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Resum: En els últims anys, l’ús de la música a les aules de llengua estrangera s’ha
normalitzat i els docents empren sovint activitats lúdiques com ara l’audició de cançons
per aprendre nou vocabulari o noves estructures gramaticals. Tanmateix, l’ús de la música
sol ser percebut per part dels docents com un recurs merament motivador i lúdic, que
s’insereix a l’aula per alternar-lo amb activitats més exigents. I ben poques vegades es
valora la possibilitat d’emprar entrenaments purament musicals per millorar
l’aprenentatge de la fonologia. L’objectiu principal d’aquest article és remarcar el valor de
l’educació musical en el marc de l’aprenentatge de les habilitats fonològiques d’una
llengua estrangera. Amb aquest objectiu, farem una breu revisió dels resultats dels
treballs de recerca que han investigat l’estret vincle que hi ha entre música i llenguatge, la
relació positiva entre les habilitats musicals, cognitives i lingüístiques, així com els efectes
de transferència dels entrenaments musicals en l’aprenentatge de llengües, centrant-nos
sobretot en l’àmbit de l’adquisició de la fonologia. En el marc de l’aprenentatge de
llengües estrangeres, diversos estudis han demostrat un efecte positiu de transferència
entre l’adquisició fonològica de la llengua estrangera i diversos tipus d’activitats musicals,
tant les que integren el llenguatge (com ara les cançons) com els entrenaments purament
musicals basats en la pràctica del ritme i la melodia (sobretot quan aquests s’associen
amb el moviment del cos per part dels aprenents). Aquests resultats ens indiquen que,
més enllà dels efectes lúdics de l’ús de la música a l’aula de llengua estrangera, la música
potencia l’aprenentatge fonològic de la llengua i, per tant, cal valorar-la com una eina d’un
gran valor educatiu.

Paraules clau: entrenament musical, habilitats musicals, experiència musical,
adquisició de llengües estrangeres, fonologia, pronúncia.

The benefits of music for phonological language learning

Abstract: In the last few years, the use of music in foreign language classrooms has
become more common, and teachers undertake numerous playful activities such as
listening to songs to learn new vocabulary or new grammatical structures. However, the
use of music is usually perceived by teachers as a purely motivational and playful resource
that is incorporated into the classroom to alternate with more demanding activities. The
possibility of carrying out purely musical training to improve phonological learning is
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rarely appreciated. The main goal of this article is to highlight the impact of musical
education for phonological language learning. To attain this goal, we offer a brief overview
of the results of research that has studied the close link between music and language, the
positive relationship between musical, cognitive, and linguistic skills (and especially
phonological skills), as well as the transfer effects of musical training in language
learning, and specifically in the area of phonological learning. In the context of foreign
language learning, several studies have shown a positive transfer effect between
phonological acquisition and different types of musical activities. These activities may
integrate language (such as songs) or consist of purely musical training based on the
practice of rhythm and melody. Of particular interest is musical training associated with
body movement performed by the learners. These results indicate that beyond its
entertaining effects, music enhances phonological learning and should therefore be
considered a complementary tool of great educational potential for foreign language
learning.

Keywords: musical training, musical skills, musical expertise, L2 acquisition,
phonology, pronunciation.

Los beneficios de la música en el aprendizaje fonológico de una
lengua extranjera

Resumen: En los últimos años el uso de la música en las aulas de lengua extranjera se
ha normalizado y los profesores usan numerosas actividades lúdicas como la audición de
canciones para aprender nuevo vocabulario o nuevas estructuras gramaticales. Sin
embargo, el uso de la música tiende a ser percibido por parte de los profesores como un
recurso meramente motivador y lúdico, que se inserta en el aula para alternarlo con
actividades más exigentes. Pocas veces se valora la posibilidad de llevar a cabo
entrenamientos puramente musicales para mejorar el aprendizaje de la fonología. El
objetivo principal de este artículo es destacar el valor de la educación musical en el marco
del aprendizaje de la fonología de una lengua extranjera. Con este objetivo ofrecemos una
breve revisión de los resultados de los trabajos de investigación que han estudiado el
estrecho vínculo que existe entre música y lenguaje, la relación positiva entre las
habilidades musicales, cognitivas y lingüísticas, así como los efectos de transferencia de
los entrenamientos musicales en el aprendizaje de una lengua extranjera, y
específicamente en el ámbito de la fonología. En el marco del aprendizaje de lenguas
extranjeras, diversos estudios han demostrado un efecto de transferencia positivo entre el
aprendizaje fonológico de la lengua extranjera y diferentes tipos de actividades musicales,
tanto las que integran directamente el lenguaje (como las canciones) como
entrenamientos puramente musicales basados en la práctica del ritmo y la melodía (sobre
todo cuando estos se asocian con el movimiento del cuerpo por parte de los alumnos).
Estos resultados nos indican que más allá de los efectos lúdicos del uso de la música en el
aula, esta actúa como potenciadora del aprendizaje fonológico del lenguaje. Por tanto,
debemos valorarla como una herramienta complementaria de gran potencial educativo
para el aprendizaje de lenguas extranjeras.

Palabras clave: entrenamiento musical, habilidades musicales, experiencia musical,
adquisición de L2, fonología, pronunciación.

1. INTRODUCCIÓ

En l’àmbit d’adquisició de llengües estrangeres, se sol recomanar que les unitats
pedagògiques incloguin alguna activitat relacionada amb la música (escoltar/cantar una
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cançó, veure un videoclip, buscar artistes…) amb objectius diversos, com ara introduir de
manera amena la cultura del país on es parla la llengua, aprendre nou vocabulari i
estructures gramaticals, fomentar la lectura per part dels més joves i alhora mantenir un
ambient agradable i adequat per a l’aprenentatge (Degrave 2019, Engh 2013, Hancock
2013, Paquette i Rieg 2008). D’altra banda, els docents de llengües estrangeres solen
mostrar-se prou favorables a la incorporació de la música a l’aula, encara que no
entenguin del tot els beneficis d’aquesta pràctica (Tse 2015). Fonseca Mora i Herrero
Machancoses (2016) remarquen que la música pot ser una eina idònia per potenciar les
emocions positives a l’aula i fomentar l’aprenentatge. Per exemple, s’ha demostrat que
l’ús de cançons pot reduir l’ansietat lligada a l’aprenentatge d’una llengua (Dolean 2016) i
augmentar la motivació i l’atenció dels alumnes durant les tasques d’aprenentatge,
particularment amb nens (Duarte Romero et al. 2012, Garcia Marrama 2014, Pérez Niño
2010, Wolfe i Noguchi 2009). Tot i això, l’ús de la música moltes vegades es redueix a un
recurs secundari i lúdic sobretot destinat a estudiants principiants.

L’objectiu d’aquest breu article és mostrar que més enllà dels aspectes emocionals i
motivacionals que aporta la música, una sèrie d’estudis en l’àrea de la ciència cognitiva ha
demostrat que la música (entesa no només com a activitats musicals, sinó també com a
intervencions purament musicals, sense llenguatge) ofereix beneficis directes en
l’aprenentatge de la llengua, i més específicament en l’àrea de la fonologia. Un primer pas
abans d’explorar els efectes positius de transferència entre les habilitats musicals
(experiència, aptituds musicals, així com entrenaments musicals) i l’aprenentatge de
llengües és entendre de quina manera aquestes dues habilitats tan pròpies de l’ésser
humà estan relacionades.

2. MÚSICA I LLENGUATGE: UN PROCESSAMENT COMÚ

Encara que d’entrada la música i el llenguatge ens puguin semblar dues habilitats
humanes molt diferents, s’ha demostrat que les dues comparteixen grans similituds. Des
del punt de vista de l’organització dels seus trets sonors, tant la música com el llenguatge
presenten una organització temporal anàloga: en tots dos casos els sons es desenvolupen
de manera seqüencial en el temps seguint una sèrie de patrons melòdics i rítmics (Patel
2003, Patel et al. 2006). A més, la música i el llenguatge es caracteritzen per una
organització jeràrquica dels seus components acústics a diferents nivells, des de les
unitats més bàsiques a les més complexes. D’una banda, la música integra les notes
musicals en una organització rítmica i melòdica que té en compte el metre, les escales i les
harmonies. De l’altra, el llenguatge també agrupa les unitats segmentals i sil·làbiques
bàsiques en patrons prosòdics d’un nivell més ampli (el ritme, l’entonació i l’accentuació).
Des del punt de vista de l’adquisició, tant aprendre una llengua com aprendre a tocar un
instrument musical són activitats que requereixen percebre i produir una selecció de sons
—notes o fonemes— seleccionats d’entre tots els sons possibles que pertanyen a una
tradició musical o una llengua específiques. És interessant remarcar que la creació
artística, tant musical com lingüística, consisteix a utilitzar aquests elements primitius
definits per inventar combinacions estètiques i originals.

La recerca també ha demostrat que la música i el llenguatge comparteixen un mateix
tipus de processament cognitiu, a diferents nivells. Des del punt de vista auditiu,
biològicament el nostre cos utilitza els mateixos canals auditius, des de la còclea fins al
còrtex auditiu, per tractar aquesta informació sonora i codificar les diferents
combinacions en l’espectre de freqüències (Mcmullen i Saffran 2004). En les darreres
dècades la recerca en neurociència ha proporcionat evidència empírica molt clara sobre
l’estreta connexió entre el processament neuronal de la música i el del llenguatge. Una
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sèrie d’estudis han mostrat que les característiques acústiques de la parla i de la música es
processen mitjançant les mateixes regions cerebrals del còrtex inferior (Anderson et al.
2015, Kraus i Nicol 2005). Algunes regions específiques del cervell com ara les regions
auditives primàries i secundàries s’activen de la mateixa manera amb els estímuls
lingüístics i els musicals, tant en adults com en nadons (Perani et al. 2010, Schön et al.
2010). Aquesta superposició en les àrees de processament podria ser la base per explicar
els efectes de transferència que existeixen entre aquestes dues habilitats humanes en la
seva modalitat musical i lingüística (Besson i Schön 2001, Ogg i Slevc 2019).
Consegüentment, s’ha suggerit que la música podria beneficiar el processament
neurològic de la parla. Específicament, la hipòtesi anomenada OPERA de Patel (2011)
proposa que la plasticitat neuronal (és a dir, l’establiment continu de connexions
sinàptiques noves en les xarxes neuronals del cervell humà) és la que permet l’existència
de fenòmens de transferència cognitiva entre el processament de la música i la del
llenguatge. A continuació veurem com aquesta transferència es manifesta entre la música
(l’experiència i les aptituds musicals) i el processament fonològic del llenguatge.

3. L’EFECTE DE L’EXPERIÈNCIA I LES APTITUDS MUSICALS EN EL PROCESSAMENT

FONOLÒGIC DEL LLENGUATGE

Com a punt de partida, cal destacar que, al llarg dels anys, la recerca en ciència
cognitiva ha aportat molta evidència empírica de l’efecte positiu de l’experiència musical
sobre tot un ventall de capacitats cognitives com ara la memòria (Chan et al. 1998, George
i Coch 2011), la creativitat (Woodward i Sikes 2015) o la velocitat de processament de la
informació audiovisual (Bugos i Mostafa 2011). Els possibles efectes de la música sobre el
llenguatge també han despertat la curiositat dels investigadors (per exemple, Besson et al.
2007, Christiner i Reiterer 2015, Cason et al. 2020).

En aquest article ens centrem en la possible transferència entre música i llenguatge a
nivell de l’aprenentatge fonològic, tant perceptiu com productiu. A continuació revisarem
alguns dels resultats empírics més recents de treballs que han investigat la relació entre
les habilitats de percepció i la producció dels sons d’una llengua estrangera que tenen els
aprenents i tres tipus de diferències individuals pel que fa al coneixement musical
(l’experiència musical, l’aptitud musical i l’entrenament musical).

Primer, una gran part d’estudis s’han centrat en els beneficis que té l’experiència
musical, és a dir, la pràctica continuada d’un instrument o del cant durant un període
substancial de temps en les habilitats de percepció i producció dels sons d’una llengua.
S’ha demostrat que els músics, tant nens com adults, tenen una capacitat de percepció
dels sons superior a les persones sense experiència musical, en particular pel que fa a la
percepció de l’entonació i del ritme, així com de la identificació perceptiva dels tons en
una llengua tonal com el xinès (Besson et al. 2007, Delogu et al. 2006, Magne et al. 2006,
Marques et al. 2007, vegeu Chobert i Besson 2013 per a un resum). Pel que fa a la
producció fonològica, Christiner i Reiterer (2015) van demostrar que l’experiència
musical també té un rol facilitador en la capacitat d’imitació fonètica de frases en una
llengua completament desconeguda i també en una segona llengua. Els resultats d’aquest
estudi mostren que els participants que toquen un instrument o canten professionalment
són capaços d’imitar fonèticament frases en una llengua que no entenen i també frases de
l’anglès millor que els participants que no són músics. L’estudi també mostra que entre
els músics són els cantants, segurament gràcies a la pràctica vocal, els que obtenen millors
resultats, fins i tot en comparació amb els participants que toquen un instrument.

En segon lloc, també s’han analitzat els efectes de transferència entre les aptituds
musicals (és a dir, la capacitat individual d’identificar o produir diferents característiques

Els beneficis de la música en l’aprenentatge fonològic d’una llengua estrangera
Florence Baills, Pilar Prieto (2022)
Llengua, Societat i Comunicació, núm. 20 http://revistes.ub/index.php/LSC/ ISSN: 1697-5928
lsc@ub.edu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 doi:10.1344/LSC-2022.20.4

38



de la música, com ara el ritme, la melodia, l’accent...) i diferents tipus d’habilitats
cognitives i lingüístiques. Els resultats d’aquests estudis demostren que una major aptitud
musical de tipus perceptiu prediu una millor habilitat lingüística i cognitiva, tant en nens
com en adults. Aquests efectes positius de l’aptitud musical s’han demostrat emprant
tasques com ara la lectura silenciosa, la memòria auditiva i la capacitat d’atenció (Strait et
al. 2012), i també en tasques d’imitació de la parla (Li et al. 2022) i la pronunciació d’una
segona llengua (Milovanov et al. 2008, 2010). Slevc i Miyake (2006) van demostrar que
l’aptitud musical individual prediu les habilitats fonològiques perceptives i productives en
una segona llengua quan altres factors com l’exposició a la llengua i la capacitat de
memòria de treball fonològic estan controlats. A més, un estudi recent ha mostrat que una
major habilitat de producció de ritmes musicals per part d’aprenents francesos de l’anglès
prediu una millor pronunciació de l’accentuació dels mots anglesos (Cason et al. 2020).

Finalment, una tercera categoria d’estudis ha analitzat els efectes de les intervencions
musicals sobre l’aprenentatge lingüístic amb participants que no són músics. En les
seccions 4, 5 i 6 ens centrarem en aquests estudis d’entrenament, ja que tenen molta
rellevància per a l’ensenyament i aprenentatge de llengües. En general, el disseny
d’aquests estudis d’entrenament sol implicar la presència d’un grup de control que fa
algun altre tipus d’activitat no relacionada amb la música, la qual cosa permet reforçar la
validesa dels resultats i valorar de forma més acurada la capacitat de transferència entre
la música i l’aprenentatge de la llengua.

4. TREBALLAR LA LLENGUA AMB ACTIVITATS MUSICALS: CANÇONS I MARCATGE RÍTMIC

En aquesta secció revisem els estudis que avaluen els efectes de l’ús d’activitats
musicals a dins de l’aula de llengua estrangera, com les cançons o activitats de marcatge
rítmic, en l’adquisició fonològica i lèxica. Un estudi observacional va descobrir un efecte
positiu de l’ús d’activitats lúdiques i musicals sobre el processament de fonemes i
l’aprenentatge de paraules en la llengua materna en un grup de nens i nenes de 5-6 anys,
en comparació amb un altre grup de nens i nenes que no van fer cap activitat o que van fer
activitats de ball (Linnavalli et al. 2018). Els autors expliquen que dins les activitats
musicals usades, les cançons i el cant van ser les activitats més emprades i probablement
van ser responsables de la millora de les habilitats fonològiques dels nens.

Aquestes observacions han estat confirmades per estudis experimentals. Per exemple,
s’ha demostrat que, en la llengua materna, aprendre un text escoltant una versió cantada
facilita la memorització d’aquest text més que una presentació verbal d’aquest (Calvert i
Tart 1993, Ginsborg i Sloboda 2007, Thiessen i Saffran 2009, Wallace 1994). Els estudis
ens mostren que aquest avantatge depèn de dos elements complementaris: una melodia
repetitiva i un ritme regular (Wallace 1994). Pel que fa a la memorització de paraules i de
frases en una llengua estrangera, molts estudis també han mostrat que s’obtenen millors
resultats si s’escolta una versió cantada (Medina 1993, Rukholm 2011, Tegge 2015,
Yousefi et al. 2014) o es canta directament el text (Coyle i Gómez Gracia 2014, Ludke et al.
2014, Good et al. 2015, Busse et al. 2018). Per obtenir resultats positius amb l’ús de les
cançons, sembla que també és important que els aprenents coneguin bé la melodia i que
no sigui massa complicada (Tamminen et al. 2015).

És important mencionar que diversos estudis d’entrenament, generalment de curta
durada, han explorat l’efecte d’escoltar i cantar cançons per millorar la pronúncia en una
llengua estrangera. En un estudi a l’aula de llengua, Good et al. (2015) van trobar que els
nens i nenes equatorians que aprenien un fragment de l’anglès amb una versió cantada
pronunciaven millor les vocals del text en comparació amb una versió rítmica després de
quatre sessions d’entrenament. Un altre estudi, també a l’aula, va mostrar que un
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entrenament de sis sessions amb activitats de cant va ajudar els nens i nenes anglesos
aprenents del francès a millorar les seves habilitats orals i d’entonació en francès (i, en
canvi, no tant la pronúncia de paraules aïllades), en comparació amb els nens i nenes que
van fer un entrenament basat en activitats teatrals (Ludke 2016). Més recentment, en un
entrenament experimental d’una sola sessió, Baills et al. (2021) van trobar que tant sentir
com cantar una cançó amb una melodia senzilla i repetitiva anomenant les parts del cos
en francès ajuda els parlants nadius del xinès a memoritzar i pronunciar les paraules de la
cançó, en comparació amb una presentació parlada rítmicament d’aquestes paraules.

D’altra banda, s’ha demostrat que el component rítmic del llenguatge és essencial per a
la memorització i el processament fonològic del llenguatge. Molts estudis troben un efecte
positiu sobre la memorització de paraules tant d’una presentació cantada com d’una
presentació parlada rítmicament (Kilgour et al. 2000, Peretz et al. 2004, Purnell-Webb i
Speelman 2008, Racette i Peretz 2007). Cason et al. (2015) van demostrar que afegir un
estímul de priming rítmic (un disseny experimental que consisteix a escoltar un ritme
abans d’escoltar una frase amb la mateixa estructura rítmica) ajuda a percebre millor els
sons de la frase. Una activitat rítmica com picar de mans, que està estretament vinculada
a la música, s’ha demostrat que és útil especialment per als més petits, tant a l’aula com
fora de l’aula (Brodsky i Sulkin 2011, Marsh 2008). Picar de mans demana l’estimulació
simultània de la vista, l’oïda, el tacte i el moviment dels braços i de les mans. La
sincronització d’aquests moviments rítmics amb la parla requereix una gran integració
entre els sistemes motor i vocal i, per tant, entrenar aquestes habilitats pot tenir un efecte
molt positiu sobre la parla, tal com suggereix el model de la cognició musical
corporeïtzada (vegeu secció 5). Un estudi recent ha mostrat que picar de mans per
aprendre a distingir les diferents duracions de les consonants en japonès va ajudar els
aprenents d’aquesta llengua a millorar la percepció auditiva d’aquestes diferències a llarg
termini, però no pas la pronúncia d’aquestes consonants (Iizuka et al. 2020). Tanmateix,
dos estudis amb nens i nenes catalans i adolescents xinesos han demostrat que picar de
mans seguint l’estructura sil·làbica de paraules en una llengua que no coneixien, com el
francès, els va ajudar a millorar la pronúncia d’aquestes paraules, particularment pel que
fa a la duració de les síl·labes accentuades (Baills i Prieto 2021, Zhang et al. 2020).
Finalment, Lee et al. (2019) van mostrar que picar de mans per marcar rítmicament les
síl·labes accentuades va ajudar els participants japonesos que aprenien anglès a
pronunciar millor les paraules angleses pel que fa a la producció de l’accent. En
conseqüència, aquests estudis aconsellen emprar diferents tècniques musicals
(incloent-hi l’activitat de picar de mans) per tal de remarcar el ritme de la parla per
millorar l’aprenentatge fonològic d’una llengua estrangera (Chan 2018, Baker 2014).

5. L’EFECTE DE L’EDUCACIÓ MUSICAL SOBRE LES HABILITATS LINGÜÍSTIQUES I

FONOLÒGIQUES

En la secció anterior hem vist els beneficis que aporten les activitats musicals que
integren música i llenguatge (com ara les cançons) en l’aula de llengua estrangera. També
s’ha demostrat que l’educació musical aporta molts beneficis als nens com ara una millora
en les seves habilitats de lectura i d’aritmètica, la memòria verbal, el quocient intel·lectual
i el desenvolupament social i emocional (vegeu l’article de revisió de Goopy 2013). Per
exemple, en un estudi longitudinal d’una durada de dos anys, Rickard et al. (2010) van
organitzar una intervenció musical amb 89 nens i nenes de 8 anys (al principi de l’estudi)
integrat en el currículum de cinc escoles d’educació primària de la mateixa regió a
Austràlia. La intervenció va consistir a ampliar l’exposició musical dels alumnes
proporcionant-los una hora addicional d’educació musical a la setmana que consistia en
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l’aprenentatge d’un instrument de corda (violí, viola, violoncel). Comparat amb un grup
de 62 nens i nenes que no van dur a terme la intervenció musical, els nens que van rebre
més formació musical i van aprendre a tocar un instrument de corda van obtenir millors
resultats en una prova de memòria verbal en la llengua materna. Aquesta prova mesurava
la facultat dels nens i nenes de reconèixer i recordar paraules després d’escoltar-les.

En aquesta secció anem un pas més enllà i ens preguntem sobre el valor de
l’aprenentatge i l’educació purament musical en l’aprenentatge de les habilitats
lingüístiques i fonològiques. Una sèrie de tres experiments (Chobert et al. 2014, François
et al. 2013, Moreno et al. 2009) va estudiar empíricament els efectes de l’educació musical
sobre el processament del llenguatge i les habilitats fonològiques de nens i nenes d’edats
compreses entre 8 i 10 anys. Aquests tres estudis van mostrar els efectes d’un
entrenament musical basat en una combinació dels mètodes Kodály i Orff comparat amb
un entrenament enfocat a arts manuals. El mètode d’ensenyament de la música anomenat
Kodály dona molta importància a l’aprenentatge de les nocions musicals a partir del cant
coral i de l’audició de cançons tradicionals. Pel que fa al mètode Orff, se centra en l’ús
d’instruments, de balls i de moviments rítmics com girs, passos o esclafits de dits. Moreno
et al. (2009) van trobar que, després de sis mesos d’educació musical, els nens i nenes
portuguesos havien millorat substancialment les seves habilitats de lectura i l’habilitat de
percebre modulacions entonatives finals subtils en portuguès. En un segon estudi,
François et al. (2013) van descobrir que el mateix tipus d’entrenament musical durant dos
anys (distribuïts en dos blocs de sis mesos) va ajudar els nens i nenes francesos a
segmentar la parla en un llenguatge fictici, és a dir, a reconèixer quan comencen i
s’acaben els mots d’aquest llenguatge. Finalment, analitzant la mateixa mostra de nens i
nenes francesos, Chobert et al. (2014) van trobar que l’entrenament musical va millorar
les capacitats de processament de la duració de les síl·labes i de sons consonàntics difícils
(b/p en posició inicial de la síl·laba). En tots tres estudis els nens i nenes que participaven
en el grup control que aprenia diferents tècniques de treballs manuals no van mostrar cap
millora en cap de les mesures esmentades.

6. L’EFECTE DELS ENTRENAMENTS MUSICALS CORPOREÏTZATS SOBRE LES HABILITATS

FONOLÒGIQUES

En els últims anys, el paradigma de la cognició corporeïtzada, que situa el cos humà i
les seves interaccions amb l’entorn com a element central de la cognició humana, ha
impactat molt la recerca sobre la cognició musical (Borghi i Caruana 2015). Moure’s al pas
de la música, seguint-ne el ritme amb moviments de cap o de peus, seguir la melodia amb
moviments complexos de cames i braços, és una activitat natural dels éssers humans que
comença des d’edats primerenques. Per tant, segons els principis de la cognició musical
corporeïtzada, el processament cognitiu de la música també té lloc al cos, i no només al
cervell, i, per tant, experimentar la música amb el cos és un mètode natural per poder-la
conèixer, pensar i entendre de forma més completa (Leman et al. 2018). En aquest sentit,
un estudi ha demostrat que moure tot el cos al ritme de la música millora la percepció del
ritme musical més que només marcar el ritme amb petits cops amb els dits (Manning i
Schutz 2013).

En l’àmbit de l’educació musical, el mètode Dalcroze, que prové del nom del seu
inventor, Emile Jaques-Dalcroze (Ritme, música i educació, 1921) es pot entendre com
l’aplicació del paradigma de la cognició musical corporeïtzada a l’educació musical. En
aquest mètode l’apropament dels aprenents a la música és essencialment corporal i
creatiu. El mètode recluta no només la capacitat auditiva dels aprenents, sinó també els
sentits de la vista, del tacte, a més del moviment del cos amb l’objectiu de millorar la seva
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habilitat de percepció rítmica i melòdica. El repertori de moviments corporals emprats en
el mètode Dalcroze és molt extens, i inclou moviments molt senzills com caminar,
girar-se, córrer i moviments més elaborats com expressar la música amb els dits, les mans
o els braços, i també moviments associats a objectes, per exemple pilotes, cèrcols o
mocadors (Juntunen 2020). Molts estudis d’entrenament han demostrat els efectes
positius de l’aplicació del mètode Dalcroze en la millora de les habilitats rítmiques i
melòdiques tant de nens com d’adults (Blesedell 1991, Crumpler 1982, Daley 2013,
Greenhead i Habron 2015, Juntunen i Hyvönen 2004, O’Dell 2007).

Malgrat l’evidència empírica sobre els beneficis de programes d’educació musical
corporeïtzada en l’aprenentatge de llengües, hi ha encara poca evidència empírica de
l’efecte d’aquests entrenaments específicament en la millora dels aspectes fonològics
d’una llengua. Per mirar de respondre aquesta pregunta, un estudi recent (Zhang et al.
2022) va analitzar els efectes d’un entrenament musical corporeïtzat basat en el mètode
Dalcroze en les habilitats d’imitació de sis llengües desconegudes i en la millora de la
pronúncia d’una llengua estrangera com l’anglès. L’entrenament musical es va dur a
terme en tres sessions i es va basar i va estar enfocat a treballar mitjançant moviments del
cos diferents conceptes musicals com ara la melodia, el ritme i l’accent musical. Els
resultats van demostrar que un grup de 25 adolescents xinesos aprenents d’anglès d’entre
13 i 14 anys que va participar en l’entrenament corporeïtzat va obtenir millors valoracions
de la seva pronúncia no només en una tasca d’imitació de frases en sis llengües
completament desconegudes per als aprenents, sinó també en una tasca de lectura en
anglès. En canvi, els 25 adolescents que van participar en tres sessions de classe de
música de tipus més tradicional (amb audicions i exercicis teòrics) no van obtenir aquesta
millora. Aquests resultats mostren més evidència empírica de l’impacte positiu que tenen
els entrenaments purament musicals en el processament fonològic de la parla, i
específicament en l’habilitat de producció fonològica, ja que els entrenaments esmentats
no integraven cap estímul lingüístic en la segona llengua.

7. CONCLUSIONS

En aquest breu article hem repassat l’evidència empírica que demostra el gran valor
educatiu que pot aportar la música per a l’adquisició de llengües estrangeres, sobretot en
l’àmbit de l’adquisició fonològica. Primer hem explicat la connexió entre la música i el
llenguatge des del punt de vista biològic i com la plasticitat cerebral permet la
transferència d’una habilitat a l’altra. Seguidament, hem mostrat el potencial d’emprar no
només activitats musicals a l’aula com ara cançons, sinó també de fer intervencions
purament musicals de tipus global com a eina educativa. Hem remarcat com la pràctica
amb cançons és útil per memoritzar paraules i millorar la pronúncia d’una llengua
estrangera, tenint en compte l’ús de melodies i ritmes adaptats a l’aprenent, senzills,
repetitius o familiars. Finalment, hem destacat els efectes positius de l’educació musical i
els entrenaments musicals corporeïtzats. Tenint en compte els resultats d’aquesta recerca,
creiem que seria important de potenciar l’educació musical de forma més decidida en el
marc del nostre sistema educatiu. També creiem que l’educació musical corporeïtzada, és
a dir, el moviment corporal associat a l’aprenentatge de la música, obre vies d’exploració
noves i encoratjadores, tant pel que fa a la recerca com pel que fa a la seva aplicació
didàctica (vegeu propostes concretes en el marc de l’educació primària en l’article recent
de Torras-Vila 2021).
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