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CLASSES
El pla general d'una classe d'iniciació musical
Willems s'articula en quatre grans aspectes
que es treballen en cada sessió:
- Desenvolupament auditiu i vocal
- Treball rítmic
- Cançons
- Moviments corporals
La iniciació musical amb el Mètode Willems
segueix una progressió inicial de quatre
graus. En qualsevol cas, no es tracta de
cursos fixos segons l'edat, ni de
compartiments tancats, sinó de graus
pedagògics flexibles i adaptables a la
diversitat de les situacions educatives.
Grau I-A ( Pre-Willems) i I-B (3 - 4 anys): és el
moment d'introduir-nos en la vivència dels
fenòmens musicals a través de la participació
activa del nen. Busquem desenvolupar i
estimular la iniciativa i la inventiva dels nens, i
també despertar la seva receptivitat a través
de la reproducció, l'activitat i l'observació de
la bellesa que hi ha en el so (1 classe
setmanal de 45 minuts).
Grau II (5-6 anys): és una fase més conscient
que l'anterior. S’introdueixen les associacions
(so-grafisme) per primera vegada. Ens iniciem
de manera gradual en el camí de la
codificació relativa (transcripció gràfica
intuïtiva del so). El treball de l'afinació és més
precís, relativament més exigent, i també el
del ritme i la motricitat. El treball de la
memòria es desenvolupa en paral·lel, alhora
que es reforça la consciència tonal relativa (1
classe setmanal d’una hora).

Grau III (6-7 anys): correspon a una vivència
cada vegada més conscient de l'ordenació de
tots els elements musicals. Desenvolupem la
capacitat d'improvisació rítmica i melòdica
dins un context tonal, i també les facultats
expressives i creatives. Fem el pas ferm del
concret a l'abstracte: ordenaments,
lateralització corporal, aplicació instrumental
(carilló cromàtic), etc. També ens referim a
aquest grau com a «pre-Solfeig» perquè
s’inicia l’escriptura i la lectura de les notes (1
classe setmanal d’una hora).
Grau IV (7-8 anys): iniciem l'etapa del que
Willems anomena «Solfeig Viu», amb un
programa d'educació musical global, que
inclou el treball de la lectura i l'escriptura
absolutes. Es correspon aproximadament
amb l'època en què el nen franqueja una
nova etapa en la lectura i en l'escriptura, ja
que la seva maduresa ja és l'adequada per
afrontar un major grau d'abstracció. Les
sessions incorporen tots els elements
treballats en els tres graus anteriors, als quals
s'afegeixen les lectures solfejades en les
claus de Sol, Fa i Do (1 classe setmanal d’una
hora).
A partir dels 8-9 anys continuem amb vuit
cursos de Solfeig Viu en els quals
perfeccionem progressivament la lectura i
l'escriptura rítmica, melòdica i harmònica,
considerades com l'assoliment més gran de
l'educació musical. Perseverem en el treball
de la improvisació, les formes musicals,
l’harmonia i també en l'aprofundiment de
músiques de tots els estils i èpoques. La
lectura i l'escriptura donen pas en aquests
cursos al món de la codificació i l'abstracció,
de la lectura i de la mètrica viva (1 classe
setmanal d’una hora).
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La concepció musical de l'investigador i
pedagog Edgar Willems (Bèlgica 1890 - Suïssa
1978), no parteix de la matèria ni dels
instruments, sinó de la relació profunda que hi
ha entre l'ésser humà i la música. Willems
donava una gran importància al moviment i a
la veu, elements naturals i comuns a totes les
persones, que ens permetran iniciar un viatge
musical des de ben petits a través del ritme,
els moviments corporals (motricitat) i la
melodia (sensibilitat i afectivitat), que culmina
en l'aprenentatge de tot un nou llenguatge.
Durant la seva vida, Edgar Willems va deixar
molt clar que «perquè l'educació musical
pugui ser eficaç, és necessari cuidar les bases
des de l'inici, les arrels, el so, el ritme, la
melodia, l’harmonia…». A través de la
participació activa en la vivència dels
fenòmens musicals (so, moviment sonor,
ritme, intervals melòdics i harmònics, cançons,
moviments corporals, etc.) els nens
despertaran, desenvoluparan i potenciaran
l'oïda musical, el sentit rítmic, la consciència
corporal, la memòria, la creativitat i l'afectivitat
sense perdre de vista l'objectiu últim: la
qualitat del creixement humà a través del
desenvolupament auditiu, afectiu i mental.
Educar és extreure tot allò que qualsevol nen
ja porta a dins. Des del moment que neix,
qualsevol nen porta en potència a dins seu
totes les possibilitats musicals. Tots els nens
poden cantar afinats amb una bona qualitat de
veu, i fins i tot reconèixer els sons d’acords
senzills de tres o quatre notes. Això només
dependrà de l’entorn que els envolta i del
tipus d’iniciació musical en què hagin
desenvolupat les capacitats que per
naturalesa ja tenen.

Musicals
- Despertar l'amor a la música com a
llenguatge, com a art i com a ciència, i també
la seva pràctica des de l'alegria.
- Establir les bases de l'art musical, mitjançant
el desenvolupament de l'oïda musical i el
sentit del ritme, pas previ a la pràctica del
solfeig.
- Cultivar l'obertura al llenguatge i a l'art
musical de les diverses cultures i èpoques.

Humans
- Despertar les facultats sensorials i motrius,
afectives, mentals i intuïtives necessàries per a
la pràctica musical, i que repercutiran en el
desenvolupament del nen en tots els seus
aspectes (emocional, sensorial, motriu,
intel·lectual).
- Desenvolupar totes aquestes facultats i
harmonitzar-les entre si en equilibri.

Socials
- Convertir l'educació musical en una eina
d'enriquiment per a tothom (nens, adolescents
o adults), independentment de la seva edat, la
capacitació inicial o la procedència.
- Aprofitar el treball en grups petits per a
cultivar la riquesa i l'exigència que suposa
l'encontre amb l'altre (audició, comprensió,
comunicació, col·laboració).
- Afavorir la prolongació de l'activitat musical
en el marc educatiu general i en el medi
familiar.

MATERIAL MUSICAL
- Material auditiu ric i variat tant pel que fa al
seu aspecte tímbric, com a la ressonància del
so i a la durada d’aquest (instruments de petita
percussió, campanetes, platerets, cròtals,
tambors, panderos, metal·lòfons, sirenes, tubs
sonors, etc.) que ens permeten treballar les
diferents propietats del so, i també el triple
aspecte de l'oïda musical (sensorial, afectiu i
mental).
- Cops rítmics per desenvolupar motricitat
auditiva i l'instint rítmic, com a base de la
mètrica viva i del càlcul.
- Cançons escollides per la seva finalitat
pedagògica per desenvolupar l’afectivitat i la
memòria auditiva.
- Un vocabulari de termes musicals emprats
des de l'inici sense necessitat d'una
impregnació teòrica, ni de l'abstracció.
- L'escala diatònica com a successió d'intervals
i de sons relacionats entre si.
- Moviments corporals naturals i característics
(marxa, carrera, salt, balanceig, galop, girs, etc.)
amb els quals buscarem desenvolupar
l'expressió, la plasticitat, i el sentit del tempo.
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