
Il·lustració 3-1. Nena escrivint amb la seva mà dominant. 

Font: eldia.com.do 
 

Un concepte tan simple com aquest, des del meu punt de vista no hauria de 

ser res estrany, ja que trobo ben normal que cadascú faci servir la mà que li 

va més bé tant per escriure com per fer qualsevol altra activitat. Tot i així, al 

llarg de la història, el fet d’utilitzar la mà esquerra ha portat molts problemes. 

Un dels principals aspectes era la manera de diferenciar i anomenar els 

esquerrans i dretans en el llenguatge, on el terme esquerrà tenia un significat 

despectiu. Començant pel terme dextralitat, que prové del grec deka que vol 

dir deu dits, és a dir, suposant que no hi hagi la mà esquerra, només els cinc 

dits de la mà dreta ja poden substituir els altres cinc. Així doncs, amb 

aquesta arrel es formaven les paraules deksiotes (hàbil) i skaiotes (inhàbil) 

que significaven dretà i esquerrà, respectivament. De la mateixa manera, el 

llatí transforma l’arrel deka en les paraules dextritas (habilitat) i sinextritas 

(malaptesa) (Monge, 2000, cap.1). 

A mesura que la història va anar avançant es van crear més expressions en 

els diferents idiomes per designar l’esquerra o els esquerrans, mantenint-se 

sempre aquest significat despectiu (Healey, 2006, cap. 1). La paraula 
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francesa gauche significa esquerra, però al mateix temps vol dir malapte o 

negat. En alemany, links es fa servir per designar l’esquerra i també per 

indicar que una persona és malapta. La paraula italiana per definir un 

esquerrà és mancini, que significa retorçat o deformat. En portuguès, es fa 

servir canhoto per dir esquerra i dèbil. 

D’altra banda, totes les civilitzacions han afavorit sempre als dretans, en el 

sentit que representaven a tothom qui era bo i hàbil com a un dretà. Alguns 

exemples molt clars serien: 

- En la iconografia d’egipcis, grecs o romans, tots els guerrers agafaven 

l’arma amb la mà dreta. 

 
Il·lustració 3-2. Ceràmica grega on es veuen Aquil·les 

i Hèctor lluitant amb la llança a la mà dreta.  
Font: www.historiayarqueologia.com 

 

- Un proverbi xinès que apareix al text Tao Te King, d’aproximadament 

400 aC, diu: “Quan un gentil home es queda a casa seva, honora a 

l’esquerra. Quan actua com a soldat, rendeix honors a la dreta.” 

- En l’art de tota la història i sobretot en l’Edat Mitjana, on no es troba 

cap excepció, el guerrer es protegeix sempre amb la mà esquerra i 

ataca amb la dreta. La mà dreta és la més dinàmica i conquistadora, i 

serà la que saludarà i portarà l’estendard. 

- A l’evangeli, Jesús col·loca els justos a la seva dreta i els condemnats 

a la seva esquerra. “I dirà el rei als de la seva dreta: «Veniu, beneïts 

del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat 

des de la creació del món» [...] Després dirà als de la seva esquerra: 
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«Aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern, preparat per al diable i 

els seus àngels.»” (Mateu, XXV, 31 a 46) 

- A Grècia, els Pitagòrics deien que el cel tenia una dreta i una esquerra, 

sent el costat dret, evidentment, el costat benèfic. 

Amb aquests exemples queda clar que en l’antiguitat ja es tenia mal 

concepte dels esquerrans. A més a més, es poden comentar algunes 

situacions en les quals s’ha de fer servir necessàriament la mà dreta, ja que 

és la mà més “important”: 

- La salutació militar: els homes de l’època del meu pare que feien la mili 

recorden com se’ls havia castigat a pelar muntanyes de patates 

perquè havien saludat a un superior amb la mà esquerra. 

- Les reverències a les princeses. 

- L’encaixada de mans. 

- El jurament sobre un llibre sagrat sota la mà del testimoni o acusat. 

- El senyal de la creu. 

Fins i tot, algunes frases fetes confirmen que es considera el costat dret com 

el bo i l’esquerre com el dolent: 

- Destre en la matèria. 

- Ets més tonto que la meva sabata esquerra. 

- Llevar-se amb el peu esquerre.  

- Ets més lletja que picar a Déu amb la mà esquerra. 

Tot i així, la manera i les expressions que es fan servir per anomenar els 

esquerrans no són l’únic problema. El problema principal és que es dóna 

tanta importància a la mà dreta que molts dels objectes que hem de fer servir 

en el nostre dia a dia no estan adaptats per a esquerrans, com per exemple 

unes tisores, un obridor de llaunes  o un pelador de patates. I és que el 

problema d’aquests utensilis no és el fet que els esquerrans no tinguin 
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habilitat per fer-los servir, sinó que estan dissenyats per a dretans. 

Actualment, hi ha molts objectes que es fabriquen també per a esquerrans, 

com és el cas de les tisores, però tot i així n’hi ha molts que segueixen igual. 

Un exemple molt clar seria el rellotge, que té la rodeta per canviar l’hora al 

costat dret, de manera que quan un dretà es posi el rellotge a la mà esquerra 

pugui canviar l’hora amb l’altra mà. 

Tot i haver-hi totes aquestes dificultats en el món dels esquerrans, la societat 

cada cop s’adapta més a les seves necessitats i mica en mica els hi és més 

fàcil emmotllar-se a tot. 

 

3.2. Quants esquerrans hi ha? Com saber-ho?   

El psiquiatre Osvaldo Castilla (1999) diu que a partir dels tres o quatre anys 

d’edat comença a aparèixer en el ser humà una preferència lateral que es 

completa cap als vuit anys, portant-nos a una estadística percentual de 64 

dretans purs, 4 esquerrans purs i 32 ambidextres. És a dir, segons ell només 

el 4% de la humanitat és totalment esquerrana. A més a més, diu que la 

lateralitat no sempre és homogènia en l’ull, orella, mà o peu. 

En un estudi recent que es va dur a terme en les comunitats autònomes 

d’Aragó, Monge i Sevillano van determinar una preferència manual esquerra 

del 6,4% dins la població escolar. En el llibre Monge (2000, cap. 2) es fa una 

comparació d’aquest resultat amb altres estudis que també han investigat la 

preferència manual esquerra. Els resultats són molt similars als d’Auzias 

(1990) que en 24.438 nens i nenes d’entre 6 i 13 anys va trobar-ne un 6,4% 

que escrivien amb la mà esquerra, i tot i així aquest percentatge incloïa una 

petita proporció de nens i nenes ambidextres. També són similars als de 

Manga i González (1985) que van obtenir un 6,7% d’esquerrans en una 

mostra de 2179 nens/es de les comunitats de Madrid i Córdova. En canvi, 

els resultats són inferiors als obtinguts per Bryden (1982) que va obtenir una 

preferència manual esquerra d’un 10,2% entre canadencs, o d’Annet (1973), 

d’un 11,64% entre joves del Regne Unit. Els percentatges de preferència 
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manual depenen molt de la manera en com es fa aquest càlcul, de la 

quantitat de tasques que es miren i com es miren... i de l’actitud de la 

societat envers als esquerrans (una societat més permissiva tindrà un 

nombre més elevat d’esquerrans). Tot i així, sembla que un percentatge 

d’entre un 6 i 10% de la població es pot considerar esquerrà. 

Altres fonts bibliogràfiques donen resultats molt dispersius; Henri de 

Montrond (1995, cap. 6) confirma que hi ha un profund desacord entre 

experts quan han de dir la quantitat d’esquerrans que hi ha. Els percentatges 

poden variar des d’un 0,7% a la Xina, que és un lloc amb una societat poc 

permissiva, fins més d’un 30% en llocs més permissius. 

Queda clar que saber el percentatge d’esquerrans que hi ha en la societat 

actual no és fàcil, perquè els resultats també canvien en funció de: 

- L’edat: des del naixement fins als 8 anys aproximadament, els nens i 

nenes no tenen una preferència lateral clara, de manera que hi ha 

molts ambidextres. En canvi, entre 8 i 12 anys la preferència lateral ja 

està definida. 

- Sexe: les nenes deixen clara la seva dominància lateral abans que els 

nens. 

- Context social: com ja he esmentat abans, si la societat és més 

permissiva hi haurà més esquerrans, i a la inversa. Per això ens 

trobem que tal com van passant els anys el percentatge d’esquerrans 

augmenta lleugerament. 

Tot i la dificultat, si volem conèixer el nombre d’esquerrans d’un grup de 

persones cal escollir alguna metodologia (Monge, 2000, cap. 4), que pot ser: 

- L’autodefinició: és la pròpia persona la que es defineix com a dretana o 

esquerrana. És el mètode més antic, el més simple, però també el 

més incert. 

- Qüestionaris: consisteix en contestar amb quina mà, ull, peu, orella... 

es fan diferents activitats de la vida quotidiana, tan senzilles com: 
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tallar amb tisores, mirar per un monocle, xutar una pilota o escoltar el 

tic-tac del rellotge. Hi ha diversos models, entre d’altres, el test 

d’Annett, el test d’Oldfield o el test de Harris. 

- Proves de força o de destresa: fer activitats com posar perles en 

varetes metàl·liques mesurant el temps utilitzat amb cada mà, prémer 

una tecla d’un ordinador tants cops com sigui possible en un 

determinat temps amb cada mà, o comparar la força de cada mà. 

 

3.3. El nostre cervell i les seves asimetries   

El cervell és un dels sistemes més complexos de l’univers, i tot i que cada 

vegada se’n sap més, sempre serà impossible aconseguir saber exactament 

com funciona (Blakemore i Frith, 2011, cap. 1). 

El cervell d’un adult pesa aproximadament 1,4 kg i té uns 100.000 milions de 

neurones o cèl·lules nervioses, les quals tenen fibres llargues i curtes que es 

connecten amb unes 10.000 neurones més mitjançant un procés anomenat 

sinapsis. Tot aquest conjunt de neurones forma el teixit cerebral. Per a 

qualsevol funció no necessitem només una neurona sinó que necessitem 

zones específiques del teixit cerebral. 

 
Il·lustració 3-3. Neurones del cervell. 

Font: naukas.com 
 

Quan fem alguna funció, com aprendre una paraula, fer càlculs numèrics o 

tenir por, les cèl·lules nervioses han de funcionar, i ho fan a partir d’una 
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diferència de potencial elèctric entre l’interior i l’exterior de la cèl·lula, que 

permet que la neurona faci una descàrrega. El corrent elèctric en aquesta 

descàrrega circula a 400 km/h i en una petita fracció de segon la neurona 

torna a estar a punt per disparar. Com ja he dit abans, les neurones estan 

connectades mitjançant fibres curtes i llargues, però hi ha un petit espai 

entre neurona i neurona anomenat espai intersinàptic. Per saltar aquest petit 

espai, les neurones excitades han d’alliberar substàncies químiques en cada 

tret, que produeixen efectes despolaritzadors sobre la membrana de la 

neurona posterior i així té lloc la transmissió nerviosa. Tot aquest procés 

influeix en els nostres pensaments (El universo del cerebro, 2003). 

L’escorça del cervell és el teixit nerviós que recobreix el cervell. És de color 

gris i per això se’n diu substància grisa. Es pot dividir en quatre lòbuls. 

Enganxats al cervell hi ha el cerebel, el tronc encefàlic i el bulb raquidi. 

Cada part del cervell té una funció diferent, tot i que en la major part dels 

casos totes les parts del cervell influeixen en cada funció i no sempre de la 

mateixa manera; això fa que sigui tan difícil estudiar-lo. 

- Lòbul frontal: les seves funcions es relacionen amb el raonament i la 

intel·ligència, així com amb les habilitats motores i el llenguatge 

expressiu. La seva escorça rep informació sensorial provinent d’altres 

lòbuls i la utilitza per dur a terme els moviments del cos. Conté 

l’escorça motora primària i la premotora, que s’encarreguen dels 

moviments generals i fins, respectivament. 

- Lòbul  parietal: rep i processa informació sensorial, sobretot del tacte. 

Està separat del lòbul frontal per un solc que s’anomena cissura de 

Roland. 

- Lòbul temporal: rep i processa la informació auditiva. Les seves 

funcions també es relacionen amb els records, la memòria, l’equilibri i 

la coordinació dels moviments. Conté l’hipocamp que té un rol 

important en la consolidació de la memòria a curt termini a memòria a 

llarg termini, així com participar de l'orientació espacial. 
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- Lòbul occipital: rep i processa la informació visual. 

- Cerebel: controla l’equilibri i coordina els moviments voluntaris del cos 

humà juntament amb les àrees motores del cervell. 

- Tronc encefàlic: connecta el cervell amb la resta del cos mitjançant la 

medul·la espinal. Conté el bulb raquidi, que és molt important perquè 

regula alguns processos inconscients com la respiració, el batec del 

cor o la pressió sanguínia. 

 

 
Il·lustració 3-4. Parts del cervell. 

Font: conociendotodoesmejor.blogspot.com i adaptació pròpia. 
 

D’altra banda, també podem mirar el cervell dividit en dues parts: els dos 

hemisferis. Aquests dos hemisferis estan units per mitjà de fibres nervioses, 

que reben el nom de cos callós, fetes de substància blanca i que serveixen 

com a canals de comunicació entre ells. 

Quant a les funcions, l’hemisferi dret s’encarrega dels moviments de la part 

esquerra del cos, i a l’inrevés. Tot i que els dos hemisferis són molt 

semblants físicament, no fan les mateixes funcions. Posant per exemple, si 

ens fixem en les nostres mans sempre n’hi haurà una que domini més que 

l’altra, ja que un hemisferi domina una mica més que l’altre.  

A banda d’això, l’hemisferi dret està relacionat amb l’expressió d’emocions i 

la creativitat, el sentit musical i artístic, la intuïció i la percepció 
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tridimensional, mentre que l’hemisferi esquerre està relacionat amb 

l’observació empírica, la presa de decisions racionals, el llenguatge parlat i 

escrit, i l’habilitat científica i numèrica. Malgrat tot, hi ha molts científics als 

quals no els hi agrada associar funcions a cada part del cervell perquè 

consideren que la tasca d’organitzar i processar la informació es reparteix 

entre vàries zones dels dos hemisferis (Pellicer, 2000). 

 

 
Il·lustració 3-5. Especialització dels hemisferis cerebrals. Vista des de dalt. 

Font: es.dreamstime.com i adaptació pròpia. 
 

I com estudiem el cervell? Actualment, hi ha uns quants mètodes per 

estudiar-lo: 

- Electrofisiologia: serveix per mesurar directament l’activitat neuronal, 

però quasi sempre es porta a terme amb animals. 

- Electroencefalografia i magnetoencefalografia: mesuren l’activitat 

elèctrica i magnètica del cervell, respectivament. Es duu a terme 

col·locant elèctrodes al crani. 

- Tomografia d’emissió de positrons i ressonància magnètica funcional: 

detecten canvis en el flux sanguini, ja que és un indicador de l’activitat 

cerebral. Les dues tècniques es realitzen amb escàners cerebrals 

especials. 

- Estimulació magnètica transcranial: estudia els efectes d’una alteració 

temporal del cervell, després d’estimular-la mitjançant impulsos. 



Els esquerrans i la música 22

 

Moltes vegades s’adorm un dels hemisferis del cervell per així poder estudiar 

quines capacitats té l’altre hemisferi (Springer i Deutsch, 1994, cap. 1). Per 

adormir un dels hemisferis s’injecten petites quantitat d’amobarbital sòdic en 

l’artèria caròtida oposada a l’hemisferi que es vol adormir.  

Amb l’ajuda de totes aquestes tècniques, els neuròlegs han fet molts 

descobriments sobre com funciona el cervell, ja que permeten monitoritzar-lo 

en temps real mentre el pacient fa accions com llegir, resoldre problemes 

matemàtics, escoltar música, tocar un instrument... Hi ha accions que 

provoquen activitat cerebral en una zona acotada del cervell, com llegir o 

raonar un problema matemàtic. En canvi, en el cas d’escoltar música 

s’activen moltes àrees del cervell alhora, que en una ressonància magnètica 

semblarien focs artificials (Collins); això és perquè per processar el so fa 

falta entendre la melodia, el ritme... i englobar-ho tot en la mateixa 

experiència musical. 

 

3.4. El cervell dels músics   

Com ja he explicat en la secció anterior, el cervell es divideix en dos 

hemisferis: el dret i l’esquerre. Mentre que l’esquerre està més relacionat 

amb les decisions racionals, el dret està més relacionat amb la creativitat. 

Estudiant el cervell d’una persona que escolta música es pot veure que 

s’activen moltíssimes zones del cervell. Si aquesta persona és qui interpreta 

la música encara se n’activen més, especialment l’escorça auditiva, visual i 

motora. En aquest cas, pel fet de llegir la partitura s’activen els lòbuls parietal 

i occipital; per a la planificació motora s’activa el cerebel, l’escorça motora i 

premotora; en recordar en quin punt de la música s’està s’activa l’hipocamp; i 

per anticipar el que vindrà després s’activa l’escorça prefrontal. 

Així mateix, en funció dels hemisferis es pot veure que l’hemisferi esquerre 

és important per als mecanismes de l’execució musical, la pronuncia de 

paraules en el cant, en la interpretació de ritmes complicats i en l’elaboració 

de seqüencies lineals. L’hemisferi dret és superior en l’emissió melòdica no 
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verbal (acords, intervals, intensitat, durada), la discriminació del timbre, la 

tonalitat, el sentit de l’emoció i l’expressió musical, així com la intuïció i la 

imaginació musical. Les melodies i els ritmes senzills activen els dos 

hemisferis per igual (Despins, 2010, cap. 3). 

 

 
Il·lustració 3-6. Dominància dels hemisferis cerebrals  

en la interpretació musical. Vista des de dalt. 
Font: mimnovacion.wordpress.com/innovacion-creativa, 
historiaslibres.com, Despins (2010) i adaptació pròpia. 

 

En la interpretació musical s’utilitza TOT el cervell. Quan una persona es 

dedica a executar una obra musical treballa molt l’hemisferi esquerre per a 

l’execució, però l’hemisferi dret per a la interpretació i expressió musical. 

Quan es canta una cançó, cal afegir paraules a la melodia, en forma 

seqüencial essent l’hemisferi esquerre l’encarregat de fer-ho, però cal 

entonació melòdica i transmetre emoció, essent l’hemisferi dret el qui ho 

permetrà.  

Quan una persona estudia música, totes les àrees del cervell que s’activen 

se li van enfortint i engruixint. Com que es necessiten tant l’hemisferi 
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esquerre com l’hemisferi dret, els músics han de coordinar-los i això fa que el 

cos callós, responsable de la connexió interhemisfèrica, treballi molt i 

augmenti de volum (Schlaug, 2001). A conseqüència d’això, els missatges 

que circulen pel cervell dels músics poden passar més ràpid d’un hemisferi a 

l’altre que en altres persones, i això es veu reflectit en la seva resposta en 

altres moments de la vida quotidiana, com per exemple, es pot dir que els 

músics poden resoldre els problemes matemàtics i problemes de la vida 

quotidiana més ràpidament i d’una manera més creativa que els no-músics 

(Collins, 2014). 

Els científics també han demostrat que els músics tenen més memòria, tant 

conceptual, com emocional i d’àudio. 

Hi ha diversos experiments que demostren que el fet d’estudiar música 

activa diferents parts del cervell, i que aquestes s’adapten als canvis 

modificant la seva estructura. Aquesta adaptació o especialització es pot 

notar amb un enfortiment de les sinapsis entre les neurones estimulades que 

ja existeixen, la formació de noves sinapsis, l’augment del nombre de 

cèl·lules glials per neurona o la formació de nous capil·lars sanguinis; 

aquests canvis junts o per separat poden augmentar el volum de la part del 

cervell activada essent detectable en les imatges de ressonàncies 

magnètiques.  

Es poden destacar els següents experiments com a exemples:  

-  Pascual-Leone et al. (1995) van fer que entre 15 i 18 persones 

aprenguessin a executar un exercici de piano utilitzant els cinc dits de 

la mà. L’aprenentatge va durar només cinc dies, però es va adquirir 

una habilitat motora fina que va anar acompanyada d’una 

reorganització de l’escorça motora cerebral, tot i que molt feble per la 

curta durada de l’experiment.  

Aquesta reorganització de l’escorça es pot explicar pel fet que quan 

un dit toca una superfície, aquest estímul sensorial activa neurones de 

l’escorça sensoriomotora del costat oposat del cervell, veient-se en 
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imatges de ressonàncies magnètiques la representació dels dits de la 

mà dreta en l’escorça sensoriomotora esquerra i a l’inrevés.  

- Karni et al. (1998) mostren que fent cada dia un exercici seqüencial de 

piano amb els cinc dits de la mà i després d’unes setmanes 

d’entrenament, es veuen canvis cada vegada més grans en l’escorça 

motora primària que indiquen la consolidació d’aquest aprenentatge.  

- Bangert i Sclaug (2006) estudien la diferència entre els músics 

d’instruments de corda que premen les cordes amb la mà esquerra, 

comparats amb els pianistes que utilitzen les dues mans però és la 

dreta la que acostuma a fer moviments més ràpids i executa més 

notes; els resultats també els comparen amb els no-músics. Els 

musics mostren una estructura anomenada signe Omega invertit en la 

zona motora principal del cervell, associada al moviment dels dits de 

la mà i a l’estimulació per pressió de la gemma dels dits. Aquest signe 

Omega és més gran en l’hemisferi dret en molts dels músics 

d’instruments de corda indicant una major demanda de control 

sensoriomotor de la mà esquerra per a l’afinació i vibració; en canvi, el 

signe Omega és més gran en l’hemisferi esquerre per als pianistes 

indicant la major demanda d’execució de notes a la mà dreta. També 

van demostrar que quant abans es comenci a tocar l’instrument, més 

gran serà aquest signe Omega, però si es deixa de tocar l’instrument, 

el músic perdrà flexibilitat i connexions sinàptiques, i la representació 

dels seus dits en el cervell s’anirà enxiquint lentament.  

 

3.5. Creativitat i sentit musical dels esquerrans   

Hi ha molta gent que pensa que els esquerrans són persones molt creatives. 

Recordem que el fet de ser esquerrà vol dir que en la majoria dels casos es 

fa servir l’hemisferi dret per escriure i per dur a terme altres activitats 

motores. En conseqüència, fa que en els esquerrans l’hemisferi dret del 

cervell domini sobre l’hemisferi esquerre en aquestes funcions motores i 
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estigui sovint activat. Considerant que l’hemisferi dret és l’hemisferi de la 

creativitat, es podria pensar que els esquerrans han de ser persones molt 

creatives. Tot i que això mai s’ha demostrat científicament, hi ha molts 

esquerrans que han triomfat com a ballarins, músics, escriptors, escultors, 

pintors... com per exemple Miquel Àngel (pintor, escultor, poeta, escriptor i 

arquitecte), Picasso (pintor), Judy Garland (actriu i cantant), David Bowie 

(músic i actor), Mark Twain (escriptor, orador i humorista)... i per aquest 

motiu es continua pensant que els esquerrans poden tenir més habilitats 

creatives que els dretans (Healey, 2006). 

 

 

Il·lustració 3-7. Alguns dels esquerrans que han triomfat en el camp de la creativitat 
(d’esquerra a dreta, Miquel Àngel, Picasso, Judy Garland, David Bowie i Mark Twain). 

Font: viridianasalper.com, joiamagazinesaludmental.wordpress.com, www.vam.ac.uk, 
www.killadj.com 

 
 

De la mateixa manera, tant uns quants segles enrere com actualment, també 

hi ha molts músics esquerrans que han triomfat (alguns exemples es troben 

citats en la secció 4.1), tenint en compte les dificultats que han tingut, com 

que la majoria dels instruments estan pensats per dretans.  
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4. LA MÚSICA I ELS ESQUERRANS   

4.1. Músics il·lustres esquerrans   

Tal com s’ha esmentat, al llarg de la història hi ha hagut molts músics 

il·lustres esquerrans. Citar-los aquí seria impossible, així que posaré cinc 

exemples d’intèrprets de cada instrument per mostrar una petita part de la 

grandesa musical que hi ha entre els esquerrans. 

 

Piano: 

 

Il·lustració 4-1. Pianistes esquerrans. 
D'esquerra a dreta, Paul Wittgenstein,  Glenn Gould, 

Daniel Barenboim, Leif Ove Andsnes i Christopher Seed. 
Fonts: www.beobachter.ch, www.ara.cat, www.unirioja.es, 

www.thegilmore.org, chrisseed2014.wix.com 
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Corda fregada: 

 

Il·lustració 4-2: Violinistes esquerrans. 
D’esquerra a dreta, Richard Barth, Charles Chaplin, 
Johnny Long, Ashley MacIsaac i Nicola Benedetti. 
Fonts: www.wikipedia.com, www.culturamas.es, 

www.telegraph.co.uk, www.bruuuce.com, www.classicfm.com 
 

Corda pinçada: 

 
Il·lustració 4-3. Instrumentistes de corda pinçada esquerrans. 
D’esquerra a dreta, Dick Dale, Paul McCartney (The Beatles), 

Jonathan Butler, Billy Ray Cyrus, Kurt Cobain (Nirvana). 
Fonts: www.musicianshalloffame.com, beatlemedo.wordpress.com, 

wclk.com, www.cmt.com, jackseattle.cbslocal.com 
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Vent fusta: 

 
Il·lustració 4-4. Flautistes esquerrans. D’esquerra a dreta, Vincent Broderick, 
Seamus Tansey, Cathal McConnell, Catherine McEvoy, Michael McGoldrick. 

Fonts: lochariachcce.blogspot.com, flickriver-lb-1710691658.us-east-1.elb.amazonaws.com, 
www.folkworld.eu, www.itma.ie, www.bbc.co.uk 

 

Vent metall: 

 
Il·lustració 4-5. Instrumentistes de vent metall esquerrans. D’esquerra a dreta, Wingy 
Manone, Sharkey Bonano, Freddie 'Posey' Jenkins, Paul McCartney, Slide Hampton. 

Fonts: commons.wikimedia.org, jazzagemusic.blogspot.com, 
www.charlestonjazz.net, www.ssplprints.com, www.charlestonjazz.net 
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Percussió: 

 

Il·lustració 4-6. Percussionistes esquerrans. 
D’esquerra a dreta, Ringo Starr (The Beatles), Ian Paice (Deep Purple), 

Phil Collins, Rod Morgenstein (Dixie Dregs) i Ginger Fish (Marylin Manson). 
Fonts: www.gettyimages.com, www.long-mcquade.com, 

www.plasticosydecibelios.com, commons.wikimedia.org, www.nme.com 
 

Cantants: 

 
Il·lustració 4-7. Cantants esquerrans. D'esquerra a dreta, Judy Garland, Bob Dylan, 

David Bowie, Sting, Celline Dion. 
Fonts: tribunacultural.com, www.jotdown.es, 

natalyaandreya.buzznet.com, www.sting.com, www.billboard.com 
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Actualment és fàcil saber si un músic és esquerrà o no, però el problema és 

saber si els músics de fa segles eren esquerrans o no. Molts dels millors 

compositors i músics de la història es diu que són esquerrans, tot i que 

només és una sospita. Per exemple, Ludwig van Beethoven i Wolfgang 

Amadeus Mozart apareixen a moltes llistes d’esquerrans, però no és segur; 

el biògraf de Beethoven diu que quan composava agafava la ploma amb la 

mà esquerra. Niccolo Paganini també es considera un violinista esquerrà per 

la seva virtuositat en la tècnica del pizzicato amb la mà esquerra, que 

possiblement és deguda al síndrome de Marfan que fa que tinguis uns dits 

molt llargs. Carl Philipp Emanuel Bach, Serge Prokofiev i Maurice Ravel 

sovint s’han considerat com a esquerrans perquè han composat concerts 

només per a la mà esquerra. Sergei Rachmaninoff tenia unes mans molt 

grans i va escriure obres per a piano amb una mà esquerra molt difícil, però 

no confirma que fos esquerrà. 

 
Il·lustració 4-8. Possibles músics esquerrans. 

D'esquerra a dreta, Ludwing van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Niccolo Paganini, 
Carl Philipp Emanuel Bach, Serge Prokofiev i Maurice Ravel.  

Fonts: www.biography.com, kidsmusiccorner.co.uk, redaccion.lamula.pe, www.naxos.com, 
beeri.org, en.wikipedia.org, www.biografiasyvidas.com 

 
 

4.2. Aprendre música sent esquerrà   

4.2.1. Aprendre el llenguatge musical   

El llenguatge musical és l’abecedari de la música; ens ajuda a llegir la 

música, a escriure-la, a interpretar-la, a entendre-la. També és un llenguatge 

Universal i per això el podem compartir amb tothom. 

El llenguatge musical estudia els signes i elements amb els que es 

representa la música. Ens permet conèixer el ritme, la melodia, l’harmonia i 
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altres aspectes d’una composició musical. Utilitzant-lo, el músic que ha 

compost una peça musical ha pogut deixar per escrit les seves idees i 

sentiments, i tothom en podrà gaudir.  

És per això que els estudiants de música han de conèixer aquest llenguatge i 

el comencen a estudiar ja en els primers cursos de música per aplicar-lo en 

les cançons que cantin o tocant un instrument per tal de veure-hi la seva 

aplicabilitat. Han d’aprendre a llegir i escriure les figures musicals, fan dictats 

musicals, canten, ballen, treballen el ritme, desenvolupen la seva creativitat 

musical, la improvisació... i amb tot això no només aprenen un llenguatge 

Universal sinó que eduquen la seva capacitat d’escoltar i d’interpretar la 

música.  

Els estudiants esquerrans tenen alguna dificultat en aquest 

aprenentatge? 

Els esquerrans es poden trobar amb unes dificultats semblants a les que 

tenen a l’escola en aprendre un altre llenguatge, per llegir-lo o escriure’l. El 

professor/a ha d’estar atent al desenvolupament de l’estudiant a la classe i 

ajudar-lo si creu que li fa falta.  

Els esquerrans poden trobar entrebancs en:  

- Escriure les figures musicals: Hi ha nens/es esquerrans/es que han 

agafat mals hàbits en la primera etapa d’aprenentatge de l’escriptura i 

els hi costa una mica fer les figures musicals netes i clares, i del 

tamany adequat. Alguns dibuixen les claus i notes del revés. Aquests 

probablement escriuran lentament i retocaran les figures repassant-

les i embrutant-les. Moltes vegades això és degut a la posició 

incorrecte del cos a l’hora d’escriure i comporta mal a l’espatlla, braç o 

mà, i el nen/a rebutja l’escriptura.  

Per ajudar a l’estudiant esquerrà a millorar aquest problema cal 

observar que:  

 Estigui relaxat, ja que la seva postura acostuma a ser molt rígida 

pel fet que escriure d’esquerra a dreta no és el més natural per a ell, 
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sinó que el desplaçament natural del braç esquerra és de dreta a 

esquerra. 

 Col·loqui el full més cap al seu costat esquerra i una mica inclinat 

cap al costat dret per tal de facilitar el desplaçament de la mà en 

escriure.  

 Posi la mà per sota de la línia del pentagrama per veure més bé allò 

que escriu, tot i que en molts casos tendirà a posar la mà 

perpendicular al pentagrama en la direcció de desplaçament. Molts 

esquerrans tendeixen a utilitzar la postura invertida de la mà o postura 

de ganxo però no és la millor posició. 

 Utilitzi llapis o bolígraf de la mateixa manera que fan els dretans, 

amb posició de pinça entre el polze i l’índex perquè el llapis quedi 

inclinat cap enrere, evitant posicions estranyes. Utilitzar llapis 

triangular ja que s’adapta més bé a la mà i evita la posició de ganxo. 

Si l’esquerrà fa servir la postura de ganxo, que utilitzi bolígrafs 

d’assecatge ràpid per evitar que s’escampi la tinta quan passa la mà 

per sobre.  

 S’assegui al costat dret de la classe (en relació a la pissarra) per tal 

de tenir un bon camp de visió al costat esquerre. Si el professor 

s’acosta per comentar-li alguna cosa que ho faci sempre pel costat 

esquerra de l’estudiant esquerrà. 

- Llegir les partitures: Les partitures també es llegeixen d’esquerra a 

dreta i torna a ser la direcció que no triarien els esquerrans. A alguns  

estudiants esquerrans els hi pot costar una mica més d’aprendre a 

llegir que als dretans, o poden tenir més dificultats en la velocitat de 

lectura. Aquest problema se’l poden trobar tan en lectura de textos 

lingüístics com en la lectura musical. També els hi pot costar afegir 

paraules a una melodia. 

- Interpretació de ritmes complicats: Els estudiants esquerrans poden 

tenir dificultats en executar exercicis de rítmica complicats o qualsevol 
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exercici d’encadenament lineal i seqüencial, perquè està associat al 

pensament més analític de l’hemisferi cerebral esquerre; això pot fer 

que si el professor dedica molta estona a fer exercicis d’aquest tipus 

avorreixin les classes de llenguatge. 

 

Els estudiants esquerrans tenen algun avantatge en aquest 

aprenentatge? 

Sembla que els estudiants esquerrans tenen l’hemisferi dret més 

desenvolupat o com a mínim més entrenat que l’esquerre. L’hemisferi dret 

correspon a la intuïció, imaginació, creativitat, percepció àudio i 

vídeoespacial, i des del punt de vista de la música és superior en l’emissió 

melòdica no verbal (acords, intervals, intensitat, durada), el timbre, la 

tonalitat, governa el sentit de l’emoció i de l’expressió musical, i la intuïció i 

imaginació musical (veure il·lustració 3-6). 

Per això, els estudiants esquerrans no volen la teoria clàssica del llenguatge 

musical sinó que prefereixen sortir una mica de les normes, crear, 

emocionar-se i poder improvisar, fent ús del seu hemisferi dret; també 

prefereixen escoltar música, veure el professor com la interpreta o tocar 

algun instrument. Aquest fet  es nota més en els nens que en les nenes.   

És evident que només amb la improvisació els esquerrans no assoliran tots 

els coneixements que els hi calen i necessiten una base sòlida de llenguatge 

musical, però avorrint-se a la classe tampoc gaudiran de la música. Per això 

es recomana als professors de música que pensin en tots els seus 

estudiants siguin dretans o esquerrans, nens o nenes, i que no centrin 

l’ensenyament de la música en una part: només teoria de llenguatge musical, 

només ritmes o només improvisació; és millor anar variant, permetent que 

tothom pugui accedir a cada part i vagi desenvolupant i interconnexionant els 

dos hemisferis del seu cervell. Així, quan l’estudiant sigui gran podrà gaudir 

de la música en forma global; si arriba a fer concerts seduirà al públic perquè 

serà capaç de vibrar emocionalment (hemisferi dret) i mantenir un grau 

d’execució tècnica impecable (hemisferi esquerre) (Despins, 2010). 
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4.2.2. Aprendre a tocar un instrument   

A tothom li agradaria saber tocar un instrument musical però que sonés de 

manera al·lucinant des del moment d’agafar-lo. Però això no és així; al 

principi l’instrument sonarà malament i s’haurà de practicar durament per tal 

que soni bé. 

 

Il·lustració 4-9. Estudiant de música aprenent a tocar la guitarra. 
Font: www.clikisalud.net 

 

L’esforç i dedicació que invertirà l’estudiant per fer sonar aquest instrument 

musical revertirà positivament en el seu desenvolupament personal. Cristina 

Llabrés, mestra de llenguatge musical i de tècnica vocal (Llabrés, 2012) cita 

els següents set avantatges: ajuda a desenvolupar la creativitat, millora la 

capacitat d’expressió i de comunicació, millora la intel·ligència, configura 

personalitats creadores i crítiques, ensenya a ser empàtic i tolerant, 

desenvolupa la capacitat de treball en equip i de coordinació i la disciplina, i 

mostra la importància de l’esforç.  

Els esquerrans, atès que per la seva lateralitat és probable que tinguin el do 

de sentir emoció amb la música i de transmetre aquesta emoció quan la 

interpreten, sembla que són individus adequats per estudiar un instrument 

musical.  

La majoria d’instruments requereixen la utilització de les dues mans per a la 

interpretació d’una peça musical, però en la majoria d’ells es requereix que la 

mà dreta faci la part més important. Per exemple, els pianistes acostumen a 

utilitzar la mà dreta per tocar la melodia, executant més notes que amb la mà 

esquerra, i és la melodia la que ha de contenir la part més important de 
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l’expressivitat (veure més exemples en la secció 5.2). És per això, que per 

una banda als esquerrans els hi agradarà començar a tocar un instrument 

musical, però per l’altra els serà difícil escollir quin instrument tocaran, per la 

preocupació de si se’n sortiran o no.  

Per als esquerrans és fàcil tocar un instrument? 

Hi ha diversitat d’opinions en relació a la facilitat o dificultat que tenen els 

esquerrans per tocar un instrument, sobretot considerant que els instruments 

estan pensats per a dretans.  

Científics alemanys van fer un estudi amb 47 músics professionals (21 de 

dretans i 26 de no-dretans) que tocaven el piano o instruments de corda en 

posició estàndard per analitzar si la lateralitat podia influir en la interpretació 

musical i en malestars corporals (Kopiez et al., 2011). Per la seva sorpresa i 

nostra, van trobar que no hi havia cap relació entre no-dretans i increment 

del malestar corporal o sensació negativa pel fet de tocar un instrument en 

una posició que no estava pensada per a ells; tot el contrari, se sentien fins i 

tot una mica més còmodes en la posició que els dretans. Els no-dretans 

també van expressar més satisfacció per les seves habilitats expressives 

que els dretans.  Segons aquest estudi és un avantatge ser esquerrà per 

tocar un instrument.  

Aquests mateixos científics van experimentar amb 19 pianistes professionals 

fent-los tocar l’escala de Do Major amb una mà i després amb l’altra, entre 

10 i 15 vegades i amb un tempo determinat, i analitzant errors i temps d’una 

nota a la següent. Van arribar a la conclusió que els pianistes professionals 

sempre ho faran més bé amb la dreta, siguin dretans o no, ja que tots els 

anys emprats en l’estudi d’aquest instrument -on la majoria de notes 

executades són amb la mà dreta-, han fet que tinguin la mà dreta molt 

entrenada i els sigui més fàcil l’execució de notes amb aquesta mà que amb 

l’esquerra, sigui o no sigui la seva mà dominant. Evidentment, això no és així 

al principi de l’estudi del piano, sinó que hi ha una gran correlació positiva 

entre les hores d’estudi acumulades en tota la vida musical dels pianistes 

esquerrans i la superioritat de la mà dreta. Segons aquest estudi l’esforç i la 
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dedicació a l’estudi d’un instrument fan que les dues mans adquireixin la 

destresa necessària per tocar-lo, independentment de la lateralitat.  

A la Universitat de Harvard (USA), Lang i Park (1999) van fer un estudi amb 

28 estudiants de la seva Universitat, que sabien llegir partitures musical, la 

meitat dels quals eren dretans i l’altra meitat esquerrans. En cada subgrup la 

meitat sabien tocar el piano i l’altra meitat no. Els hi van fer tocar una  peça 

musical senzilla, amb les dues mans a la vegada, en un teclat electrònic 

estàndard (on les notes des de l’esquerre del teclat fins a la dreta van 

passant de greus a agudes) i després en un teclat electrònic invertit (on les 

notes des de l’esquerre del teclat fins a la dreta van passant d’agudes a 

greus). El resultat fou que els que no sabien tocar el piano van fer-ho millor 

amb el teclat estàndard els que eren dretans, però amb l’invertit els que eren 

esquerrans. Però en canvi, els pianistes, que ja estaven adaptats a tocar el 

piano estàndard no volien canvis; tots van fer-ho millor amb el teclat 

estàndard, fossin dretans o esquerrans. Segons aquests resultats sembla 

que quan un esquerrà vol començar a tocar el piano, es pot sentir frustrat en 

haver d’aprendre amb un piano per a dretans, havent-se demostrat que a 

l’inici se’n sortiria més bé si el piano fos invertit. En aquest cas, per què no 

utilitzar instruments per a esquerrans? Tot i així, però, els resultats diuen que 

uns anys després els esquerrans acaben adaptant-se a la posició de 

l’instrument estàndard. 

L’hungarès Geza Loso, resident i amb nacionalitat a Alemanya és un virtuós 

concertista de piano i professor de música. Geza Loso és esquerrà i sempre 

ha pensat que poder tocar un piano invertit afavoreix als esquerrans. Per 

això sempre ha lluitat perquè es fabriquessin pianos invertits, que ell utilitza 

sovint en els seus concerts. A les seves classes permet que els seus 

alumnes esquerrans aprenguin amb el piano invertit i comprova que aprenen 

més de pressa, ho gaudeixen més i poden expressar tot el seu potencial. 

Senzillament opina que fer tocar un piano estàndard a un esquerrà és com 

fer-lo escriure amb la mà dreta; en canvi, permetent que toqui un piano 

invertit, podrà tocar la melodia o part més emocional amb la mà esquerra i 

l’acompanyament o part més racional amb la mà dreta, que és com l’impulsa 
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la seva naturalesa d’esquerrà, i per tant aprenent de manera més fàcil (Loso, 

2004). L’anglès Christopher Seed, concertista de piano, és de la mateixa 

opinió (Seed, 2014) i acostuma a fer els seus concerts amb dos pianos 

alhora, un d’estàndard i l’altre invertit. 

 

 

Il·lustració 4-10. Christopher Seed (esquerra) i Geza Loso (dreta) davant de dos pianos de 
cua, un d'invertit i un d'estàndard. 

Fonts: chrisseed2014.wix.com/lefthandedpiano, www.gezaloso.de/en/ 
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5. PART PRÀCTICA   

Un cop vistos els trets més importants dels esquerrans i la seva relació amb 

la música segons les fonts bibliogràfiques que he pogut consultar, en 

aquesta part del meu treball vull extreure tot el que pugui dels coneixements 

i l’experiència tant dels professionals que treballen amb estudiants 

esquerrans com dels propis estudiants, referent a les dificultats i avantatges 

que aquests tenen per aprendre música. També he cregut important 

incloure-hi les meves coneixences i experiències com a estudiant de música 

esquerrana. 

Abans de tot, però, he volgut conèixer el percentatge d’esquerrans que 

estudien música. 

 

5.1. Percentatge d’esquerrans que estudien música   

5.1.1. Confecció d’una enquesta a estudiants de música   

Una de les preguntes que em feia abans de començar aquest treball era si hi 

ha més esquerrans de l’habitual fent música pel fet que es diu que són més 

creatius. Així mateix, també em plantejava si pocs esquerrans fan música 

per les dificultats que pot comportar tocar un instrument pensat per a 

dretans. És per això que un dels objectius que em vaig marcar va ser saber 

si hi ha molts o pocs esquerrans estudiant música. 

Per respondre aquesta pregunta tenia l’opció de diferenciar esquerrans de 

dretans segons la mà amb què escriuen, però, tal com he esmentat en la 

secció 3.2, diferents estudis científics recomanen analitzar la preferència 

d’utilització de la mà dreta o de la mà esquerra en unes quantes activitats de 

la vida quotidiana. Per aquest motiu vaig decidir utilitzar una adaptació del 

test de Harris de dominància lateral aplicat a la mà per resoldre aquesta 

qüestió. De fet, el test de Harris s’aplica, a més de a la mà, al peu, ull i orella, 

però vaig considerar convenient centrar-me només amb la mà, ja que és el 

que realment es necessita per tocar un instrument. 
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Així mateix, tot i que ja s’ha dit que els dos hemisferis del cervell funcionen 

fusionats en quasi totes les situacions, acostuma a haver-n’hi un que domina 

sobre l’altre en determinades tasques o com a mínim que agafa la iniciativa 

davant la detecció d’un estímul. Saber si els estudiants de música tenen un 

hemisferi dominant em semblava complementari al test de dominància lateral 

de la mà, i com que igualment m’havia de posar en contacte amb els 

estudiants per conèixer la seva dominància lateral de la mà, em va semblar 

interessant analitzar-los des dels dos vessants. 

Així doncs, vaig preparar una enquesta que es dividia en tres parts: dades 

personals, test de dominància lateral manual i test de dominància 

hemisfèrica cerebral (veure annex I). 

A l’apartat de dades personals es preguntava als estudiants la seva edat, 

sexe, els anys que tenien quan van començar a fer música, l’instrument que 

toquen, l’edat amb què el van començar a estudiar i quantes hores 

l’estudien. 

Al test de dominància lateral manual se’ls preguntava amb quina mà feien 

una sèrie d’accions de la vida quotidiana, tal com es pot veure en la Figura 

5-1. 
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Figura 5-1. Test de dominància lateral manual. 

 

 

Al test de dominància hemisfèrica cerebral se’ls presentaven quinze 

situacions diferents. De cada situació se’ls proposava dues maneres de fer 

les coses i se’ls demanava que triessin quina era la que s’adaptava millor a 

la seva manera de fer, tal com es pot veure en la Figura 5-2. 

 

 

 

 

 

TEST DE DOMINÀNCIA LATERAL    

Fes una creu a la casella ESQUERRA/DRETA que s’adapti més a la teva manera de fer 
les coses. 

DOMINÀNCIA DE LA MÀ ESQUERRA DRETA 

1. Llençar una pilota   

2. Mà amb la que gires el llapis quan li fas punxa   

3. Clavar un clau   

4. Rentar-te les dents   

5. Girar la tapa d’un pot de melmelada   

6. Mocar-te   

7. Utilitzar les tisores   

8. Tallar amb un ganivet   

9. Pentinar-te   

10. Escriure   
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Figura 5-2. Test de dominància hemisfèrica cerebral. 

 

 

TEST DE DOMINÀNCIA CEREBRAL 

Fes una creu a la casella A/B que s’adapti més a la teva manera de fer les coses. 

     Preguntes: A B 

1. Mentre estudies o treballes... 
a) Necessites silenci. 
b) Necessites escoltar música. 

  

2. Quan coneixes una persona què acostumes a recordar millor? 
a) El nom. 
b) La cara. 

  

3. Quan estàs estudiant o treballant... 
a) Et concentres en fer una sola cosa cada vegada. 
b) Vas passant d’un tema a un altre i ho vas completant tot poc a poc. 

  

4. Amb quina expressió et sents més identificat/da? 
a) Quan descanso, busco no fer res. 
b) Quan descanso, busco coses noves per fer. 

  

5. Acostumes a arribar tard als llocs? 
a) No. 
b) Sí. 

  

6. Amb quina expressió et sents més identificat/da? 
a) Davant una situació difícil, confio en el que sé. 
b) Davant una situació difícil, confio en el meu instint. 

  

7. Què et resulta més senzill d’entendre? 
a) Àlgebra (ex. equacions, vectors). 
b) Geometria (ex. figures geomètriques, angles). 

  

8. Amb quina expressió et sents més identificat/da? 
a) Primer faig el que és més difícil i després la resta. 
b) Primer faig el que és més fàcil i després la resta. 

  

9. Et definiries a tu mateix/a com a molt: 
a) Conseqüent. 
b) Espontani/ània. 

  

10. Amb quina expressió et sents més identificat/da? 
a) Col·loco la roba segons longitud, grandària, temporada... 
b) Col·loco la roba sense cap ordre aparent. 

  

11. A matemàtiques, quan resolc un problema: 
a) Sé explicar la solució. 
b) Sé la solució però no puc explicar-lo. 

  

12. El teu escriptori o lloc de treball està: 
a) Net i ordenat. 
b) Ple de coses que podria necessitar. 

  

13. Acostumes a recordar els teus somnis? 
a) No. 
b) Sí. 

  

14. Tens un lloc assignat a totes les teves coses, i el mantens? 
a) Sí. 
b) No. 

  

15. Amb quina expressió et sents més identificat/da? 
a) Per escriure, segueixo esquemes fets amb antelació. 
b) No faig servir esquemes a l’hora d’escriure. 
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5.1.2 Participants 

Aquesta enquesta la vaig fer a tots els estudiants de llenguatge musical i 

harmonia de Grau Professional del Conservatori Municipal de Música de 

Manresa (CMMM) i també a tots els estudiants de cant coral de Música 

Avançada de l’Escola Municipal de Música de Navàs (EMMN); en total 195 

estudiants. L’enquesta la vaig fer a Grau Professional i Música Avançada 

perquè en aquest nivell els alumnes ja tenen un mínim de dotze anys i vaig 

considerar que és una edat en la que un ja fa música perquè li agrada i no 

com una extraescolar obligada pels pares, com passa en alguns casos. Vaig 

anar classe per classe a fer emplenar l’enquesta per assegurar-me que 

tothom la responia i així tenir uns resultats més fiables. Totes les dades 

recollides les vaig introduir en un full Excel i les vaig treballar en aquest 

mateix programa. Fent l’enquesta on-line el càlcul estadístic hagués estat 

més fàcil, però també hagués pogut passar que contestessin un determinat 

grup de persones i el resultat fos esbiaixat. 

A la Taula 5-1 es pot veure el perfil dels 195 participants i a l’annex I hi ha 

totes les enquestes realitzades.  

 

Taula 5-1. Perfil dels participants estudiats (desviació estàndard entre parèntesis). 

 

 

Podem veure que hi ha pràcticament el doble de noies que de nois cursant 

estudis musicals. Crec que això pot ser degut al que explica Despins (2010), 

que les nenes tenen una maduració més ràpida de les funcions de l’hemisferi 

esquerre que els nens, de manera que destaquen més en el que pot ser la 

lectura musical i els ritmes complicats; en canvi, els nens demostren més 

capacitat per la improvisació instrumental, ja que està més vinculada a la 

Edat Edat d'inici dels Edat d'inici d'estudi Hores d'estudi

Masculí Femení NC estudis musicals de l'instrument anuals actuals

(n) (n) (n) (anys) (anys) (anys) (hores)

CMMM 54 98 2 14,9 (2,1) 5,7 (1,7) 7,7 (1,3) 270,9 (274,1)

EMMN 12 24 5 14,2 (1,2) 5,6 (2,7) 7,1 (2,0) 103,8 (97,4)

Sexe
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maduració àudio i vídeo espacial, que tenen més assolida. Els inicis de 

l’ensenyament de la música acostumen a comportar una certa insistència en 

la lectura musical i en l’aprenentatge de nous ritmes, i els nens es poden 

desmotivar fàcilment perquè els hi costa més que a les nenes, traduint-se en 

un percentatge més alt de nenes/noies que de nens/nois realitzant aquest 

tipus d’estudis. Més endavant, en canvi, els nois acostumen a ser millors en 

composició i direcció orquestrals, i jazz instrumentals, i les noies en el camp 

de la interpretació. 

Els participants van començar a estudiar música a una mitjana d’edat per 

sota dels sis anys i van començar a tocar el primer instrument amb 7-8 anys. 

L’estudiantat dedica moltes hores a l’estudi del seu instrument. Podem 

adonar-nos que l’estudiantat del CMMM hi dedica moltes més hores que no 

pas el de l’EMMN, pel fet que els estudis que s’imparteixen al CMMM són 

estudis musicals reglats i requereixen més esforç per superar-los amb èxit. 

Els estudis musicals es comencen des de ben petits i observant les hores 

d’estudi que els nois i noies poden arribar a dedicar al seu instrument, es 

dedueix que tots els estudiants de música es passen moltes hores fent 

activitats amb les dues mans i això pot ajudar a un desenvolupament més 

bilateral del cervell (Schlaug 2001). 

 

5.1.3 Resultats de les enquestes 

a) Percentatge d’esquerrans 

El nombre de respostes al test de dominància lateral de la mà (Figura 5-1) 

on se’ls preguntava amb quina mà feien una sèrie d’accions de la vida 

quotidiana es pot veure a la Taula 5-2 i totes les enquestes a l’annex I. 
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Taula 5-2. Nombre de respostes de cada opció del test de dominància lateral de la mà. 

 

 

El test de Harris considera que un dretà o esquerrà pur és aquell que fa les 

deu accions proposades amb la mà corresponent. Segons aquesta teoria, la 

Taula 5-3 mostra que només hi ha el 39,0% d’estudiants de música dretans 

purs i un 1,0% d’esquerrans purs, mentre que la resta (60,0%) no estan 

definits ni com a dretans purs ni com a esquerrans purs. El nombre de 

dretans i esquerrans purs és més petit que en la població general i n’hi ha 

molts més de no purs (veure secció 3.2), probablement perquè els músics 

fan treballar molt més les dues mans i desenvolupen habilitats de tipus 

ambidextres. 

Aquest mateix test considera que un és dretà o esquerrà quan aquest fa set 

o més accions de les proposades amb la mà corresponent. Tenint en compte 

això, podem observar que un 83,6% dels estudiants són dretans, un 7,2% 

esquerrans i un 9,2% que no estan definits i els considerarem de dominància 

lateral mixta. D’altra banda, si ens fixem amb la mà que utilitzen per escriure, 

hi ha un 90,3% de dretans, un 8,7% d’esquerrans i un 1,0% que escriuen 

amb les dues mans. Aquests últims resultats són comparables amb els 

resultats comentats en la secció 3.2, lleugerament superiors a altres estudis 

fets a França i Espanya, i lleugerament inferiors a estudis fets al Canadà i al 

Regne Unit. 

Mà dreta Mà esquerra Mà dreta i esquerra

(n) (n) (n)

 Acció 1 174 15 6

 Acció 2 170 19 6

 Acció 3 174 19 2

 Acció 4 167 19 8

 Acció 5 136 41 18

 Acció 6 124 20 51

 Acció 7 176 16 3

 Acció 8 158 25 12

 Acció 9 134 20 41

 Acció 10 176 17 2
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Taula 5-3. Nombre de dretans i esquerrans segons el test de dominància lateral. 

 

 

Per saber si el percentatge d’esquerrans era alt o baix també ho vaig 

comparar amb el percentatge d’esquerrans que hi ha a la població de Navàs 

d’aquesta mateixa edat, és a dir, en els cursos d’ESO i Batxillerat de l’Escola 

Diocesana i l’Institut Escola Sant Jordi. De 346 estudiants n’hi ha 34 que 

escriuen amb la mà esquerra (9,8%). Per tant, la proporció d’estudiants que 

escriuen amb l’esquerra és molt semblant, tot i que és una mica inferior en 

els estudiants de música. 

Analitzant els resultats obtinguts pregunta per pregunta del test de 

dominància lateral de la mà (Taula 5-2) em vaig fixar que hi ha tres de les 

accions proposades que són molt ambidextres: girar la tapa d’un pot de 

melmelada, mocar-se i pentinar-se. És per això que considero que les altres 

set són molt definitives per saber qui és dretà i qui és esquerrà. A partir d’ara 

doncs, per a tots els càlculs fets amb els resultats de l’enquesta, consideraré 

esquerrans aquells que fan set o més accions amb la mà esquerra. 

Escriurem dominància lateral esquerra DL E≥7, dominància lateral dreta DL 

D≥7, i anomenarem dominància lateral mixta DL M per als altres casos.  

 

b) Instruments musicals 

Els estudiants avaluats toquen una gran varietat d’instruments musicals, com 

podem veure a la Taula 5-4. L’instrument que més es toca és el piano 

(28,2%), probablement perquè és més independent, ja que no necessita 

acompanyant, al contrari dels altres que tocant sols sonen una mica més 

pobres. A més a més, el piano sona bé des del primer dia i per això és el 

més triat. Els següents instruments més escollits són la flauta travessera 

Mà dreta Mà esquerra Altres

(n) (n) (n)

 Fa les 10 accions amb la… 76 (39,0%) 2 (1,0%) 117 (60,0%)

 Fa 7 o més accions amb la… 163 (83,6%) 14 (7,2%) 18 (9,2%)

 Escriu amb la… 176 (90,3%) 17 (8,7%) 2 (1,0%)
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(16,9%) i el violí (12,8%), que són els instruments amb un so més aguts dels 

grups de vent i corda, respectivament. 

 

Taula 5-4. Instruments musicals que estudien els participants i relació  
amb la dominància lateral de la mà que presenten.  

Entre parèntesis hi ha el percentatge respecte al total de la primera fila. 
 

 

 

Analitzant què trien els alumnes esquerrans podem veure que hi ha un gran 

percentatge que tria el piano (42,9%), seguit dels instruments de corda, entre 

els quals destaca el violí (14,3%) dins dels de corda fregada i la guitarra 

(14,3%) en els de corda pinçada. Curiosament, tot i que en conjunt del que 

Instrument Total DL D≥7 DL E≥7 DL M

(n) (n) (n) (n)

 Tots a la vegada 195 163 14 18

 Piano 55 (28,2%) 43 (26,4%) 6 (42,9%) 6 (33,3%)

 Violí 25 (12,8%) 19 (11,7%) 2 (14,3%) 4 (22,2%)

 Viola 4 (2,1%) 3 (1,8%) 1 (7,1%) 0 (0,0%)

 Violoncel 13 (6,7%) 12 (7,4%) 0 (0,0%) 1 (5,6%)

 Contrabaix 3 (1,5%) 3 (1,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Guitarra 11 (5,6%) 8 (4,9%) 2 (14,3%) 1 (5,6%)

 Guitarra elèctrica 3 (1,5%) 2 (1,2%) 0 (0,0%) 1 (5,6%)

 Baix elèctric 2 (1,0%) 2 (1,2%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Flauta travessera 33 (16,9%) 29 (17,8%) 1 (7,1%) 3 (16,7%)

 Clarinet 11 (5,6%) 10 (6,1%) 1 (7,1%) 0 (0,0%)

 Fagot 5 (2,6%) 5 (3,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Oboè 6 (3,1%) 5 (3,1%) 0 (0,0%) 1 (5,6%)

 Saxofon 6 (3,1%) 6 (3,7%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Trompeta 10 (5,1%) 9 (5,5%) 1 (7,1%) 0 (0,0%)

 Trompa 3 (1,5%) 3 (1,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Trombó 2 (1,0%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 1 (5,6%)

 Percussió 1 (0,5%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Cant 1 (0,5%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Cap 1 (0,5%) 1 (0,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

 Piano 55 (28,2%) 43 (26,4%) 6 (42,9%) 6 (33,3%)

 Corda 61 (31,3%) 49 (30,1%) 5 (35,7%) 7 (38,9%)

 Vent 76 (39,0%) 68 (41,7%) 3 (21,4%) 5 (27,8%)

 Altres 3 (1,5%) 3 (1,8%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
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més hi ha són instruments de vent, són els que menys trien els esquerrans, 

tot i que són els de més fàcil adaptació segons l’opinió dels professors. 

 

c) Hemisferi dominant 

Al test de dominància hemisfèrica cerebral se’ls presentaven quinze 

situacions diferents (Figura 5-2). De cada situació se’ls proposava dues 

maneres de fer les coses i se’ls demanava que triessin quina era la que 

s’adaptava millor a la seva manera de fer. El nombre de respostes es pot 

veure a la Taula 5-5 i totes les enquestes a l’annex I. 

 

Taula 5-5. Nombre de respostes de cada opció del test de dominància hemisfèrica cerebral. 

 

 

El creador d’aquest test és el psicòleg Álvaro Trujillo (2014) i planteja que si 

una persona opta per la resposta A en la majoria de preguntes significa que 

el seu hemisferi dominant és l’esquerre. L’hemisferi esquerre és l’hemisferi 

lineal, seqüencial, simbòlic, verbal, realista... i és el cervell de les dades, 

Opció A Opció B Opció AB NS/NC

(n) (n) (n) (n)

 Pregunta 1 123 47 24 1

 Pregunta 2 24 154 17 0

 Pregunta 3 131 58 4 2

 Pregunta 4 101 87 6 1

 Pregunta 5 120 66 9 0

 Pregunta 6 94 89 12 0

 Pregunta 7 106 69 20 0

 Pregunta 8 96 98 1 0

 Pregunta 9 95 83 17 0

 Pregunta 10 85 107 2 1

 Pregunta 11 157 29 8 1

 Pregunta 12 86 107 2 0

 Pregunta 13 71 111 13 0

 Pregunta 14 107 86 2 0

 Pregunta 15 63 128 4 0
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dates, nombres...; és el responsable del càlcul i del llenguatge tant escrit 

com parlat. A aquesta persona li costa menys fer les coses sempre i quan 

aquestes es facin d’una en una, i seguint un ordre i unes regles. S’acostuma 

a centrar primer en els detalls i poc a poc va passant a un pla més general 

de les coses, fixant-se molt en els detalls. Li agrada ordenar i categoritzar; 

cada cosa al seu lloc. Li és més fàcil aprendre nova informació si la relaciona 

amb la que ja existeix. 

En canvi, si algú opta per la resposta B en la majoria de preguntes significa 

que el seu hemisferi dominant és el dret. Aquesta persona és integradora, 

sensitiva, impulsiva, multitasca i creativa. No es fixa en els detalls sinó en el 

conjunt, ja que la manera de processar de l’hemisferi dret és mitjançant la 

integració i la visió en conjunt. És capaç de fer més d’una cosa a la vegada. 

Aquest hemisferi del cervell està especialitzat en sensacions; de fet, no 

pensa en símbols sinó en imatges, i és per això que a les persones d’aquest 

grup els agrada aprendre les coses mitjançant imatges o experimentant per 

elles mateixes. L’hemisferi dret és el responsable de la nostra orientació en 

l’espai i en ell s’hi estableixen les capacitats de creativitat artística i musical. 

Dels estudiants enquestats, 101 (51,8%) opten preferentment per respostes 

A i 94 (48,2%) per respostes B. Per tant, els resultats estan molt igualats. 

Per decidir quina quantitat d’ells tenien un hemisferi dominant destacat, vaig 

comptar quants d’ells responien en deu o més preguntes la resposta A i els 

vaig anomenar de dominància cerebral A; els que van respondre deu o més 

B els vaig anomenar de dominància cerebral B; mentre que si no en 

destacava cap els vaig anomenar de dominància cerebral Mixta. 

Com ja hem vist abans, entre els estudiants de música hi ha molt pocs 

esquerrans o dretans purs, i això ja ens indica que tenen una tendència clara 

a fusionar molt els dos hemisferis del cervell. L’enquesta de dominància 

hemisfèrica cerebral també indica el mateix, la gran majoria d’estudiants no 

tenen preferència per cap hemisferi en concret, sinó que fan servir els dos de 

la mateixa manera. Això ho podem comprovar al Gràfic 5-1, on es mostra el 

percentatge d’estudiants de cada grup de dominància hemisfèrica cerebral, 
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estudiats de diferents maneres: tots alhora, nois i noies per separat, i 

esquerrans i dretans per separat. 

 

 

    

    
Gràfic 5-1. Proporció de dominància lateral general, de nois i noies, de dretans i 

d’esquerrans. 
 

Podem observar que no hi ha gaire discrepància entre els gràfics, tot i que el 

que sí que es pot veure és que hi ha unes lleugeres diferències. 

Les noies tendeixen a utilitzar més l’hemisferi A que els nois, i això es podria 

relacionar amb el que ja s’havia dit anteriorment que les noies destaquen 

més en temes de ritme i execució musical (hemisferi esquerre - hemisferi 
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lineal, verbal) i els nois en temes d’intuïció i imaginació musical, i 

d’improvisació (hemisferi dret – experimentació per ells mateixos). 

A banda d’això, els dretans també tendeixen més a utilitzar l’hemisferi 

esquerre (A), mentre que els esquerrans utilitzen els dos per igual. Això és 

lògic, ja que sempre s’ha atribuït als dretans l’hemisferi esquerre i en canvi 

dels esquerrans sempre s’ha dit que utilitzen els dos hemisferis de forma 

més repartida perquè s’han hagut d’adaptar a les condicions que els hi ha 

imposat el món real dretà.  

 

5.2. Opinió dels professionals referent als estudiants 

de música esquerrans 

Per conèixer què en sabien els professionals sobre els estudiants de música 

esquerrans, vaig entrevistar a diferents persones: 

- Una psicomotricista, per tenir una visió general del comportament i 

motricitat dels esquerrans. 

- Dos professors de llenguatge musical, per conèixer la seva percepció 

de les habilitats i dificultats dels seus alumnes esquerrans en 

aprendre ritmes, melodies, llegir notes... en comparació als dretans. 

- Setze professors de diferents instruments, per saber la seva opinió 

sobre les dificultats dels estudiants esquerrans per tocar un 

instrument sovint pensat per a dretans. 

Totes les entrevistes completes es poden trobar a l’annex II. 

  

5.2.1 Psicomotricista   

La feina d’un psicomotricista és donar eines als nens per al seu 

desenvolupament tant motor com comunicatiu, mitjançant el cos, gestos, 

postures i diferents objectes. Vaig voler entrevistar a una psicomotricista 
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perquè vaig pensar que respondria els meus dubtes sobre els esquerrans 

des del punt de vista de la seva experiència i no des d’un punt de vista 

massa científic. 

La psicomotricista entrevistada és la Ramona Berenguer. Va ser membre de 

l’equip inicial al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del 

Bages (CDIAP Bages). 

Només començant l’entrevista ja m’explica que el seu fill i la seva néta són 

esquerrans i que sempre ha pensat que la seva mare també ho era. Per 

aquest motiu sempre es fixava molt en els esquerrans que es trobava a la 

seva feina, el que feien igual o diferent... Afegeix que sempre ha pensat que 

els esquerrans són persones molt curioses. 

Una de les coses que té clares dels esquerrans és que són més traçuts 

perquè s’han hagut d’adaptar a moltes situacions durant la seva vida. Creu 

que els esquerrans no solen tenir ni facilitat ni dificultat per aprendre les 

coses, i comenta que els únics que tenen problemes són els de lateralitat 

creuada, és a dir, els esquerrans que han estat obligats a canviar de mà en 

l’escriptura. 

Quan li pregunto sobre la manera d’ensenyar les matèries als esquerrans diu 

que s’ha d’ensenyar a tothom per igual, llevat que hi hagi algun problema, 

com per exemple escriure les lletres al revés o que tingui dificultats en llegir. 

Quant a la música, troba que és el mateix que en les altres matèries. 

Respecte als instruments per a esquerrans, ella només havia sentit parlar de 

les guitarres per a esquerrans, però tot i així creu que tot el que pugui 

suposar més facilitats als esquerrans s’hauria de fer. 

 

5.2.2 Professors de llenguatge musical   

La feina dels professors de llenguatge musical, com s’ha vist en la secció  

4.2.1, és ensenyar els signes i elements amb els que es representa la 

música. En David Sisó i en Jordi González són professors de llenguatge 
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musical al Conservatori Municipal de Música de Manresa (CMMM) i ambdós 

han tingut alumnes esquerrans. 

 
Il·lustració 5-1. Nens i nenes practicant ritmes amb instruments 

de percussió a una classe de llenguatge musical. 
Font: www.conmishijos.com 

 

En David comenta que ha sentit a dir que l’hemisferi dret té una millor 

precisió per a la música i la seva interpretació, i que és possible que els 

alumnes esquerrans tinguin facilitat per la música, però ell no ho ha notat 

massa. Ell creu que la pràctica musical implica l’ús de diverses àrees del 

cervell de forma interrelacionada (audició, lectura del codi musical, àmbit 

motriu, àrees de l’atenció i concentració...). La seva impressió a l’aula és que 

la facilitat d’un alumne per a la pràctica vocal i instrumental és resultat de la 

interrelació de tots aquests factors i que tenir facilitat en un d’ells no 

garanteix uns millors resultats, tot i que certament hi pot contribuir. 

Tanmateix, no ha notat mai que els seus alumnes esquerrans tinguin 

problemes de lectoescriptura que afectin a l’estudi del llenguatge musical, ni 

tampoc dificultats especials en portar el compàs i fer ritmes. Però el cert és 

que en David dedica molts esforços en potenciar la ambidextralitat dels seus 

alumnes, diluint la lateralitat de cadascú. Per això en David, a l’aula, fa portar 

sempre el compàs amb les dues mans alhora per potenciar l’hemisferi i la 

meitat del cos que no el portaria mai si només es fa amb una mà. A l’hora de 

picar ritmes amb les mans el treball també es simètric perquè es pica amb 

les dues mans. Sempre hi ha una mà dominant però a l’hora de fer els 

exercicis, el dretà domina amb la dreta i l’esquerrà domina amb l’esquerra. 

En els de peus i de moviment en l’espai s’ha de tenir previst començar els 
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exercicis tant amb el peu dret com amb l’esquerre, fer seqüències de 

moviment a l’esquerra i a la dreta tant pels dretans com esquerrans, per tal 

de potenciar la part del cos que no es dominant en l’àmbit motriu. 

En Jordi és de la mateixa opinió. Ell afegeix que tot és qüestió de pràctica i 

que amb esforç qualsevol estudiant esquerrà se’n sortirà. 

 

5.2.3 Professors d’instrument   

5.2.3.1 Piano   

En el piano, els passatges ràpids i les melodies es solen tocar amb la mà 

dreta, i la mà esquerra fa més d’acompanyament. Per tant, la mà dreta ha de 

ser més hàbil, ràpida i forta que l’esquerra. Si un músic és esquerrà, 

probablement li aniria més bé poder tocar les melodies i les parts ràpides 

amb l’esquerra que amb la dreta, i a més hi podria posar més emoció, ja que 

li seria més fàcil treballar amb la seva mà dominant; per això, potser seria 

preferible que toqués amb un piano per a esquerrans o invertit, és a dir, que 

les notes greus estiguin cap al costat dret i les notes agudes cap al costat 

esquerre. 

 

 
Il·lustració 5-2. Estudiant de música tocant el piano. 

Font: Creació pròpia 
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Trobar un piano per a esquerrans no és fàcil. Hi ha el model “Blüthner Model 

núm. 4” que està comercialitzat i s’han fet alguns pianos de cua invertits però 

sempre per a casos especials (Seed, 2014; Loso, 2004). 

En canvi, convertir un teclat electrònic en un teclat invertit és molt fàcil, 

només cal que el teclat tingui MIDI i facilitat “local off”, i incorporant un 

“keyboard mirror” el teclat sonarà invertit. 

 

 
Il·lustració 5-3. Keyboard mirror per invertir un teclat electrònic. 

Font: lefthandedpiano.co.uk/midi.html 
 

Aprendre amb un piano invertit pot facilitar molt els inicis en l’estudi del piano 

d’un esquerrà. Hem vist a la secció 4.2.2 que hi ha diferents estudis que 

diuen que un cop l’estudiant esquerrà està acostumat a tocar amb un piano 

estàndard li és igual de fàcil que a un dretà; no sembla que tinguin cap 

problema ni a nivell d’habilitats sensoriomotores ni de cap altra sensació 

negativa; però en canvi, altres opinions deien que un esquerrà sempre 

interpretarà millor amb un piano invertit. 

Què n’opinen els professionals entrevistats? 

Els tres professors de piano entrevistats (Ramon Estrada, Mercè Sangrà i 

Benjamí Santacana) han tingut alumnes esquerrans. 

Tots tres consideren que els esquerrans no tenen cap problema 

d’aprenentatge del piano respecte els dretans. Fins i tot, n’hi ha un que opina 

que els esquerrans que ha tingut han presentat certes habilitats, i creu que 

és pel fet que s’han hagut d’adaptar a moltes situacions de la vida quotidiana 

en un món dretà. 
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Quan se’ls hi pregunta si opinen que als alumnes esquerrans els hi aniria 

millor un piano invertit, tots responen que no. Ells són de l’opinió que tocar el 

piano requereix treballar amb les dues mans per igual, i un dels objectius de 

tocar aquest instrument és que les dues mans adquireixin la mateixa 

habilitat, rapidesa, agilitat... i per tant invertir el piano no solucionaria res. Un 

dels professors comenta que potser aniria bé a alguns principiants perquè al 

començament dels estudis de piano la dreta sempre és més difícil, però 

considera que no fa falta només per aquest petit tram de temps. 

És per això que cap d’ells ha recomanat mai utilitzar un piano invertit a un 

dels seus alumnes esquerrans. A més, un d’ells creu que ni tan sols sabria 

com ensenyar a un nen esquerrà a tocar un piano invertit perquè tant el 

teclat com les partitures serien diferents. 

 

5.2.3.2 Corda fregada 

Un músic que toca un instrument de corda fregada, com pot ser el violí, la 

viola o el violoncel, utilitza els dits de la mà esquerra per pressionar les 

cordes de l’instrument però és la mà dreta la que ha de tenir més força, ja 

que fa la feina de moure l’arc, que és en definitiva una part fonamental per 

aconseguir un bon so i una bona interpretació. 

 

 
Il·lustració 5-4. Estudiants de música tocant el violí (esquerra) 

i el violoncel (dreta), en posició estàndard. 
Font: Júlia i Carla Conangla. 
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El primer que s’ensenya a un nen o nena que vol aprendre a tocar un 

instrument de corda fregada és a passar l’arc, sent un procés bastant 

complicat. Si un alumne és esquerrà, segurament agrairia poder passar l’arc 

amb la seva mà dominant, que és l’esquerra, i aguantar el violí amb la dreta 

(Ball, 2013). 

Hi ha diferents opcions de disposar d’un instrument de corda fregada per 

esquerrans. La primera i més senzilla però menys efectiva és utilitzar un 

instrument estàndard i girar l’ordre de les cordes, però sempre hi haurà 

problemes lligats a l’estructura natural de l’instrument (ranura on es 

repengen les cordes, propagació del so que no és totalment simètrica...). La 

segona opció és utilitzar un instrument fabricat expressament per a 

esquerrans. 

El fet que un violinista, viola o violoncel·lista esquerrà toqui com a tal, pot 

topar-se amb problemes a l’hora d’actuar en una orquestra, pel fet que es 

valora molt que cada secció de corda fregada faci les arcades alhora i cap al 

mateix costat. Tot i així, individualment hi ha bastants instrumentistes que 

han tocat amb un instrument adaptat per a esquerrans. 

 

 
Il·lustració 5-5. Músic esquerrà que va invertir les cordes 

del seu violí per poder passar l'arquet amb l'esquerra. 
Font: www.culturamas.es 
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Què n’opinen els professionals entrevistats? 

Els quatre professors entrevistats (Dolors Casas de violí, Xavier García de 

viola, i Anna Costa i Francesc Espona de violoncel) han tingut alumnes 

esquerrans. 

Mentre que els professors de viola i violoncel creuen que els seus alumnes 

esquerrans no han tingut cap dificultat en l’aprenentatge de l’instrument, la 

de violí ha tingut algun cas en què l’estudiant tenia dificultats en passar 

l’arquet amb la mà dreta però al contrari, tenia més facilitat en la feina que fa 

la mà esquerra de prémer les cordes. 

Quant a utilitzar un instrument de corda fregada per a esquerrans, cap dels 

professors ho creu necessari. Tots pensen que el treball de cada mà té la 

seva importància i són totalment diferents l’un de l’altre. Afegeixen que 

potser sí que al principi l’estudiant esquerrà agrairia poder passar l’arquet 

amb la mà esquerra utilitzant un instrument per a esquerrans, però creuen 

que d’altra banda dificultaria prémer les cordes amb agilitat, i per tant no és 

justificable utilitzar un instrument per a esquerrans. 

Tot i així, la professora de violí comenta que una vegada a un alumne 

esquerrà que tenia certes dificultat li va girar les cordes del violí però la 

barbada no es podia canviar de lloc perquè era per a dretans i se n’havia de 

comprar una d’específica. Al final ho va deixar tot com al principi. 

A més a més, el fet que cada secció de corda toqui amb les mateixes 

arcades en una orquestra i que a la vegada sigui difícil i car aconseguir un 

instrument per a esquerrans reforça l’opinió dels quatre professors sobre la 

innecessarietat  d’utilitzar un instrument específic per a esquerrans. 

 

5.2.3.3 Corda pinçada 

L’instrument de corda pinçada més habitual és la guitarra i per tant em 

centraré en aquest, ja que tots els instruments d’aquesta secció es toquen 
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igual però amb petites variacions. Alguns altres exemples d’instruments de 

corda pinçada són el llaüt, l’ukelele, la balalaica o el banjo. 

En la guitarra la mà dreta s’encarrega de rascar les cordes, mentre que la 

mà esquerra ha de prémer les cordes correctes per fer bé cada acord. A 

simple vista sembla més fàcil la feina de la mà dreta, ja que només ha de fer 

el ritme i en canvi l’esquerra s’ha d’encarregar de posar els dits correctament 

tota l’estona. Però en realitat és a l’inrevés; la mà dreta té una feina més 

difícil perquè el fet d’anar a ritme tota l’estona costa més. Per aquests 

motius, potser a un nen esquerrà que aprèn a tocar la guitarra li aniria més 

bé una guitarra per a esquerrans. 

La guitarra és l’instrument que més sovint ha estat adaptat per a esquerrans. 

Per tenir una guitarra per a esquerrans es pot fer de dues maneres: 

- Albert King, cantant i instrumentista de blues, era esquerrà i tocava 

amb una guitarra adaptada per a esquerrans. Per adaptar-se-la 

només la girava, de manera que el mànec d’aquesta li quedés a la 

part dreta. Una de les dificultats que té aquesta manera d’adaptar la 

guitarra és que al girar-la les cordes queden al revés (la més greu a 

baix i la més aguda a dalt). 

- Jimi Hendrix, guitarrista, cantautor i compositor, també era esquerrà 

però després d’un temps de tocar de la mateixa manera que Albert es 

va girar les cordes, de manera que quedés la més greu a dalt. 

 

 
Il·lustració 5-6. Albert King i Jimi Hendrix tocant les seves guitarres per a esquerrans. 

Font: porterbriggs.com, www.stringjoy.com 
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Actualment ja es fabriquen guitarres expressament per a esquerrans, de 

manera que si un nen esquerrà es vol adaptar la guitarra no necessita fer-ho 

ell mateix. A més, aquestes noves guitarres tenen altres adaptacions com 

per exemple la forma de la caixa. 

 

 
Il·lustració 5-7. Estudiant de música tocant 

una guitarra per a esquerrans. 
Font: Roger Besa 

 

Què n’opinen els professionals entrevistats? 

Els dos professors entrevistats (Pep Puig i Marc Sibila) han tingut alumnes 

esquerrans i en aquest cas tenen opinions totalment diferents. 

Tots dos creuen que la part més difícil d’aprendre a tocar la guitarra és la de 

fer els ritmes, que en una guitarra en posició estàndard es fan amb la mà 

dreta. 

Un dels professors opina que potser sí que els alumnes esquerrans tenen 

menys soltesa amb la mà dreta, però que no és exagerat i per tant ho poden 

aprendre perfectament; d’aquesta manera, no proposa utilitzar guitarres per 

a esquerrans. 

L’altre professor creu que és molt important que es puguin fer els ritmes amb 

la mà dominant i per aquest motiu entén que és millor deixar que un 

esquerrà toqui amb una guitarra per a esquerrans si li va més bé. Aquest 

mateix professor va comentar que el seu primer alumne esquerrà anava a 

classe cada setmana i quan començava a tocar es posava la guitarra girada. 
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En aquell moment va veure que la seva posició natural era posar-se la 

guitarra a l’inrevés, i per aquest fet va parlar amb els seus pares i professors 

de l’escola de música i van decidir girar-li les cordes perquè la pogués tocar 

girada. Més endavant ja es va comprar una guitarra fabricada per a 

esquerrans. 

 

5.2.3.4 Vent fusta 

Per tocar un instrument de vent fusta, com el saxo, el fagot, el clarinet, la 

flauta travessera o l’oboè, es fan servir les dues mans. La mà esquerra 

acostuma a estar a la part superior de l’instrument i la mà dreta a la part 

inferior. 

 

Il·lustració 5-8. Estudiant de música tocant 
la flauta travessera en posició estàndard. 

Font: Judit Fíguls 
 

Els instruments de vent fusta consten de claus que cal accionar i de forats 

que es tapen depenent de la nota que es vulgui tocar. Els forats de la part 

més inferior solen estar una mica desplaçats cap a la dreta, pensant en els 

dits de la mà dreta.  

Si un alumne esquerrà vol canviar la posició de les mans i col·locar la mà 

dreta a la part inferior i l’esquerra a la part superior necessitarà un instrument 

fabricat expressament per a esquerrans, ja que tant els forats com les claus 

estan situats al costat que els hi pertoca depenent de la mà que els ha de 



Els esquerrans i la música 63

 

tocar. Actualment es construeixen alguns instruments de vent fusta amb els 

forats i les claus a l’inrevés, que per a la flauta són fàcils de trobar, però per 

als altres instruments es fabriquen per casos molt concrets, com per 

exemple per a algú que ha tingut un accident i només té un braç o una mà. 

Què n’opinen els professionals entrevistats? 

Pràcticament tots els professors entrevistats (Josep Maria Miró de flauta 

travessera, Ferran Torrens d’oboè, Ramon Aragall de fagot, i Alba Cucurella 

de saxo) han tingut alumnes esquerrans, excepte la professora de saxo que 

no s’hi ha fixat mai. 

Tots consideren que els seus alumnes esquerrans no han tingut cap 

problema. 

El professor d’oboè troba que les dues mans treballen per igual en aquest 

instrument i per tant sempre hi haurà una cosa que costa més que l’altra. 

El professor de fagot creu que precisament els esquerrans tenen més 

avantatge, ja que la mà esquerra ha d’aguantar tot el contrapès del fagot i la 

mà dreta només s’ha de col·locar (veure Il·lustració 5-9); ell mateix i altres 

instrumentistes dretans han tingut problemes per aquest tema. 

 

 
Il·lustració 5-9. Estudiant de música tocant el fagot. 

Font: Creació pròpia 
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La professora de saxo també opina que els esquerrans tenen avantatge 

perquè la mà esquerra fa les notes més complicades i s’ha de moure més 

que la dreta. 

Quant als instruments per a esquerrans, cap d’ells creu que milloraria 

l’aprenentatge dels seus alumnes esquerrans si en disposessin d’un. 

El professor de flauta travessera afegeix que Philippe Bolton, fabricant 

francès de flautes de bec, explica que durant l’Edat Mitjana i el Renaixement, 

les flautes de bec es construïen de manera que les mans es podien col·locar 

de la manera que fos més convenient per a cada instrumentista. La manera 

de fer-ho era duplicar l’orifici inferior de la flauta de bec, un desplaçat cap a 

la dreta per als dretans i l’altre desplaçat cap a l’esquerra per als esquerrans, 

de manera que el músic tapava amb cera el que no havia d’utilitzar. Així els 

constructors podien construir instruments aptes per a dretans i esquerrans. 

Actualment, les flautes de bec es fan específiques per a dretans o 

esquerrans. 

 

 
Il·lustració 5-10. Flautes de bec del segle XVI 

aptes per a dretans i esquerrans. 
Font: www.flute-a-bec.com 
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5.2.3.5 Vent metall 

Quant als instruments de vent metall, em centraré en la trompeta, el trombó 

de vares i la trompa, ja que són els que se solen estudiar més en els 

conservatoris. 

La trompeta consta de només tres pistons que s’han de prémer o no 

depenent de la nota que es vulgui fer. És per això que la mà dreta és la que 

té aquesta feina, mentre que la mà esquerra només aguanta la trompeta. Per 

poder-la aguantar hi ha un seguit d’anelles on posar-hi els dits. 

 

 
Il·lustració 5-11. Estudiant de música tocant la trompeta en posició estàndard. 

Font: Creació pròpia 
 

Si un nen esquerrà volgués tocar els pistons amb la seva mà dominant 

tindria diversos problemes: 

1) Hi ha un anell per al dit petit que està col·locat al costat dret de la 

trompeta, pensant en què tothom toca la trompeta amb la mà dreta. 

2) El tub del costat dret de la trompeta és més estret per tal de poder 

arribar millor als pistons amb la mà dreta. Una persona que vulgui 

tocar els pistons amb la mà esquerra ho trobarà una mica incòmode, 

ja que com que el tub de la banda esquerra és més ample haurà 

d’estirar més la mà. 

3) A la part dreta hi ha una bomba que molesta en cas que es vulgui 

aguantar la trompeta amb la mà dreta. 
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Il·lustració 5-12. Dificultats 1 i 3 que es pot trobar un estudiant de música 

que vulgui tocar els pistons de la trompeta amb la mà esquerra. 
Font: Creació pròpia 

 

Al llarg de la història hi ha hagut alguns trompetistes que tot i les dificultats 

han tocat la trompeta amb la mà esquerra, com Wingy Manone, Sharkey 

Bonano i Freddie Jenkins. 

Tot i així, si un esquerrà toca la trompeta amb la dreta té l’avantatge que la 

seva mà dominant és la que aguanta la trompeta i per tant té més força. 

El trombó de vares consta d’un tub que acaba en forma de campana i conté 

una vara que en funció de la seva llargada permet fer diferents notes. Per 

tocar-lo, la mà esquerra aguanta tot el pes de l’instrument, mentre que la mà 

dreta escurça o allarga la vara. 

 

 
Il·lustració 5-13. Estudiant de música tocant 

el trombó de vares en posició estàndard. 
Font: Creació pròpia 
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Un alumne esquerrà que toqui el trombó pot trobar-se amb el mateix 

problema que un que toqui la trompeta, ja que potser li aniria més bé moure 

la vara amb la mà esquerra, però d’altra banda, si manté la posició 

estàndard, l’esquerra pot aguantar tot el pes de l’instrument i això és un 

avantatge. Per això li serà difícil prendre una decisió.  

El trombó és un instrument totalment reversible perquè es pot girar fàcilment 

sense tenir dificultats en tocar-lo (excepte si és un trombó amb transpositor, 

el qual no es pot girar). És per això que si un nen esquerrà decidís girar el 

trombó ho podria fer perfectament, però hauria de tenir en compte que tocant 

amb més trombonistes no quedaria uniforme. 

 

 
Il·lustració 5-14. Estudiant de música tocant 

el trombó de vares en posició invertida. 
Font: Creació pròpia 

 

La trompa és un instrument que ha evolucionat molt al llarg de la història. 

Inicialment només constava d’un tub cargolat acabant en forma de campana. 

Les diferents notes sonaven depenent de la posició de la mà dreta, que es 

col·locava dins la campana. Més tard s’hi van afegir tres cilindres per tal de 

poder fer més notes. Des d’aquell moment fins l’actualitat, la mà esquerra és 

la que toca els pistons i la dreta posa la mà dins la campana per aguantar 

l’instrument i ajudar en l’afinació. Per aquest motiu, molts cops s’ha dit que la 

trompa és l’instrument dels esquerrans. 
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Il·lustració 5-15. Trompa antiga i secció de trompes d'una orquestra. 
Fonts: mcarmenfer.wordpress.com, kids.lincolncenter.org 

 

Què n’opinen els professionals entrevistats? 

El professor de trompeta (Joan Arnau) està segur que ha tingut alumnes 

esquerrans, mentre que el de trompa (Enric Martínez) no ho ha preguntat 

mai. 

Tant l’un com l’altre consideren que els seus alumnes esquerrans no tenen 

cap dificultat. El professor de trompeta creu que la mà esquerra també té 

una part important en l’instrument perquè ha d’aguantar la major part del pes 

i no considera que per tocar els pistons calgui utilitzar la mà dominant.  

El professor de trompa explica que la mà dreta posada dins la campana és la 

que ajusta l’afinació i fa que el so sigui més clar o més fosc, però a la vegada 

ha d’aguantar el pes de l’instrument. Ell creu que potser sí que als 

esquerrans els hi aniria més bé fer aquesta feina amb l’esquerra, però de la 

mateixa manera creu que no és res de gaire importància. A més a més troba 

que en una orquestra és antiestètic que algú toqui al revés dels altres i és 

per això que no proposaria a cap alumne esquerrà utilitzar una trompa per a 

esquerrans. Altrament, les trompes per a esquerrans són molt difícils de 

trobar perquè es fabriquen a molts pocs llocs. 
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5.2.3.6 Percussió 

Quan un nen o nena tria percussió com a instrument, té molta varietat 

d’instruments per tocar: la bateria, la marimba, el xilòfon, les timbales... Els 

més habituals que aprendrà seran la marimba i la bateria, ja que són els més 

complicats de tocar. 

En la bateria, la mà dreta sol fer els ritmes que cauen a temps, mentre que 

la mà esquerra fa els contratemps. Per a un nen esquerrà és molt més fàcil 

fer-ho al revés, ja que costa menys fer els ritmes a temps amb la mà 

dominant. Per sort és molt fàcil adaptar una bateria perquè només fa falta 

canviar la posició de cada component. 

 

 
Il·lustració 5-16. Estudiant de música tocant la bateria en col·locació estàndard 

(fotografia de l'esquerra) i a la inversa (fotografia de la dreta). 
Font: Creació pròpia 

 

La marimba és semblant al piano, ja que es fan servir les dues mans igual 

però amb la diferència que la marimba es toca amb diverses baquetes. És 

per això que si volguéssim adaptar una marimba per a esquerrans n’hauríem 

de fer construir una expressament. 
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Il·lustració 5-17. Estudiant de música tocant la marimba. 

Font: creació pròpia 
 

En els altres instruments, com el triangle, la caixa, el tambor... només fa falta 

adaptar-se els ritmes a la mà que sigui dominant. 

Què n’opina el professional entrevistat? 

El professor de percussió entrevistat (Ramon Torramilans) ha tingut alguns 

alumnes esquerrans; fins i tot, ell és esquerrà. 

Creu que els seus alumnes esquerrans tant tenen dificultats com facilitats. 

Per exemple, en la marimba normalment la melodia es fa amb la dreta i als 

esquerrans els hi costa més. D’altra banda, tenen més facilitat en fer els 

baixos, els quals els fa l’esquerra. 

Durant l’entrevista em va parlar bastant de la bateria. Ell creu que si per 

naturalitat et domina una mà, és normal tenir més facilitat fent els temps forts 

amb aquesta. Per aquest motiu creu que girar la bateria ajuda en 

l’aprenentatge de l’instrument als esquerrans, ja que a més a més ell sempre 

ha tocat amb la bateria girada. 

Quant als seus alumnes, li ha proposat girar la bateria a algun que tenia 

dificultats. Troba que el fet que un alumne toqui amb la bateria girada no 

porta problemes perquè és ràpida de canviar i en les partitures tampoc hi 

tenen cap problema. 
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5.3 Dia a dia dels estudiants de música esquerrans   

Un vegada s’ha pogut veure que hi ha el mateix percentatge d’esquerrans 

que estudien música que en la població general i que els de l’àmbit musical 

són molt ambidextres, he volgut igualment aprofundir una mica més el tema 

amb els esquerrans, amb l’objectiu de conèixer les dificultats i habilitats que 

tenen. Tinc l’opinió de 13 esquerrans (6 nois i 7 noies). Aquestes opinions es 

poden trobar a l’annex III. 

 

5.3.1 Dificultats i habilitats en l’aprenentatge del llenguatge 

musical 

a) Dificultats en l’aprenentatge del llenguatge musical 

Moltes de les dificultats que tenen els esquerrans estan relacionades amb la 

dominància de la mà o amb la dominància dels hemisferis cerebrals en la 

interpretació musical (veure Il·lustració 3-6): 

- Alguns dels esquerrans van tenir problemes per portar el compàs, ja 

que els hi ensenyaven a fer-ho amb la dreta. 

- També els hi costava fer ritmes complicats, que és una habilitat de 

l’hemisferi esquerre, el qual és menys actiu en els esquerrans. 

- A més a més, un d’ells va trobar difícil aprendre les armadures, que són 

seqüències lineals associades a l’hemisferi esquerre. 

Tot i així n’hi van haver uns quants que no van tenir cap problema. 

 

b) Habilitats en l’aprenentatge del llenguatge musical 

De la mateixa manera que amb les dificultats, la majoria d’habilitats també 

estan relacionades amb la dominància d’hemisferis. Destaca l’habilitat dels 

esquerrans per entonar i interpretar una melodia, i la seva bona oïda per 

distingir els diferents sons, funcions associades a l’hemisferi dret. Tot i així, 
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hi ha algun estudiant que considera una habilitat el que per als altres era una 

dificultat, com portar el compàs o fer ritmes complicats. 

 

5.3.2 Dificultats en l’aprenentatge de l’instrument 

La meitat dels estudiants van manifestar que no havien tingut cap problema 

en l’aprenentatge de l’instrument. 

Dels cinc estudiants de piano esquerrans, dos esmenten haver tingut 

dificultats amb la mà dreta. A un li costa pel fet que aquesta quasi sempre fa 

la melodia, mentre que l’altre diu que com que té més força amb la mà 

esquerra li sonen més forts els baixos que la melodia. Els altres tres 

pianistes no han tingut mai cap dificultat pel fet de ser esquerrans. 

Quant als estudiants de violí, dels tres només n’hi ha un que hagi tingut 

problemes. Aquest es queixa que li hauria anat més bé poder passar l’arquet 

amb la mà esquerra. Els altres dos han tingut dificultats, però no creuen que 

sigui pel fet de ser esquerrans. 

Els dos estudiants de guitarra han comentat el tema de girar la guitarra quan 

els hi he preguntat per les seves dificultats amb l’instrument. Un ja va girar 

les cordes de la guitarra des del principi, mentre que l’altra no ho va fer, però 

creu que li hauria anat més bé si les hagués girat. 

Dels tres estudiants de vent fusta, un de clarinet no va tenir cap dificultat, 

mentre que a l’altre al començament li costava col·locar el dit polze de la mà 

dreta. El d’oboè també va tenir dificultats al principi amb motiu que la majoria 

de feina es fa amb la mà dreta, però s’hi va acostumar aviat. 

 

5.4 Experiment musical   

Durant tota la part pràctica s’han anat descobrint diferents aspectes 

relacionats amb els músics, tant dretans com esquerrans. S’ha pogut veure 

que els estudiants de música són molt ambidextres a causa del fet que amb 
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qualsevol instrument es treballa molt amb les dues mans. Els mateixos 

professors de música creuen que aquesta habilitat que van adquirint fa que 

els esquerrans no tinguin gairebé mai cap problema per tocar qualsevol 

instrument. Els propis estudiants reconeixen que al principi van tenir algunes 

dificultats però que s’hi van acostumar. 

En aquest apartat s’ha volgut aprofundir més en aquests aspectes i s’ha 

muntat un experiment musical amb un Instròniks. 

Un Instròniks és un instrument electrònic construït mitjançant una placa 

programable educativa anomenada Arduino. En aquesta placa s'hi poden 

connectar actuadors (polsadors) i programar-los perquè quan es premin, 

aquesta generi una freqüència per reproduir les notes que se li assignen 

mitjançant el programa. D'aquesta manera, en connectar aquest instrument 

a un altaveu emet un so similar al dels videojocs. Com que cada instrument 

és únic i es pot muntar segons unes necessitats concretes, el que s'ha 

utilitzat per l'experiment vol simular un teclat que pugui treballar en dues 

posicions depenent de l’orientació de l’instrument: posició estàndard, amb 

els greus al costat esquerre i els aguts al costat dret, i posició invertida amb 

els greus i els aguts a l’inrevés. 

L’instrument utilitzat en aquest experiment està fabricat a partir d’un bric de 

llet i permet fer sonar les vuit notes de l’escala musical de Do M. 

 

 
Il·lustració 5-18. Instròniks utilitzat per a l'experiment musical. 

Font: Creació pròpia. 
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Primer es va fer una prova amb 6 nois i noies esquerrans i 5 dretans que no 

estudiessin música, als quals se’ls va proposar un exercici que consistia en 

tocar les vuit notes seguides de l’Instròniks (equivalent a l’escala de Do 

Major) i una seqüència alternada de dits 1-3-2-4... (coincident amb la 

seqüència Do-Mi-Re-Fa-Mi-Sol-Fa-La-Sol-Si-La-Do), tant amb la mà dreta 

com amb l’esquerra. El resultat és molt dispersiu i ens fa pensar que per 

tenir un resultat fiable s’hauria de treballar amb molts més nois i noies, ja que 

en estadística es considera un mínim de 30 persones per obtenir un resultat 

representatiu. Tot i així, la mitjana de resultats, i com era d’esperar, mostra 

que els dretans són més hàbils amb la dreta i els esquerrans amb l’esquerra. 

Un cop fet això, es va voler comparar amb estudiants de música. Per fer 

aquest experiment es va treballar amb 18 estudiants de música, d’entre els 

quals 12 eren dretans i 6 esquerrans. A cadascun d’ells se li va proporcionar 

un Instròniks i la partitura de la cançó popular “El gegant del pi”. Aquesta 

cançó fou triada ja que està amb la tonalitat de Do M i només utilitza les set 

notes sense alteracions de l’escala musical que permet l’Instroniks de 

l’experiment. A més a més és una peça fàcil i sense grans intervals ni ritmes 

complicats. 

 

 
Il·lustració 5-19. Partitura del gegant del pi. 

Font: creació pròpia. 
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L’experiment amb l’Instròniks consistia en tocar quatre cops la melodia del 

gegant del pi, però en condicions diferents: 

1.   Tocant amb la mà dreta i mantenint el teclat de manera estàndard. 

2.   Tocant amb la mà esquerra i mantenint el teclat de manera estàndard. 

3.   Tocant amb la mà dreta i girant el teclat, és a dir, en posició invertida. 

4.   Tocant amb la mà esquerra i amb el teclat invertit. 

Cadascun dels experiments va ser filmat amb una càmera de vídeo per 

després poder-los visualitzar tantes vegades com fes falta i extreure’n 

conclusions. 

Un cop es va disposar de totes les filmacions, es va procedir a analitzar cada 

gravació, tenint en compte les errades de ritme, notes i la velocitat amb la 

que s’interpretava la peça. Aquests paràmetres s’han utilitzat per calcular 

una qualificació final sobre 10 que expressa la qualificació d’interpretació 

d’aquesta peça.  

La fórmula utilitzada ha estat:  

Qualificació = 10 – (0,5 x NER) - NEN + V 

on:  NER és el nombre d’errades de ritme 

 NEN és el nombre d’errades de notes 

 V és una constant que val 1 quan la peça s’ha interpretat per sobre una 

velocitat de 70 pulsacions per minut. 
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Els resultats es mostren en les figures següents: 

 
Gràfic 5-2. Resultats de les qualificacions obtingudes pels estudiants dretans en interpretar 

la peça de l’experiment musical. 
 

 
Gràfic 5-3. Resultats de les qualificacions obtingudes pels estudiants esquerrans en 

interpretar la peça de l’experiment musical. 
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Es pot veure que els resultats són molt dispersos. Com ja he dit abans, per 

fer un estudi d’aquest tipus i que el resultat sigui significatiu s’hauria de fer 

amb molts més estudiants tant esquerrans com dretans. El meu problema ha 

estat la falta d’esquerrans amb disposició de temps per poder fer aquest 

estudi; això ha fet que treballés amb només sis esquerrans i decidís treballar 

com a màxim amb el doble de dretans. 

De totes maneres, tot i que reconec que fer un càlcul estadístic amb 

aquestes dades és arriscat, l’he realitzat per a poder treure alguna conclusió.  

S’ha calculat la mitjana aritmètica i la desviació típica estàndard, les quals es 

poden veure al següent gràfic: 

 
Gràfic 5-4. Mitjana aritmètica i desviació típica estàndard dels resultats de les qualificacions 

obtingudes pels estudiants tant dretans com esquerrans en interpretar la peça de 
l’experiment musical. 

 
 

En aquest gràfic es pot veure que: 

- Les qualificacions sobre 10 que han obtingut els estudiants són molt 

altes, indicant gran facilitat per a l’adaptació a nous instruments. De 

fet, això és el que han opinat tots els professionals, que han 
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manifestat que els esquerrans i dretans no tenen massa problemes 

d’adaptació a l’instrument musical que hagin escollit.  

- Observant una posició concreta del teclat (estàndard o invertida), les 

qualificacions que s’obtenen en utilitzar la mà dreta o la mà esquerra 

són molt properes, assenyalant que tant dretans com esquerrans són 

molt ambidextres. Això corrobora el que han indicat tots els resultats 

obtinguts fins ara, tant en el fet que haguem obtingut un alt 

percentatge d’ambidextres en les enquestes com en el test de 

l’hemisferi dominant.  

- Els dretans tenen més habilitat en tocar la melodia amb el teclat en 

posició estàndard que en l’invertit, ja que la seva oïda està més 

acostumada a aquesta posició. Els esquerrans també tenen més 

habilitat amb el teclat en posició estàndard, però hi ha poca diferència 

entre les dues posicions del teclat, mostrant que potser s’adapten més 

fàcilment als canvis. Aquests resultats coincideixen amb l’experiment 

que van realitzar Lang i Park (1999). 

- És curiós observar que els dretans obtenen una lleugera millor 

qualificació quan fan l’experiment amb la mà esquerra que amb la mà 

dreta. Això és degut al fet que l’ordre dels exercicis era dreta-

estàndard, esquerra-estàndard, dreta-invertit, esquerra-invertit, de 

manera que cada vegada que treballaven amb la mà esquerra ja 

havien fet l’exercici amb la mà dreta i estaven una mica familiaritzats. 

Per aquest motiu, crec que si es volgués fer aquest experiment amb 

més rigorositat s’hauria de proposar un exercici més difícil que 

necessités una mica de pràctica per aconseguir un bon resultat, i 

llavors repetir cada exercici unes deu vegades i analitzar per exemple 

els tres últims resultats, de manera que no afectés el fet de fer 

l’exercici en primer o en segon lloc. 

- En el cas dels esquerrans tocant amb el teclat estàndard encara es 

qualificació més que l’esquerra toca en segon lloc però que a més a 

més són esquerrans i els hi és més fàcil amb aquesta mà. En canvi, 
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quan havien de tocar amb el teclat invertit, algun esquerrà va 

demanar de començar amb la mà esquerra i per això hi ha un lleuger 

augment de qualificació en la mà dreta (això no ho hauria d’haver 

permès per no afectar als resultats). 
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6. CONCLUSIONS   

Després d’haver acabat el treball, puc dir que durant tot aquest any que hi he 

estat treballant he après moltes coses que no sabia dels esquerrans i de 

l’àmbit pedagògic de la música. 

El món dels esquerrans i la música em semblava petit i senzill abans de 

començar aquest treball, però me n’he adonat que és com una xarxa que no 

s’acaba mai; cada vegada que investigava sobre un tema acaba descobrint-

ne un altre de nou, i possiblement aquest me’n feia descobrir tres o quatre 

més. De fet, crec que encara que hagués tingut tot el temps del món per fer 

aquest treball, no hauria aconseguit descobrir tots els secrets que amaga 

l’univers dels esquerrans i la música. 

Tot i així, dins el que he treballat, he pogut treure’n unes quantes 

conclusions: 

En referència a la part teòrica: 

 Els esquerrans sempre han estat “marginats” de la societat, des de 

l’època antiga, en què se’ls anomenava amb tot tipus de noms ofensius, fins 

a l’actualitat, en què la majoria d’objectes estan dissenyats per a dretans. 

 És molt difícil estimar el nombre d’esquerrans que hi ha en un 

col·lectiu, perquè el resultat depèn molt de la metodologia utilitzada, i els 

resultats són molt diferents en funció de l’edat dels membres del col·lectiu, 

sexe i context social. Hi ha molts estudis fets sobre el percentatge 

d’esquerrans, però el fet que les condicions no són sempre les mateixes, fa 

que els resultats siguin poc comparables entre ells i amb nous estudis. 

 Sovint, s’associen determinades funcions a cadascun dels hemisferis 

cerebrals. Per exemple, es diu que l’hemisferi esquerre és el  del raonament 

i en canvi el dret és el de la creativitat o del sentit musical. No obstant, hi ha 

molts científics als quals no els hi agrada associar funcions a cada part del 

cervell perquè consideren que la tasca d’organitzar i processar la informació 

es reparteix entre vàries zones dels dos hemisferis. I és veritat, però sempre 
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hi ha un hemisferi que pren la iniciativa de començar a treballar davant la 

detecció d’un impuls i en segueix tot el cervell, o bé n’acaba dominant un 

més que l’altre; aquesta és l’associació de funcions a la qual ens referim.  

 L’hemisferi dret s’encarrega dels moviments de la part esquerra del 

cos. Per això es diu que els esquerrans tenen aquesta part del cervell més 

activa que l’altra. En conseqüència s’associa al esquerrans, la creativitat, el 

sentit musical, l’emoció per la música i la capacitat de transmetre-la amb 

emoció, ja que són funcions que també s’associen a l’hemisferi dret, que 

quasi sempre està actiu. Per aquest motiu, es considera que els esquerrans 

són individus adequats per aprendre a tocar un instrument musical. 

 L’esforç i dedicació que inverteix un estudiant per fer sonar un 

instrument musical reverteix positivament en el seu desenvolupament 

personal. 

En referència a la part pràctica: 

 L’enquesta que inclou dades personals, test de dominància lateral i 

test de dominància hemisfèrica cerebral ha estat resposta per 195 estudiants 

de música de Música Avançada i Grau Professional. Destaca que hi ha el 

doble de noies que de nois en aquests estudis, ja que en els inicis dels 

estudis de música s’insisteix molt en la lectura musical i l’aprenentatge de 

nous ritmes, que acostuma a costar més als nens que a les nenes a causa 

que els nens tenen una maduració de l’hemisferi esquerre associat a 

aquestes funcions una mica més lenta que les nenes, de manera que 

aquests es poden desmotivar fàcilment i no apuntar-se o desapuntar-se de 

l’extraescolar de música. 

 El test de dominància lateral manual basat en el test de Harris mostra 

que només hi ha el 39,0% d’estudiants de música dretans purs i un 1,0% 

d’esquerrans purs, mentre que la resta (60,0%) no estan definits ni com a 

dretans purs ni com a esquerrans purs. Aquest nombre de dretans i 

esquerrans purs és més petit que en la població general, i en canvi n’hi ha 

molts més en el grup que reuneix els no definits com a esquerrans o dretans 

purs. Es pot deduir que és a causa que els músics fan treballar molt les dues 
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mans quan toquen un instrument, de manera que desenvolupen habilitats 

ambidextres. 

 Si es considera que un és dretà o esquerrà quan fa 7 o més accions 

de les proposades en el test de dominància lateral amb la mà corresponent, 

s’observa que hi ha un 7,2% d’esquerrans, mentre que el 8,7% del total 

escriuen amb la mà esquerra. Aquest percentatge és semblant a la proporció 

d’estudiants que escriuen amb la mà esquerra d’un conjunt de 346 

estudiants de Navàs. 

 El alumnes de música esquerrans trien majoritàriament el piano 

(42,9%), seguit del violí i la guitarra. 

 El test de dominància hemisfèrica cerebral conclou que la gran 

majoria d’estudiants no tenen preferència per cap hemisferi en concret, sinó 

que tendeixen a fusionar els dos hemisferis, coincidint amb el fet que hi ha 

molt pocs dretans o esquerrans purs. Concretament dels esquerrans, només 

un 14,3% mostra dominància de l’hemisferi esquerre i un altre 14,3% de 

l’hemisferi dret, però un 71,4% no té cap preferència. 

 Tots els professionals coincideixen en que els esquerrans s’adapten 

molt fàcilment a qualsevol situació, i per això la gran majoria considera que 

no cal utilitzar instruments per a esquerrans. No obstant, els professors 

d’alguns instruments creuen que si l’estudiant mostra una preferència a 

treballar amb l’instrument invertit perquè li permet utilitzar la mà dominant per 

fer les tasques més difícils, són partidaris de deixar que ho faci, ja que al 

contrari seria lluitar contra la posició natural de l’alumne. A més, la 

psicomotricista creu que tot el que pugui facilitar el treball dels esquerrans és 

benvingut. 

 És important però, que en els inicis del llenguatge musical es potenciï 

l’ambidextralitat dels alumnes, fent activitats amb les dues mans i peus 

alhora, per tal que més endavant es puguin adaptar més fàcilment a tocar 

l’instrument que hagin escollit. Crec que també és important que en les 

classes de llenguatge hi hagi pocs alumnes i els professors puguin observar 

als seus estudiants esquerrans i els ajudin a millorar els possibles mals 
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hàbits que poden adquirir a l’hora d’escriure, i així treballar conjuntament 

amb els professors de l’escola en aquestes tasques. 

 Els alumnes esquerrans solen notar alguna dificultat en l’instrument o 

en algun aspecte del llenguatge musical. En la majoria dels casos, les 

dificultats que tenen estan associades a funcions que treballa l’hemisferi 

esquerre (fer ritmes complicats, memoritzar seqüències...), que és el menys 

actiu en els esquerrans. Per altra banda, un dels problemes més comuns és 

portar el compàs amb la mà dreta, que és una activitat motriu sovint 

dificultosa amb la mà que no és dominant. Quant a les habilitats, aquestes 

solen estar relacionades amb les funcions que treballa l’hemisferi dret 

(distingir sons, entonar una melodia...), demostrant que aquest és més actiu 

en els esquerrans. 

 A diferència del que diuen els professors de música, alguns alumnes 

esquerrans sí que van notar dificultats en l’aprenentatge del seu instrument, i 

mentre que uns quants s’hi van adaptar ràpid, altres uns anys més tard 

encara tenen dificultats; una estudianta hauria agraït poder tocar amb un 

instrument per a esquerrans. 

 L’experiment musical realitzat amb un Instròniks reafirma 

l’ambidextralitat de tots els estudiants de música i la facilitat d’adaptació dels 

esquerrans als canvis.  
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Comentari important de l'Annex I 

L'Annex I real del treball de recerca "Els esquerrans i la música" conté les 195 

enquestes que vaig realitzar personalment a estudiants de música. El fet 

d'haver-les d'escanejar va generar un document que pesa molt. La limitació en 

la grandària màxima del fitxer d'annexes m'ha obligat a incloure només una 

mostra de 25 de les 195 enquestes. Tot i així, l'estadística i els resultats es 

troben en forma completa dins el treball.  

  







































































































  



II.1 PSICOMOTRICISTA 

RAMONA BERENGUER 

PSICOMOTRICISTA AL CDIAP (Centre de desenvolupament infantil i 

atenció precoç) BAGES 

Data de l’entrevista: 27 de febrer de 2015 (17:00) 

 

o Quina és la seva experiència amb els esquerrans? 

El meu fill i la meva néta són esquerrans. Crec que la meva mare també ho era, 

però que pel context social de la seva època li van prohibir. Sempre he pensat 

que era esquerrana perquè les coses més bàsiques, com agafar un objecte, les 

fa amb l’esquerra. 

Com que tinc esquerrans a la família, sempre m’ha agradat molt fixar-me en tot 

el que fan. A la feina m’ha passat el mateix; he trobat molts nens i nenes 

esquerrans i m’he anat fixant en el que fan igual, diferent... 

 

o Creu que els esquerrans tenen més facilitat o més dificultat per 

aprendre les coses? 

Ni una cosa ni l’altra. Crec que els esquerrans són més traçuts perquè s’han 

hagut d’adaptar a moltes coses i situacions durant la seva vida. 

El únics que tenen problemes són els creuats, és a dir que els han fet canviar 

de mà. El problema més freqüent que tenen és que els hi costa diferenciar 

ràpidament entre dreta i esquerra, i molts cops les confonen o les giren. N’hi ha 

alguns que quan són més grans els hi costa orientar-se per anar d’un lloc a un 

altre. 

 

 



o Creu que la manera d’ensenyar qualsevol matèria hauria de ser 

diferent alhora d’ensenyar un dretà o un esquerrà? 

No, s’ha d’ensenyar tant a esquerrans com dretans per igual, si no és que hi ha 

algun problema d’aprenentatge (que escrigui les lletres del revés, que li costi 

alguna cosa...). 

 

o Creu que en el cas de la música ha de ser diferent que en altres 

branques? Creu que s’ha d’ensenyar diferent a un esquerrà que a un 

dretà? 

No, crec que ha de ser igual que en qualsevol altra àmbit. Quant a ensenyar 

diferent a un esquerrà que a un dretà, crec que ha se li ha d’ensenyar de la 

mateixa manera, pels motius de la pregunta anterior. 

 

o Sabent que hi ha instruments per a esquerrans. Creu que seria bo que 

els estudiants de música esquerrans toquessin amb instruments 

d’esquerrans o és de l’opinió que tot s’acaba aprenent i val més 

aprendre un instrument estàndard de dretans.  

Sí, tot el que pugui suposar més facilitats als esquerrans s’hauria de fer, i crec 

que en aquest cas els instruments per a esquerrans són una facilitat més. Tot i 

així, no sóc cap experta en música i això ho haurien de dir més els professors 

de música.  



II.2 PROFESSORS DE LLENGUATGE MUSICAL 

JORDI GONZÁLEZ MARQUÈS 

Professor de llenguatge musical del Conservatori Municipal de Música de 

Manresa 

Data de l’entrevista: 6 de maig del 2015 

 

o Has tingut mai alumnes de llenguatge musical esquerrans? 

Sí. 

 

o Se sap que les persones esquerranes, en la majoria dels casos, tenen 

l’hemisferi dret més desenvolupat que la majoria dels dretans i diuen 

que precisament aquest hemisferi dret té una millor apreciació per la 

música i per la seva interpretació, tant a nivell d’instruments musicals 

com vocals. Aquestes persones són més hàbils en percebre melodies 

fines i rítmiques, el qual els permet tenir una bona oïda i una bona 

relació entorn-música. Tu creus que és així? És a dir, en els teus 

alumnes esquerrans has notat aquesta facilitat per la música? 

 

No recordo especialment cap cas, sovint t’adones que són esquerrans quan 

demanen seure en una cadira per esquerrans; si no diuen res a vegades no 

m’hi fixo. Ara mateix tinc uns 45 alumnes de llenguatge, em sona que n’hi 

ha algun però no sabria dir qui. 

No he parat massa atenció a aquesta qüestió, no tinc ni idea de si han tingut 

més o menys facilitat. 

 

o Per altra banda, quan els esquerrans comencen a estudiar llenguatge 

musical, estan en una edat en la qual poden tenir problemes de 



lectoescriptura per la dificultat que comporta escriure amb la mà 

esquerra o haver de llegir d’esquerra a dreta. Per exemple, que 

escriguin les claus o les notes del revés. Tu has notat algun problema 

d’aquest tipus en els teus estudiants esquerrans? 

No ho he notat, no recordo cap cas amb aquestes dificultats. 

 

o I per acabar, en altres coses com portar el compàs, fer ritmes amb les 

mans i els peus... has notat alguna dificultat? 

No. De fet penso que tot és qüestió de pràctica, hi ha molts músics 

esquerrans i la immensa majoria toquen l’instrument en la mateixa posició 

que els dretans, només recordo algun guitarrista, baixista o bateria que 

tinguin l’instrument adaptat o el col·loquin al revés. 

  



DAVID SISÓ CREUS 

Professor de llenguatge musical del Conservatori Municipal de Música de 

Manresa 

Data de l’entrevista: 19 de maig del 2015 

 

o Has tingut mai alumnes de llenguatge musical esquerrans? 

Sí. 

 

o Se sap que les persones esquerranes, en la majoria dels casos, tenen 

l’hemisferi dret més desenvolupat que la majoria dels dretans i diuen 

que precisament aquest hemisferi dret té una millor apreciació per la 

música i per la seva interpretació, tant a nivell d’instruments musicals 

com vocals. Aquestes persones són més hàbils en percebre melodies 

fines i rítmiques, el qual els permet tenir una bona oïda i una bona 

relació entorn-música. Tu creus que és així? És a dir, en els teus 

alumnes esquerrans has notat aquesta facilitat per la música? 

 

Sí que tenia aquesta informació tot i que no he notat aquests aspectes en 

els alumnes esquerrans. També cal tenir en compte que la pràctica musical 

implica l’ús de diverses àrees del cervell de forma interrelacionada (audició, 

lectura del codi musical, àmbit motriu, àrees de l’atenció i concentració, 

etc.). La meva impressió a l’aula és que la facilitat d’un alumne per la 

pràctica vocal i instrumental és resultat de la interrelació de tots aquests 

factors i que tenir facilitat en un d’ells no garanteix uns millors resultats, tot i 

que certament hi pot contribuir. 

 

o Per altra banda, quan els esquerrans comencen a estudiar llenguatge 

musical, estan en una edat en la qual poden tenir problemes de 



lectoescriptura per la dificultat que comporta escriure amb la mà 

esquerra o haver de llegir d’esquerra a dreta. Per exemple, que 

escriguin les claus o les notes del revés. Tu has notat algun problema 

d’aquest tipus en els teus estudiants esquerrans? 

No. 

 

o I per acabar, en altres coses com portar el compàs, fer ritmes amb les 

mans i els peus... has notat alguna dificultat? 

No especialment, tot i que a l’aula sempre cal intentar potenciar la meitat del 

cos que no és predominant, tant en el cas de dretans com esquerrans. Per 

exemple faig portar sempre el compàs amb les dues mans alhora per potenciar 

l’hemisferi i la meitat del cos que no el portaria mai si només es fa amb una mà. 

D’aquesta forma també es dilueixen les diferències entre esquerrans i dretans.  

A l’hora de picar ritmes amb les mans el treball també es simètric perquè es 

pica amb les dues mans. Sempre hi ha una mà dominant però a l’hora de fer 

els exercicis, el dretà domina amb la dreta i l’esquerrà domina amb l’esquerra. 

En els de peus i de moviment en l’espai s’ha de tenir previst començar els 

exercicis tant amb el peu dret com amb l’esquerre, fer seqüències de moviment 

a l’esquerra i a la dreta tant pels dretans com esquerrans, per tal de potenciar 

la part del cos que no es dominant en l’àmbit motriu. 

  



II.3 PROFESSORS D’INSTRUMENTS MUSICALS 

Nom i cognoms: RAMON ESTRADA CARBONELL 

Professor de piano del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 10 d’abril de 2015 (17:45) 

 

o Has tingut mai estudiants de piano esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No. Precisament he trobat que els esquerrans que he tingut els hi costa menys, 

són com més “brillants”... i el que sí que he trobat més és que s’espavilen molt. 

Suposo que és pel fet que en moltes altres situacions s’han hagut d’adaptar i 

ara ja hi estan més acostumats. 

 

Els passatges ràpids, les melodies... generalment es toquen amb la dreta 

en el cas del piano, i l’esquerra acostuma a fer més d’acompanyament. 

Per tant, la dreta ha de ser més hàbil, ràpida i forta que l’esquerra. Si un 

estudiant de piano és esquerrà potser li aniria més bé tocar amb un piano 

invertit, és a dir, que els greus estan cap a la dreta i els aguts cap a 

l’esquerra, perquè així amb la seva mà dominant podria tocar les melodies 

i fer-ho amb més sentiment. Trobar un piano per esquerrans no és fàcil, 

però en canvi és molt fàcil utilitzar un teclat electrònic i afegir-hi un 

“keyboard mirror” per tal d’obtenir un teclat invertit. 

 

 



o Creus que utilitzar un piano o teclat invertit ajudaria als esquerrans a 

aprendre més fàcilment a tocar el piano? 

Crec que tampoc canviaria molt. A part, quan comences potser sí que la dreta 

fa més la melodia i les parts ràpides, però quan ja estàs a cert nivell fas 

treballar més o menys igual l’esquerra i la dret, per tant hauria de ser igual. Per 

exemple, en les fugues de Bach no hi ha una mà dominant, les dues fan la 

mateixa feina. 

 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que faci servir un piano o 

teclat per esquerrans? Per què? 

No, perquè tampoc en sabia res. Si ho fes, segurament primer els hi faria 

provar els dos i deixaria que triessin el que els anés més bé. Tot i així, crec que 

no és necessari. 

Probablement si fos professor d’algun altre instrument menys simètric, com la 

guitarra o el violí, m’hi fixaria més. 

  



Nom i cognoms:  MERCÈ SANGRÀ MASSEGUÉ 

Professora de piano de l’Escola Municipal de Música de Navàs 

Data de l’entrevista: 7 d’abril de 2015 (16:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de piano esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No. 

Jo sóc esquerrana i com a experiència personal puc dir que en algun estudi de 

Moszkowski que havia de treballar més la mà esquerra m’havia trobat que em 

costava menys, però quant a dificultats no n’he tingut, i en els alumnes tampoc. 

 

Els passatges ràpids, les melodies... generalment es toquen amb la dreta 

en el cas del piano, i l’esquerra acostuma a fer més d’acompanyament. 

Per tant, la dreta ha de ser més hàbil, ràpida i forta que l’esquerra. Si un 

estudiant de piano és esquerrà potser li aniria més bé tocar amb un piano 

invertit, és a dir, que els greus estan cap a la dreta i els aguts cap a 

l’esquerra, perquè així amb la seva mà dominant podria tocar les melodies 

i fer-ho amb més sentiment. Trobar un piano per esquerrans no és fàcil, 

però en canvi és molt fàcil utilitzar un teclat electrònic i afegir-hi un 

“keyboard mirror” per tal d’obtenir un teclat invertit. 

o Creus que utilitzar un piano o teclat invertit ajudaria als esquerrans a 

aprendre més fàcilment a tocar el piano? 

No, perquè tampoc he trobat dificultats ens els alumnes. 

 



o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que faci servir un piano o 

teclat per esquerrans? Per què? 

No, perquè crec que és indiferent. A més, tampoc havia sentit parlar d’aquest 

tipus de pianos. Jo penso que un cop t’has acostumat al piano normal ja no hi 

trobes cap diferència. 

  



Nom i cognoms: BENJAMÍ SANTACANA MATA 

Professor de piano del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 9 d’abril de 2015 (18:30) 

 

o Has tingut mai estudiants de piano esquerrans? 

Sí, però ho sé de casualitat, tampoc els hi demano. De vegades m’he sorprès 

sabent que un alumne era esquerrà i no ho sabia. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

Tenen dificultats, però són exactament les mateixes que poden tenir els 

dretans. 

 

Els passatges ràpids, les melodies... generalment es toquen amb la dreta 

en el cas del piano, i l’esquerra acostuma a fer més d’acompanyament. 

Per tant, la dreta ha de ser més hàbil, ràpida i forta que l’esquerra. Si un 

estudiant de piano és esquerrà potser li aniria més bé tocar amb un piano 

invertit, és a dir, que els greus estan cap a la dreta i els aguts cap a 

l’esquerra, perquè així amb la seva mà dominant podria tocar les melodies 

i fer-ho amb més sentiment. Trobar un piano per esquerrans no és fàcil, 

però en canvi és molt fàcil utilitzar un teclat electrònic i afegir-hi un 

“keyboard mirror” per tal d’obtenir un teclat invertit. 

o Creus que utilitzar un piano o teclat invertit ajudaria als esquerrans a 

aprendre més fàcilment a tocar el piano? 

No. Crec que la feina i l’objectiu de tocar el piano és que les dues mans tinguin 

la mateixa habilitat, rapidesa, agilitat, capacitat d’expressió... Per tant, suposo 

que tant si comences de zero amb un piano com amb un altre has de tenir les 



mateixes dificultats amb les mans. Crec que seria el mateix tocar un piano per 

esquerrans que tocar un piano per dretans. 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que faci servir un piano o 

teclat per esquerrans? Per què? 

No, perquè tampoc sabia que existissin. Tot i així, no ho faria. Primer, pel que 

he dit anteriorment; i segon, jo no seria capaç d’ensenyar-li a un alumne com 

tocar un piano per esquerrans, ja seria totalment diferent tant en les partitures 

com en el teclat. 

  



Nom i cognoms: DOLORS CASAS PUJOL 

Professora de violí del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 9 d’abril de 2015 (16:15) 

 

o Has tingut mai estudiants de violí esquerrans? 

Sí, però pocs. Que jo me’n recordi, en vaig tenir un o dos un temps i aquest any 

en tinc dos més. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

Per una banda potser els hi costa una mica més passar l’arquet pel fet que es 

fa amb la mà dreta, però llavors els hi és més fàcil prémer les cordes. 

Als alumes esquerrans que tinc ara no els hi ha costat gens, però sí que me’n 

recordo d’un cas d’un alumne que li va costar bastant aprendre a passar 

l’arquet. 

 

En el cas del violí, crec que la mà que necessita més força i expressió és 

la mà dreta perquè és la que fa moure l’arc, i és l’arc el que aconsegueix 

un bon so i una bona interpretació. Si és així, a un nen o a una nena 

esquerrà que vulgui aprendre a tocar el violí potser li serà més fàcil 

passar l’arc amb la seva mà dominant, és a dir, amb l’esquerra, que amb 

la dreta. 

o Creus que això és cert? 

La força sí, però d’habilitat crec que en necessita més l’esquerra. Es podria dir 

que la mà dreta necessita i sobretot pes. 

 



o Creus que utilitzar un violí per a esquerrans l’ajudaria a aprendre més 

fàcilment a tocar-lo?  

Crec que al començar des de zero ja t’acostumes, però el fet de passar l’arquet 

potser sí que seria més fàcil. Per una banda faria més fàcil passar l’arquet, però 

també dificultaria la part dels dits. 

 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir un violí per a esquerrans? Per què? 

No, perquè no m’hi he atrevit. A aquell mateix alumne que he comentat abans li 

vaig intentar girar jo el violí i es podia girar tot, però la barbeta no s’adaptava 

bé. Des de llavors ja no ho he tornat a intentar. 

  



Nom i cognoms: ANNA COSTA PLA 

Professora de violoncel del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 9 d’abril de 2015 (19:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de violoncel esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No. Sí que he tingut algun esquerrà que ha tingut dificultats, però no pel fet de 

ser esquerrà. 

 

En el cas del violoncel, crec que la mà que necessita més força i 

expressió és la mà dreta perquè és la que fa moure l’arc, i és l’arc el que 

aconsegueix un bon so i una bona interpretació. Si és així, a un nen o a 

una nena esquerrà que vulgui aprendre a tocar el violoncel potser li serà 

més fàcil passar l’arc amb la seva mà dominant, és a dir, amb l’esquerra, 

que amb la dreta. 

o Creus que això és cert? 

No es necessita ben bé força, sinó pes i saber controlar-lo. És el que sempre 

els hi dic als alumnes. La mà dreta necessita l’ajuda del braç, i en canvi la mà 

esquerra només són la mà i els dits. 

 

 

 



o Creus que utilitzar un violoncel per a esquerrans l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-lo?  

Crec que és el mateix. La feina de les dues mans és “normal”, és a dir, que no 

n’hi ha una de més difícil que l’altra. 

 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir un violoncel per a esquerrans? Per què? 

No. Crec que el fet de començar des de zero fa que puguis aprendre qualsevol 

cosa i acostumar-t’hi. De la mateixa manera, crec que un dretà podria tocar un 

violoncel per esquerrans.  

  



Nom i cognoms: FRANCESC ESPONA 

Professor de violoncel de l’Escola Municipal de Música de Navàs 

Data de l’entrevista: 15 d’abril de 2015 (15:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de violoncel esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No he notat problemes que siguin ni a causa de ser dretà ni a causa de ser 

esquerrà. 

 

En el cas del violoncel, crec que la mà que necessita més força i 

expressió és la mà dreta perquè és la que fa moure l’arc, i és l’arc el que 

aconsegueix un bon so i una bona interpretació. Si és així, a un nen o a 

una nena esquerrà que vulgui aprendre a tocar el violoncel potser li serà 

més fàcil passar l’arc amb la seva mà dominant, és a dir, amb l’esquerra, 

que amb la dreta. 

o Creus que això és cert? 

No ben bé. En un altre instrument com el violí potser sí, però en el violoncel 

s’han de prémer molt les cordes i per tant crec que les dues mans han de tenir 

força per igual. 

 

 

 



o Creus que utilitzar un violoncel per a esquerrans l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-lo?  

No té perquè, ja que com he dit abans, les dues mans tenen un mateix nivell de 

dificultat. Crec que si es comença des de zero, es pot aprendre a tocar el 

violoncel per les dues bandes. 

 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir un violoncel per a esquerrans? Per què? 

No. El que sí que he fet algun cop és que, com que el progrés amb el violoncel 

és lent al principi, quan fa un o dos anys que toquen, a alguna classe els hi faig 

girar el violoncel perquè vegin que han progressat, però només és un moment, 

així que no puc dir que facin servir un violoncel per esquerrans. 

  



Nom i cognoms: XAVIER GARCÍA SERRA 

Professor de viola del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 21 d’abril de 2015 (16:30) 

 

o Has tingut mai estudiants de viola esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No, no he trobat mai cap problema. A més per tocar la viola es necessita tot el 

cos en general. 

 

En el cas de la viola, crec que la mà que necessita més força i expressió 

és la mà dreta perquè és la que fa moure l’arc, i és l’arc el que 

aconsegueix un bon so i una bona interpretació. Si és així, a un nen o a 

una nena esquerrà que vulgui aprendre a tocar la viola potser li serà més 

fàcil passar l’arc amb la seva mà dominant, és a dir, amb l’esquerra, que 

amb la dreta. 

o Creus que això és cert? 

Crec que la feina de cada mà és totalment diferent a l’altra. Crec que la part de 

l’arquet és bastant més difícil, tot i que com ja he dit tampoc es pot comparar 

amb l’altra, però no té perquè anar més bé de fer-la amb la mà dominant. 

 

 

 



o Creus que utilitzar una viola per a esquerrans l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-la? 

No ho crec, perquè quan es comença no se’n saps gens de cap de les 

maneres. 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir una viola per a esquerrans? Per què? 

No, perquè crec que un nen o nena que comença no sap quant de temps 

estarà fent música i fer-li fer una viola per a esquerrans seria molt complicat, a 

més de car. A més a més, si toca en una orquestra, probablement no podrà 

tocar amb una viola per a esquerrans. Jo almenys no he vist mai cap violinista 

tocar amb una viola per a esquerrans.  



Nom i cognoms: PEP PUIG 

Professor de guitarra de l’Escola Municipal de Música de Navàs 

Data de l’entrevista: 15 d’abril de 2015 (16:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de guitarra esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

Potser els hi costa més la mà dreta, no hi tenen tanta soltura, però no és 

exagerat. 

 

En el cas de la guitarra, crec que la mà que necessita més força i habilitat 

és la mà dreta perquè és la que s’encarrega del treball fi de polsar les 

cordes i també del ritme; en canvi, la mà esquerra fa un treball més bast, 

que és el de prémer les cordes. Si és així, a un nen o a una nena esquerrà 

que vulgui aprendre a tocar la guitarra, potser li serà més fàcil utilitzar 

una guitarra per a esquerrans, invertint el paper de les dues mans. 

o Creus que això és cert? 

Crec que la part del ritme és més difícil, però crec que els alumnes esquerrans 

poden aprendre perfectament a fer-lo amb la mà dreta sense tenir-hi gaire 

problemes. 

 

o Creus que utilitzar una guitarra per a esquerrans l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-la?  

Potser sí, però tampoc hi dono gaire importància. 



o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir una guitarra per a esquerrans? Per què? 

Jo no ho he proposat mai. De vegades he tingut alumnes que ja tenien una 

guitarra per esquerrans o alguns que m’ho han demanat, però si no em diuen 

res jo no els hi proposo, ja que crec que no fa falta.  



Nom i cognoms: MARC SIBILA VIDAL 

Professor de guitarra de l’Escola Municipal de Música de Navàs 

Data de l’entrevista: 13 d’abril de 2015 (17:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de guitarra esquerrans? 

Sí, només un. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No vaig tenir temps de notar-los. L’alumne esquerrà que tinc, quan va 

començar agafava sempre la guitarra del revés i vaig veure que havia d’utilitzar 

una guitarra per esquerrans, així que no li he notat mai problemes. 

 

En el cas de la guitarra, crec que la mà que necessita més força i habilitat 

és la mà dreta perquè és la que s’encarrega del treball fi de polsar les 

cordes i també del ritme; en canvi, la mà esquerra fa un treball més bast, 

que és el de prémer les cordes. Si és així, a un nen o a una nena esquerrà 

que vulgui aprendre a tocar la guitarra, potser li serà més fàcil utilitzar 

una guitarra per a esquerrans, invertint el paper de les dues mans. 

o Creus que això és cert? 

Sí. La mà esquerra és més fàcil, perquè un cop en tens el domini i et saps les 

posicions, l’únic que pots fer és fer posicions més difícils i res més. En canvi, la 

part del ritme és més difícil i amb el que la gent té més problemes. És per això 

que crec que cadascú ho hauria de fer amb la mà que li vagi més bé. 

 

 



o Creus que utilitzar una guitarra per a esquerrans l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-la?  

Sí, ja que com ja he dit abans, crec que la part del ritme l’hauria de fer la mà 

dominant. 

 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir una guitarra per a esquerrans? Per què? 

Sí, perquè crec que si un alumne t’agafa la guitarra del revés és perquè li va 

més bé d’aquella manera, i fer-lo tocar amb una guitarra per dretans seria lluitar 

contra la seva posició natural. Abans de proposar-li, vaig parlar amb els pares i 

l’escola de música i tothom hi va estar d’acord.  



Nom i cognoms: FERRAN TORRENS PERLÀCIA 

Professor d’oboè del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 17 d’abril de 2015 (16:30) 

 

o Has tingut mai estudiants d’oboè esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No, no han tingut cap dificultat. Sempre hi ha coses que costen més amb una 

mà que amb l’altra, però que s’han de fer amb les dues mans. Per exemple, jo 

sóc esquerrà i els trinos em costen molt menys de fer-los amb la mà esquerra 

que amb la mà dreta, però això els hi passa tant a esquerrans com dretans 

amb la mà no dominants. El que s’ha de fer és practicar-ho més i ja està. 

 

o En el cas de l’oboè, la mà esquerra està a la part superior de 

l’instrument i la mà dreta a la part inferior, aguantant l’instrument. 

Creus que a un esquerrà li aniria més bé poder girar les mans utilitzant 

un oboè adaptat als esquerrans? 

Crec que els hi aniria igual, perquè en l’oboè no hi ha una mà que treballi més 

que l’altra. 

 

o Si disposessis d’oboès per a esquerrans, proposaries als alumnes 

esquerrans que comencen que n’utilitzessin un? 

No ho sé, perquè com que tampoc hi ha cap diferència, crec que seria el 

mateix.  



Nom i cognoms: RAMON ARAGALL TREPAT 

Professor de fagot del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 10 d’abril de 2015 (16:30) 

 

o Has tingut mai estudiants de fagot esquerrans? 

Sí, algun sí que n’he tingut. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No, no han tingut mai cap problema. Precisament crec que tenen avantatge, 

perquè el fagot es toca d’una manera que fa que la mà esquerra hagi de tocar i 

aguantar tot el contrapès de l’instrument, i en canvi la mà dreta només es 

col·loca. Jo i alguns amics meus hem tingut algun problema per culpa d’això. 

 

o En el cas del fagot, la mà esquerra està a la part superior de 

l’instrument i la mà dreta a la part inferior, aguantant l’instrument. 

Creus que a un esquerrà li aniria més bé poder girar les mans utilitzant 

un fagot adaptat als esquerrans? 

No ho crec, ja que com he dit abans crec que tenen avantatge. 

De fet, el fagot és un instrument molt poc lògic, ja que és un tub doblegat i per 

tant no és com l’oboè, que les notes segueixen un cert ordre. És per això que 

crec que tampoc hi ha una mà dominant a l’hora de tocar-lo. Tampoc m’he 

plantejat si el fagot està fet per dretans o esquerrans; potser fins i tot és més 

favorable per als esquerrans, 

 

 



o Si disposessis de fagots per a esquerrans, proposaries als alumnes 

esquerrans que comencen que n’utilitzessin un? 

No m’ho havia plantejat mai. Suposo que si en tingués els hi demanaria quin 

els hi va millor. Tot i així, segurament als dretans també els hi aniria bé. 

  



Nom i cognoms: ALBA CUCURELLA BORRÀS 

Professora de saxo del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 22 d’abril de 2015 (17:45) 

 

o Has tingut mai estudiants de saxo esquerrans? 

Doncs la veritat és que no ho sé, però tampoc ho pregunto perquè mai he tingut 

la necessitat de saber-ho. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

Si l’haguessin tingut m’hauria fixat en que són esquerrans, així que no. Crec 

que en certa manera va més bé per als esquerrans i tot. La mà dreta fa una 

feina molt àgil, ja que ha de tocar molt poques notes i quasi no es mou, i ja de 

per sí costa molt poc. En canvi, la mà esquerra fa les notes més complicades i 

s’ha de moure més, per tant n’estic segura que els hi costa menys i tot. 

 

o En el cas del saxo, la mà esquerra està a la part superior de 

l’instrument i la mà dreta a la part inferior, aguantant l’instrument. 

Creus que a un esquerrà li aniria més bé poder girar les mans utilitzant 

un saxo adaptat als esquerrans? 

No ho crec, ja que degut a això de que la mà esquerra fa notes més 

complicades, és normalment la que costa més, així que als esquerrans ja els hi 

va bé, no crec que els hi anés més bé un saxo invertit. 

 

o Si disposessis de saxos per a esquerrans, proposaries als alumnes 

esquerrans que comencen que n’utilitzessin un? 

No, perquè com ja he dit abans no crec que el necessitin.  



Nom i cognoms: JOSEP MARIA MIRÓ 

Professor de flauta travessera del Conservatori Municipal de Música de 

Manresa 

Data de l’entrevista: 14 d’abril de 2015 (20:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de flauta travessera esquerrans? 

No m’hi fixo gaire, però diria que sí que n’he tingut algun. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No, mai han tingut cap mena de problema, ja que amb la flauta tampoc hi ha 

una mà que domini més que l’altra. 

 

o En el cas de la flauta, la mà esquerra està a la part superior de 

l’instrument i la mà dreta a la part inferior, aguantant l’instrument. 

Creus que a un esquerrà li aniria més bé poder girar les mans utilitzant 

una flauta travessera adaptada als esquerrans? 

No té perquè, el fet d’aguantar la flauta no és el que costa més de l’instrument, i 

suposo que quan a un alumne esquerrà se li ensenya a agafar-la d’aquesta 

manera no li suposa cap problema. 

 

o Si disposessis de flautes travesseres per a esquerrans, proposaries 

als alumnes esquerrans que comencen que n’utilitzessin una? 

No ho crec, ja que com ja he dit mai he notat cap problema en els meus 

alumnes esquerrans, i a més a més seria molt difícil aconseguir-ne. 



Puc afegir que hi ha un fabricant de flautes de bec que es diu Philippe Bolton, 

que explica que en l’Edat Mitjana i el Renaixement, les flautes de bec es 

construïen de manera que les mans es podien col·locar de la manera que fos 

més convenient per a cada instrumentista. La manera de fer-ho era duplicar 

l’orifici inferior de la flauta de bec, un desplaçat cap a la dreta per als dretans i 

l’altre desplaçat cap a l’esquerra per als esquerrans, de manera que el músic 

tapava amb cera el que no havia d’utilitzar. Així els constructors podien 

construir instruments aptes per a dretans i esquerrans. 

Tot i així, una flauta travessera és molt complexa que una de bec, així que 

s’hauria de fer fabricar expressament. 

  



Nom i cognoms: JOAN ARNAU BATLLE 

Professor de trompeta del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 14 d’abril de 2015 (16:30) 

 

o Has tingut mai estudiants de trompeta esquerrans? 

Sí. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No, perquè la trompeta tampoc és un instrument que sigui molt per dretans, i la 

feina de la dreta no és gaire difícil. 

 

En el cas de la trompeta, la mà dreta és la que toca els pistons i l’esquerra 

només aguanta l’instrument. A un nen o a una nena esquerrà que vulgui 

aprendre a tocar la trompeta potser li serà més fàcil tocar els pistons amb 

la seva mà dominant, és a dir, amb l’esquerra, que amb la dreta. 

o Creus que és així? 

No, no ho crec. Penso que la mà esquerra, encara que no ho sembli, ha 

d’aguantar molta part del pes de la trompeta i per tant ha de fer força. La mà de 

tocar els pistons no té perquè ser la dominant perquè vagi més bé, ja que com 

ja he dit abans no és una feina gaire difícil, i un cop un s’hi acostuma ja està. 

 

o Creus que utilitzar una trompeta per a esquerrans l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-la?  

No, pel mateixos motius d’abans 

 



o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir una trompeta per a esquerrans? Per què? 

No, perquè no crec que faci falta.  



Nom i cognoms: ENRIC MARTÍNEZ 

Professor de trompa del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 16 d’abril de 2015 (19:00) 

 

o Has tingut mai estudiants de trompa esquerrans? 

No ho sé perquè tampoc els hi pregunto, però segurament n’he tingut algun. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

No en tenen, ja que sinó m’hauria fixat en que són esquerrans. 

 

Precisament la trompa, sembla que sigui l’instrument ideal per als 

esquerrans, ja que la mà esquerra és la que toca els cilindres. La mà dreta 

es posa dins la campana per aguantar l’instrument, però també fa una 

feina molt important en l’afinació. Si és així, tampoc es pot afirmar que 

sigui l’instrument ideal per als esquerrans. 

o Creus que a un nen o a una nena esquerrà que vulgui aprendre a tocar 

la trompa li serà més fàcil fer la part d’afinació amb la seva mà 

dominant, és a dir, amb l’esquerra , que amb la dreta?  

No ho crec, perquè la part d’afinació tampoc és més difícil, sinó que el que fa 

és acabar d’ajustar-la i fer que el so sigui més fosc, més clar... El que sí que 

passa amb la mà dreta és que ha d’aguantar el pes de l’instrument i llavors 

necessites més força, però tampoc és una cosa de gran importància. 

 

 



o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir una trompeta per a esquerrans? Per què? 

No, perquè crec que seria molt antiestètic. Si algú toqués en una orquestra amb 

una trompa per a esquerrans es veuria molt diferent, igual que si un violinista 

passa l’arquet amb l’esquerra. Si fos un solista llavors ja no passaria res, però 

jo no li proposaria mai a algú que en fes servir una. A més a més, actualment si 

se’n fabriquen, se’n fan a molt pocs llocs. 

  



Nom i cognoms: RAMON TORRAMILANS 

Professor de percussió del Conservatori Municipal de Música de Manresa 

Data de l’entrevista: 22 d’abril de 2015 (16:50) 

 

o Has tingut mai estudiants de percussió esquerrans? 

Sí, alguns sí que n’he tingut. 

 

o En cas afirmatiu, has notat algun problema en l’aprenentatge de 

l’instrument respecte als dretans? 

Sí. Tot i així, en depèn perquè, ho dificulta per una banda però per l’altra banda 

ho facilita. Per exemple, en la marimba a un esquerrà li costarà més fer la 

melodia, ja que normalment la fa la dreta, però llavors li costarà menys fer els 

baixos. 

 

En el cas de la bateria, quan fas les primeres lliçons, la mà dreta 

acostuma a portar la pulsació o fa els temps forts i l’esquerra fa els més 

febles. Si és així, a un nen o a una nena esquerrà que vulgui aprendre a 

tocar la bateria potser li serà més fàcil fer els temps forts amb la mà 

esquerra ja que és la seva mà dominant i té més força i control del ritme. 

o Creus que és així? 

Sí, perquè si per naturalitat et domina una mà, és normal que et vagi més bé 

fer-ho del revés. És com si et fan portar la pulsació amb el peu contrari, que no 

t’anirà bé.  

 

 



o Creus, per tant, que girar la posició de la bateria l’ajudaria a aprendre 

més fàcilment a tocar-la?  

Sí, ja que a més girar-la és molt fàcil. Jo sóc esquerrà i ja des de sempre he 

tocar la bateria girada. 

 

o Has proposat mai a un estudiant esquerrà que comença a aprendre 

l’instrument que faci servir la bateria girada per a esquerrans? Per 

què? 

A algun que li costava sí, i li ha anat molt més bé. En els altres instruments de 

percussió com la marimba s’han d’adaptar perquè ja no es poden girar, però 

crec que en el cas de la bateria que sí que es pot, s’ha d’aprofitar. 

Els alumnes que toquen amb la bateria girada tampoc tenen problemes perquè 

es canvia amb un moment, i l’hora de llegir les partitures tampoc hi ha cap 

problema ja que no estan escrites d’una manera que costi de llegir quan toques 

amb la bateria girada. 

  



 

 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 1 

 

Sexe  Femení 

Edat  16 

Anys que fa que estudies música  13 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Sí. Portar el compàs. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Fer dictats. 

Quin instrument toques?  

El piano. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

No. Sempre he tingut les mateixes habilitats amb les dues mans.  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 2 

 

Sexe  Masculí  

Edat  14 

Anys que fa que estudies música  4 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Llegir partitures amb ritmes complicats. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Entonar i interpretar. 

Quin instrument toques?  

El piano. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

Que normalment la melodia la fa la mà dreta. 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 3 

 

Sexe  Femení  

Edat  16 

Anys que fa que estudies música  10 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Aprendre les armadures. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Entonar les melodies i portar el compàs. 

Quin instrument toques?  

El piano. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

Sí. Com que al piano la melodia principal es sol fer amb la mà dreta, el fet de 

ser esquerrana fa que toqui més fort els baixos que no pas la melodia. 

 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 4 

 

Sexe  Femení  

Edat  16 

Anys que fa que estudies música  10 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

No. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Ela dictats i entonar melodies. 

Quin instrument toques?  

El violí 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

Sí, dominar l'arc ja que a mi m'hagués anat més bé passar-lo amb l'esquerra. 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 5 

 

Sexe  Masculí  

Edat  17 

Anys que fa que estudies música  11 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Portar el compàs, el portava amb l'esquerra. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Les polirítmies. 

Quin instrument toques?  

El violí. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

N'he tingut, però no pel fet de ser esquerrà crec jo. 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 6 

 

Sexe  Masculí    

Edat  14 

Anys que fa que estudies música  9 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

No. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

No. 

Quin instrument toques?  

La guitarra. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

No, ja que vaig començar a tocar la guitarra amb les cordes girades, i ara la 
guitarra elèctrica la toco amb les cordes normals.   



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 7 

 

Sexe  Femení  

Edat  17 

Anys que fa que estudies música  10 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Cap. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

No. 

Quin instrument toques?  

El clarinet. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

La manera d'agafar el clarinet amb la mà dreta amb el dit polze (per part meva 

no notava res, m'ho deien els professors). 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 8 

 

Sexe  Femení 

Edat  15 

Anys que fa que estudies música  9 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Entonar una partitura. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Fer els dictats. 

Quin instrument toques?  

L’oboè 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

Una mica, perquè la majoria es fa amb la dreta, però m'hi vaig acostumar aviat. 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 9 

 

Sexe  Masculí  

Edat  18 

Anys que fa que estudies música  11 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Els dictats i llegir melodies a vista. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Cap en especial. 

Quin instrument toques?  

El clarinet 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

No. 

 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 10 

 

Sexe  Femení 

Edat  14 

Anys que fa que estudies música  9 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Portar el compàs, polirítmies. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

No. 

Quin instrument toques?  

La guitarra. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

No, tot i que hauria d'haver tocat la guitarra al revés. 

 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 11 

 

Sexe  Masculí  

Edat  18 

Anys que fa que estudies música  7 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Portar el compàs. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Interpretar ritmes complicats.  

Quin instrument toques?  

El piano 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

No. 

 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 12 

 

Sexe  Masculí  

Edat  17 

Anys que fa que estudies música  11 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

Interpretar ritmes complicats. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

Que podia llegir ràpidament les partitures a l'hora d'estudiar piano. Que podia 

retenir fàcilment les obres. En quant a llenguatge musical, m'anava molt bé.   

Quin instrument toques?  

El piano. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

Cap dificultat. 

  



ESTUDIANT DE MÚSICA ESQUERRÀ 13 

 

Sexe  Femení  

Edat  16 

Anys que fa que estudies música  10 

Quan un nen esquerrà comença a fer llenguatge musical pot tenir algunes 

dificultats respecte als dretans pel fet de ser esquerrà, de la mateixa 

manera que pot tenir algunes habilitats. Quan vas començar a fer 

llenguatge musical, recordes que alguna cosa et costés més que als 

altres? Quines? 

No. 

Per altra banda, vas notar que tenies alguna habilitat especial? Quina/es? 

No. 

Quin instrument toques?  

El violí. 

Vas tenir dificultats amb el teu instrument pel fet de ser esquerrà? 

Quines? 

No. 
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