
Presentació
La idea d’aquest treball va sorgir del meu interès per la química i la música. Arran 
d’això vaig pensar que estudiar les emocions, un camp del qual no en tenia cap in-
formació, seria una bona opció per descobrir més sobre el tema i poder-lo relacionar, 
alhora, amb la química i la música. Amb el treball pretenia entendre ben bé què eren 
les emocions, la part química que les constitueixen i com la música les pot afectar. 
A més, volia saber en què consistia la musicoteràpia, una teràpia que utilitzant la 
música podia tenir un efecte, també, en les nostres emocions.
El treball està dividit en tres grans blocs: les emocions, la música i la musicoteràpia.
En el primer bloc explico què són en realitat les emocions, com estan produïdes, de 
quins tipus n’hi ha, les diferents teories que s’han plantejat sobre el seu origen i la 
seva creació, quines parts del cos intervenen en el procés emocional i quina explica-
ció química se’ls pot atribuir.
En el segon bloc explico quins aspectes de la música són els específics que fan al-
terar el nostre caràcter així com també ens poden generar emocions i sentiments, 
quines zones del cervell s’estimulen per donar lloc als canvis anteriors, quin efecte 
té cada tipus de música sobre nosaltres i quin ús es dona a la música en la musico-
teràpia per tractar els pacients.
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I en el tercer bloc explico en què es basa la musicoteràpia, com està estructurat el 
procés pel qual passen els pacients per millorar el seu estat, les diferents aplicaci-
ons que pot tenir, quins tipus de teràpies existeixen, quines tècniques utilitzen els 
musicoterapeutes i quins efectes produeix la teràpia en l’organisme.

Metodologia
Per dur a terme el treball he utilitzat una àmplia varietat de fonts provinents de 
moltes pàgines web especialitzades en coses específiques que conté el treball (com 
ara pot ser un tipus de tècnica de musicoteràpia, un determinat compost químic 
que se sintetitza en produir una emoció o la informació sobre una determinada 
zona del cervell afectada pels efectes de la música). Però també pàgines web que 
tractaven el tema del treball d’una forma més generalista i sense entrar tant en 
detall, presentant la informació d’una manera més divulgativa. I la font d’un llibre 
essencial que m’ha servit per relacionar tots els conceptes del treball: Musicofília, 
d’Oliver Sacks, on ell mateix explica històries dels seus pacients que tenen a veure 
amb el tema tractat en el meu treball.
A part, el treball conté dues parts pràctiques: una enquesta amb música integrada 
(per veure si els efectes que produeix la música varien segons el tipus de música 
que s’escolta) i l’anàlisi d’una sessió de musicoteràpia (a partir de la qual vaig poder 
treure conclusions sobre com funcionava el procés emocional en l’organisme dels 
pacients, i veure com variava la seva conducta utilitzant simplement la música).

Cos del treball
El treball comença amb el bloc de les emocions en el qual explico, primer de tot, que 
les emocions són la resposta orgànica a un estímul que el nostre organisme rep tant 
de l’exterior com de l’interior. 
Per classificar les emocions vaig basar-me en la proposta de Robert Plutchik, que 
les diferencia entre emocions primàries i emocions secundàries. Les primàries són 
aquelles que es formen directament un cop rebut l’estímul, n’hi ha 8 i cadascuna 
té una emoció primària contraposada. Aquestes són: la ràbia, la por, la pena, l’ale-
gria, el fàstic, l’acceptació, la sorpresa i la curiositat. Les emocions d’aquesta llista 
van en parelles que són contraposicions, és a dir, la ràbia i la por no es podran 
sentir alhora mai, igual que la pena i l’alegria, el fàstic i l’acceptació o la sorpresa i 
la curiositat. Cadascuna d’elles té unes conseqüències i característiques diferents 
i en la roda de Plutchik (esquema de la seva classificació) com més al centre està 
col·locada l’emoció primària, més intensa és, i a l’inrevés. I les que estan l’una da-
vant de l’altra són oposades.



Les emocions secundàries són aquelles que sentim com a fusió de dues de primàri-
es, n’hi ha 8 de diferents i, com les primàries, també en tenen d’oposades. Aquestes 
són: l’optimisme, la decepció, l’amor, el remordiment, la submissió, el menyspreu, 
l’ensurt i la traïdoria. Com abans, les emocions presenten oposició per parelles, mai 
no podrem sentir optimisme i decepció alhora, com tampoc amor i remordiment, 
submissió o menyspreu o ensurt i traïdoria. Sobre la seva posició en la roda passa el 
mateix que amb les primàries, les que es troben al davant de l’altra són oposades, i 
es troben entre les dues emocions primàries que la formen.
Enuncio, també, les diferents teories que s’han plantejat sobre com es formen les 
emocions, com ara la teoria de James-Lange, que enunciava que un cop rebíem l’es-
tímul generàvem la resposta motora i més tard l’emoció; o la de Cannon-Bard, que 
postulava que un cop rebíem l’estímul teníem un procés talàmic (sistema límbic) 
i llavors es produïa la resposta fisiològica i emocional. Finalment, i entre d’altres, 
també s’enuncien les teories de Sachter-Singer, Arnold, Zajonc o Papez.
Posteriorment, explico la intervenció dels diferents sistemes de l’organisme en ge-
nerar l’emoció, que són el sistema nerviós, el sistema límbic i el sistema endocrí. 
Afegeixo la meva suposició del procés emocional que ocorre en l’organisme cada 
cop que sentim una emoció a partir de tota la informació recollida. Per sintetit-
zar-ho: un cop rebem l’estímul, el sistema nerviós el transporta a través dels nervis 
fins al cervell, allà entra en contacte amb el sistema límbic, on passa per diferents 
parts formant una resposta que es transmet al sistema endocrí. Allà es comencen 
a sintetitzar dues substàncies químiques (hormones i neurotransmissors) que són 
la resposta emocional a l’estímul i més tard, mitjançant el sistema nerviós de nou, 
s’elabora la resposta física que suposarà un canvi en la conducta.
També explico tota la part química de les emocions, és a dir els neurotransmissors. 
Enumero els que tenen un paper principal en el procés emocional i com se sintetit-
zen. Els neurotransmissors que tracto són: la dopamina, l’oxitocina, la serotonina, 
l’adrenalina, l’àcid GABA i les endorfines. Depenent de la concentració de cadascun 
per separat o juntament amb un altre tipus, originaran una emoció diferent; per 
exemple, un alt nivell de serotonina o endorfines ens pot fer sentir felicitat; quan 
sentim amor tenim alts nivells de dopamina, oxitocina i serotonina; o quan els ni-
vells de dopamina i serotonina són molt baixos, sentim depressió.
En començar amb el bloc de música, explico els factors principals encarregats de 
produir els efectes sobre nosaltres, que són: la melodia, el ritme i l’harmonia. La me-
lodia és l’essència general de la cançó, la seva identitat identificativa, la forma com 
s’ordenen les notes. El ritme és el valor temporal que s’atribueix a cada nota de la 
melodia per donar una característica específica a cada peça. I l’harmonia és l’equi-
libri i l’estabilitat que té una peça quan s’interpreta i el que determinarà el caràcter 
de les emocions que ens produirà: positives o negatives.



Després també explico alguns dels efectes que pot tenir la música en el nostre organis-
me, com per exemple funcions relaxadores, excitadores o fins i tot emotives. La música 
es gestiona des de l’hemisferi dret del cervell, i com que aquest controla la part esquer-
ra del cos, és per això que sentim i entomem millor la música per l’orella esquerra.
Els efectes que la música produeix en nosaltres canvien segons el tipus de música 
que escoltem, encara que també depèn dels gustos de cada individu. Per corroborar 
això, vaig fer una enquesta que van respondre al voltant de 90 persones d’entre 10 
i 80 anys. Aquesta constava de diferents preguntes en les quals, després d’haver 
escoltat un tipus de música concret, s’havia de respondre com se sentia la persona. 
Això ho vaig fer amb 12 tipus de música diferents: gòspel, rock, música clàssica, 
soul, heavy-metal, hip-hop, electrònica, pop, reggaeton, disco, salsa i jazz. Els resul-
tats van confirmar el que suposava: que els efectes varien. Per exemple, en escoltar 
gòspel, la majoria de gent se sentia alegre i animada; en canvi, en escoltar hea-
vy-metal la majoria se sentia enèrgica o estressada. I així amb els diferents tipus.
I en el tercer bloc del treball parlo sobre la musicoteràpia. Es tracta d’un tipus de 
teràpia que utilitza la música per millorar la condició del pacient. Per establir la 
forma de realització i els tipus de tècniques vaig seguir l’organització que va pro-
posar Keneth Bruscia. 



El procés que se segueix cada vegada que un pacient rep sessions de musicote-
ràpia està constituït per tres fases: el diagnòstic, el tractament i l’avaluació. En el 
diagnòstic, el musicoterapeuta analitza la situació del pacient i els objectius que ha 
d’assolir. A partir d’aquí elaborarà un seguit de sessions per tal d’obtenir els resul-
tats desitjats. En el tractament és on s’aplicaran els mètodes que toquin mitjançant 
les sessions i diferents mètodes per millorar la condició del pacient. I en l’avaluació, 
el musicoterapeuta analitza la situació a la qual ha arribat el pacient i mira si s’han 
assolit els objectius. Si s’han assolit, no caldrà continuar les sessions; si no s’han 
assolit, el pacient ha de tornar a passar tot el procés des del diagnòstic.
L’estructura de cada sessió segueix el següent esquema: benvinguda, cos i comiat. 
En la benvinguda el musicoterapeuta interpreta una cançó per posar en situació al pa-
cient i començar a preparar-se per rebre les tècniques de la sessió. En el cos de la sessió 
és quan s’empren les tècniques i metodologies per fer millorar el pacient. I en el comiat o 
relaxació, el musicoterapeuta interpreta una altra peça per simbolitzar el final de la sessió.
Les tècniques de la musicoteràpia són molt variades, entre aquestes hi ha: respiració, vi-
sualització, relaxació, moviment, empatia, estructuració, intimitat, expressió i de recepció. 
Hi ha tres grans aplicacions de la musicoteràpia: la clínica, la preventiva i la didàc-
tica. En l’aplicació clínica s’intenta millorar la situació d’un pacient que pateix una 



malaltia. En la preventiva, s’intenta que el pacient que la rebi redueixi el risc de 
patir una determinada patologia. I en la didàctica, s’utilitza la música d’una forma 
pedagògica, és a dir, que mitjançant les sessions, els pacients puguin desenvolupar 
millor la seva capacitat d’aprenentatge.
Per poder determinar els efectes que tenia la musicoteràpia sobre les persones vaig 
assistir a una sessió de musicoteràpia amb gent gran que patia Alzheimer i estava 
en una fase bastant avançada. Un cop realitzada la sessió vaig anotar els canvis en 
la conducta dels pacients, per després poder intuir quin procés químic i emocional 
s’havia dut a terme en els seus organismes. Vaig observar que abans de la sessió 
estaven inactius, se sentien tímids i es mostraven poc participatius. Un cop realit-
zada la sessió, i després de treballar amb la música, es mostraven més actius, amb 
ganes de seguir amb la sessió i bastant animats. A partir d’això, vaig poder construir 
el procés emocional que he plantejat abans i podia deduir que el seu organisme 
havia sintetitzat endorfines i dopamina, els neurotransmissors que desencadenen 
les emocions positives que segurament havien sentit. 

Conclusions
Les conclusions a les quals he arribat han pogut resoldre els dubtes que havia 
tingut abans de començar-lo. Em preguntava què eren les emocions i he pogut con-
cloure que són una resposta orgànica envers un estímul que rebem de l’exterior o 
de l’interior. A nivell químic es presenten com la concentració de substàncies quí-
miques anomenades neurotransmissors, que depenent dels nivells de concentració 
produiran una emoció o una altra. També he conclòs que hi ha dos tipus d’emoci-
ons: primàries i secundàries, i la forma en què es produeixen eren diferents a com 
m’ho imaginava.
He entès que la música té uns certs efectes sobre la nostra conducta i les nostres 
emocions i sentiments, ja que el nostre organisme crea una resposta interna a un es-
tímul extern que rep (música), i aquesta resposta interior ens modifica les concentra-
cions de neurotransmissors. I, també, que la resposta varia segons el tipus de música 
que s’escolta i depenent de qui l’escolti i dels seus gustos musicals.
I per acabar he esbrinat que la musicoteràpia és molt més complexa del que em pen-
sava. L’àmplia gamma de tècniques emprades és considerable i l’efectivitat que té 
sobre els pacients és impressionant. És magnífic veure com mitjançant la música es 
pot fer que la conducta d’una persona, i de retruc la seva condició, millori tant. 
I la conclusió general del treball que he tret és que tots indirectament utilitzem la 
musicoteràpia per a una aplicació que afecta la nostra conducta i les nostres emoci-
ons. És a dir, sense saber-ho, quan escoltem música ho podem fer per voluntat i plaer 
propis, o per qüestions d’humor. Quan es tracta d’aquest segon cas, el nostre organis-
me ens fa una demanda inconscient que nosaltres satisfem amb l’escolta de música. 



Aquesta música que ens posem nosaltres mateixos té els efectes que ens interessen. 
Podem escoltar un tipus de música que ens faci sentir millor i ens faci millorar la con-
dició, o bé podem escoltar música que ens accentuï la tristesa perquè potser és el que 
ens interessa. Aquí també entra en joc la memòria, ja que a vegades escoltant un tipus 
de música evoquem records que ens fan sentir millor o, per contra, pitjor.
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