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Resum 

La interpretació de memòria és un dels trets que identifiquen la praxi del pianista 
professional. No obstant això, gran part dels estudiants de piano presenten problemes de 
memòria a l’hora d’interpretar en públic degut, entre altres, al desconeixement de les 
estratègies necessàries per a emmagatzemar la informació en la memòria a llarg termini. 
Aquesta situació ha sigut observada al Conservatori Superior de Música de València i per 
això, la finalitat de la investigació ha sigut dur a terme un estudi que mostrara la realitat 
actual del centre, en el camp de la memorització del repertori pianístic. S’ha emprat una 
metodologia basada en la recollida de dades mitjançant un qüestionari que ha sigut 
contestat per 22 subjectes. La investigació presenta una realitat complexa on la majoria 
dels entrevistats afirma haver patit problemes de memòria durant la seua carrera 
musical, un baix percentatge ha aconseguit superar-los i molts d’ells desconeixen les 
estratègies per solucionar-los. També mostra que els participants que han superat els 
lapsus de memòria presenten patrons d’estudi molt semblants basats en l’anàlisi del 
contingut musical, fruit d’un canvi en la seua metodologia d’estudi. 

Paraules clau: memorització musical; estratègies de memorització; piano; estudiants de 
conservatori. 
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Resumen 

La interpretación de memoria es una de las características que identifican la praxis del 
pianista profesional. Sin embargo, gran parte de los estudiantes de piano presentan 
problemas de memoria a la hora de interpretar en público debido, entre otras razones, al 
desconocimiento de las estrategias necesarias para almacenar la información en la 
memoria a largo plazo. Esta situación ha sido observada en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia y es por ello que la finalidad de la investigación ha sido realizar un 
estudio que mostrase la realidad actual del centro, en el campo de la memorización del 
repertorio pianístico. Para ello, se ha utilizado una metodología basada en la recogida de 
datos a través de un cuestionario que ha sido contestado por 22 sujetos. La investigación 
presenta una realidad compleja donde la mayoría de los entrevistados afirma haber 
sufrido problemas de memoria a lo largo de su carrera, un bajo porcentaje ha conseguido 
superarlos y muchos desconocen las estrategias para solucionarlos. También muestra que 
aquellos que han superado los lapsus de memoria presentan patrones de estudio 
semejantes, basados en el análisis del contenido musical, fruto de un cambio en su 
metodología de estudio. 

Palabras clave: memorización musical; estrategias de memorización; piano; estudiantes 
de conservatorio. 

 

Abstract 

Piano playing by heart is one of the most characteristic elements in professional pianists’ 
praxis. However, most of students show memorization problems while playing in public. 
Some of the reasons are that they don’t know about the necessary strategies to store the 
information learned in long-term memory in order for that it remains accessible by using 
appropriated recuperation techniques. This situation has been observed in High School 
of Music in Valencia and that’s why the main goal of the research is to elaborate an 
accurate description of reality in the centre. For that, a methodology based on data collect 
has been used. There were 22 pianists who participated in the study and answered the 
questionnaire sent. The investigation shows a complex reality where most of the 
interviewed present memorization problems while playing in public. Besides, just a low 
number of pianists has achieved to avoid them while most of the subjects don’t know 
how to stop having lapses during the interpretation. It has also been shown that pianists 
who don’t show memorization mistakes nowadays, even though they have had in the 
past, use similar study patterns, based on analyse of music content, as a result of a 
modification on their study habits.  

Keywords: music memorization, memorization strategies, piano, Conservatory students. 
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1. Introducció 

1.1. Contextualització 

El repertori pianístic és interpretat de memòria als recitals des de fa més de 150 anys. Si 
bé Clara Schumann fou la primera a presentar un recital sense partitura, va ser el virtuós 
pianista Franz Liszt qui consolidà la tradició de tocar de memòria (Barbacci, 1965). Així 
doncs, s’espera que els pianistes, des del començament dels seues estudis, siguen capaços 
de memoritzar les obres que aprenen. De fet, aquest és un dels objectius específics del 
currículum oficial de l’ensenyament de música en conservatoris professionals: “actuar en 
públic amb autocontrol, domini de la memòria i capacitat comunicativa” (RD 1577/2006, 
de 22 de desembre). Paradoxalment, malgrat l’antiguitat d’aquesta pràctica i de les 
exigències del currículum, la recerca al voltant del procés de memorització d’una 
partitura de piano és encara bastant limitada, el que dificulta seriosament la labor dels 
pedagogs de piano. Aquesta  dicotomia entre allò que s’exigeix i els recursos de què es 
disposa s’accentua quan es considera el fet que el tipus de memòria emprada pel pianista 
per tocar una partitura sense mirar és molt complexa i avançada (Chaffin i Imreh, citat 
per Dubé, 2006) i representa una dificultat cognitiva important (Deutsch, citat per Dubé, 
2006).  

Les raons de l’èxit d’esta tradició rauen en la llibertat que aquesta pràctica permet a 
l’artista per a centrar-se en els aspectes estrictament musicals durant la interpretació. A 
més, com afirma Williamon (1999), memoritzar una obra musical és sinònim 
d’aprofundiment en aquesta, i implica un tipus d’aprenentatge significatiu en què el 
contingut s’emmagatzema a llarg termini i resta disponible per poder ser recuperat en el 
futur amb facilitat.  

No obstant això, la imposició d’aquesta tradició provoca situacions totalment contràries 
al seu objectiu en una part important dels pianistes ja que no es presenta acompanyada 
d’una recerca suficient i per tant, tampoc de les ferramentes i recursos pedagògics 
necessaris per a garantir-ne l’èxit. De fet, existeix una disparitat sorprenent entre la 
precisió amb què s’han estudiat els elements tècnics i interpretatius respecte a la 
investigació al voltant de l’aprenentatge memorístic de les obres musicals. I malgrat tot, 
aquesta exigència roman una de les majors dificultats de la formació dels pianistes i és la 
raó de nombrosos fracassos d’estudis professionals (Arbeau i Vermersch, 1997). Aquest 
fet s’ha observat en molts alumnes i professionals, que coincideixen en considerar com 
un problema el fet de tocar de memòria, en compte d’un avantatge, degut a les dificultats 
que comporta i les inseguretats que pot arribar a produir a l’hora d’interpretar una obra 
musical (García, 2016). Tal com afirma Hallam (1997), la memorització automàtica a 
través de la pràctica de l’instrument no sempre basta per a interpretar de manera segura i 
es relaciona amb el bloqueig i l’error sota condicions d’estrès. És per tot això que resulta 
de vital importància l’estudi, des d’un punt científic, analític i crític, dels diferents factors 
i estratègies implicades en el complex procés de memorització d’una obra musical. 
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1.2. Estat de la qüestió 

Tot i que la recerca al voltant d’aquest tema és encara prou escassa, durant el darrer segle 
s’han obert algunes línies d’investigació que pretenen desentranyar els misteris del 
procés de memorització del músic. A l’origen, aquests estudis tenien un caràcter prou 
genèric i seguien una metodologia comparativa. La primera classificació dels tipus de 
memòria implicats en el procés d’aprenentatge fou la proposada per Hughes (citat per 
García, 2016), als inicis del S. XIX, que la dividia en memòria visual, memòria auditiva i 
memòria muscular. D’altra banda, el primer en realitzar un estudi de camp sobre la 
memòria dels pianistes fou Eberly (citat per Dubé, 2006) qui, anys més tard, comparà dos 
mètodes d’aprenentatge diferents (aproximació global o per seccions) amb l’objectiu de 
comprovar l’eficàcia de cadascun d’ells. Aquest estudi mostra que, tot i que els subjectes 
prefereixen l’aprenentatge per seccions, la velocitat d’aprenentatge es triplica utilitzant 
l’aproximació global. No obstant això, cal dir que, en aquest cas, no es tractava d’obres 
completes sinó d’extractes musicals, pel que la validesa dels resultats és qüestionable per 
no reflectir un context d’aprenentatge real. En la mateixa línia, Brown (1928) aprofundí 
en la comparació d’ambdós mètodes, però puntualitzà que l’eficàcia d’un o d’altre 
dependria de la dificultat de les obres estudiades.  

D’altra banda, a partir dels anys 1930 sorgí un corrent de caràcter més experimental, i les 
investigacions focalitzaren l’atenció en l’efecte de la preanàlisi en el procés de 
memorització. Kovacs (citat per Rubin-Rabson, 1937) fou el primer a interessar-se en 
aquesta relació causal i el seu estudi se centrà en verificar si una anàlisi prèvia a l’estudi 
mecànic de l’obra augmentava la duració de la retenció memorística. Aquest estudi fou 
ampliat per Rubin-Rabson (citat per Dubé, 2006) qui demostrà que els grups que havien 
dut a terme una anàlisi prèvia tenien més facilitat i velocitat a l’hora de recordar i 
reaprendre el fragment proposat. A més, la investigadoraproposa noves línies de recerca 
al voltant del paper i la influència de la memòria auditiva en el procés d’aprenentatge i 
memorització d’una partitura.  

Després de les últimes publicacions de Rubin-Rabson, l’estudi sobre la memorització 
pianística desapareix del focus d’atenció dels investigadors i no és fins a finals de la 
dècada de 1960 que els estudis tornen a prestar-hi atenció. D’una banda, Barbacci (1965) 
proposa una classificació ampliada dels tipus de memòria implicats en el procés de 
memorització (muscular, auditiva, nominal, rítmica, analítica i emotiva) i afegeix que «el 
poder de la memòria és directament proporcional a la intensitat de l’atenció dispensada». 
En altres paraules, que l’estat físic i mental així com la seua motivació i actitud influeixen 
en el correcte funcionament de la memòria.  

D’altra banda, Nellons (1974) recull el concepte de preanàlisi, proposat trenta anys abans, 
i estudia un altre tipus d’anàlisi: el blocking. Aquest procés consisteix a analitzar i 
identificar els grups de notes que corresponen a una mateixa posició de la mà , ja que 
aquesta anàlisi, segons l’autor, permetria prendre consciència físicament de les posicions. 
En paraules de l’autor: 

Els procediments demostren que estudiar per blocs proporciona una major eficàcia en 
l’aprenentatge ja que permet realitzar les repeticions en menys temps, al contrari del que 
ocorre en la pràctica tradicional utilitzada en el grup de control. Per consegüent, és 
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possible que l’economia del temps de memorització siga conseqüència derivada 
directament del procediment basat en l’aplicació d’estudi per blocs. (Nellons, 1974, p. 77).  

A partir dels anys 90, es torna a produir un gir en l’enfocament de les investigacions. Si 
bé fins ara la majoria d’estudis s’havien centrat en comparar l’eficàcia de mètodes de 
treball, a partir d’aquesta dècada sorgeix un interés per analitzar les accions concretes 
posades en pràctica pel pianista a fi de memoritzar la partitura. Per això, comencen a 
dur-se a terme estudis en què es demana els pianistes que expliquen les ferramentes que 
utilitzen per a aconseguir aquest objectiu. D’aquesta manera, sorgiran grups 
d’investigació formats per psicòlegs, neuròlegs i pianistes sobre els quals es realitzen 
estudis de cas on aquest explica el seu procés d’aprenentatge i memorització mentre els 
investigadors analitzen i classifiquen la informació obtinguda. Un dels primers equips de 
recerca fou el format per Chaffin i Imreh (citat per García, 2016), que posen de relleu la 
importància d’utilitzar estratègies analítiques per a construir una representació mental 
fiable, un mapa mental de la partitura, en el moment d’interpretar una obra musical de 
memòria. Les conclusions de l’estudi demostren que l’instrumentista necessita disposar 
de les referències adequades per tal de poder recuperar la informació. Així, en proposen 
tres tipus de referències mentals: les bàsiques, com les digitacions o els blocs de notes de 
què ja parlà Nellons; les interpretatives, com ara pedalització, fraseig, matisos o tempo; i 
finalment les referències expressives, que fan referència als sentiments que vol transmetre 
en cada punt el pianista. Finalment, parlen de la importància que té l’anàlisi formal de 
l’obra per tal d’organitzar-ne una representació mental. 

Aquesta última conclusió fou corroborada per Williamon i Valentine (2002), els quals 
afirmen que tots els pianistes entrevistats utilitzen l’estructura musical per a guiar i 
organitzar el seu treball de memorització. No obstant això, observen diferències entre els 
pianistes d’alt nivell i els menys experimentats, ja que aquesta pràctica és més freqüent i 
rigorosa com més alt és el seu nivell.  

També Aiello (citat per Dubé, 2006) va concloure que memoritzar la partitura a partir de 
l’anàlisi  és més freqüent entre pianistes professionals que entre estudiants universitaris, 
ja que els últims disposen de menys recursos per a extraure informació rellevant per al 
procés de memorització i solen recórrer a un tipus d’aprenentatge més repetitiu.  

Una de les conclusions més rellevants d’Aiello coincideix amb les de l’estudi 
immediatament posterior realitzat, de nou, per Chaffin i Imreh (citat per Dubé, 2006), a 
l’afirmar que la memòria del pianista és un tipus de memòria avançada, també coneguda 
en el terreny de la psicologia cognitiva com a memòria experta, que presenta unes 
característiques pròpies: codificació significativa del material així com una capacitat de 
recuperació de la informació ràpida i efectiva fins i tot anys després gràcies a 
l’entrenament durant un període prolongat de temps.  

Altre investigador interessat en la tipologia d’estratègies utilitzades pels subjectes del seu 
estudi es Hallam (1997) qui, a més d’afirmar que la memorització automàtica a través de 
la pràctica instrumental no resulta prou segura doncs depén de les accions precedents i 
pot estar relacionada amb el bloqueig en condicions d’estrés, demostra, una vegada més, 
que els pianistes poc experimentats tendeixen a utilitzar una memòria més mecànica 
mentre que els professionals n’utilitzen estratègies més analítiques i conceptuals. Hallam 
reprén la classificació dels tipus de memòria proposats per autors anteriors com Hughes i 
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corrobora una gran disparitat en l’ús d’un tipus de memòria o un altre en funció del 
nivell del pianista i també de la tasca a estudiar (tasques breus i senzilles són abordades 
mitjançant la memòria mecànica mentre que aquelles més llargues o complexes 
s’aborden utilitzant també estratègies analítiques).  

En la mateixa línia investigadora, Aiello (1999, citat per Dubé, 2006) evidencia algunes 
tendències en les tècniques de memorització dels pianistes: d’una banda, la unanimitat 
amb què els pianistes afirmen que l’anàlisi de l’estructura musical ofereix una gran 
seguretat a l’hora de memoritzar una partitura. D’altra banda, la preferència per un 
procés de memorització de manera holística, tot i dividint la peça en fragments més curts 
per a assegurar i solidificar el coneixement de l’obra.  

Un dels estudis més minuciosos al voltant del procés de memorització dels pianistes és el 
fet per Arbeau i Vermersch (1997) on s’analitzen i descriuen les accions emprades pels 
pianistes per a memoritzar una partitura. Aquesta investigació posa de manifest que una 
partitura pot ser memoritzada sota diferents formes d’objectes cognitius (imatge motriu, 
visual, auditiva i narrativa) en funció de les representacions mentals que el pianista es 
construeix amb la intenció memoritzar l’obra.  

Els autors també mencionen que, tot i que alguns aprenentatges mnemotècnics 
s’adquireixen de manera inconscient, com ara la memòria auditiva, motora i visual, 
l’aprenentatge i memorització conceptual de l’obra requereix d’una intencionalitat, i es 
du a terme a través de la verbalització del contingut de la partitura, doncs aquest ajuda a 
fixar el contingut musical en la memòria i complementa els altres tres tipus de memòria. 
En un estudi immediatament posterior (1998), Vermersch analitza  els conceptes 
d’anticipació en la interpretació pianística i de codificació de la informació musical 
continguda en una partitura. 

Les investigacions més recents, però, o bé continuen les línies d’investigació obertes fins 
al moment, o bé prenen altres camins i se centren perspectives neurocientífiques, la 
pràctica mental, l’anàlisi del procés de memorització en ensenyaments elementals, etc.  

Un altre equip d’investigació que centra els seus esforços en l’estudi de la verbalització és 
el format per Lisboa, Chaffin i Demos (citat per García, 2016) però, en aquest cas, 
realitzen un estudi els subjectes dels qual són alumnes d’Estudis Elementals de Piano. 
Aquesta investigació demostra que, tot i que els infants freturen d’estratègies 
metacognitives que els permeten l’anàlisi musical de l’obra en profunditat, el fet de 
comentar l’estudi els dona major seguretat i eficàcia en l’aprenentatge i memorització de 
l’obra. Aquest estudi reforça les conclusions d’estudis anteriors i corrobora el fet que la 
preanàlisi i l’anàlisi de l’obra a estudiar n’afavoreix la memorització, a més de donar 
major seguretat a l’intèrpret pel fet de construir un coneixement metacognitiu de l’obra. 

Dubé (2006) també elabora un estudi doctoral basat en les investigacions d’Arbeau i 
Vermersch, amb l’objectiu de classificar les referències mnemotècniques implicades en el 
procés de memorització. Aquest estudi se centra en les referències microestructurals. 
L’autor afirma que: 

Les referències microestructurals tenen com objectiu la individualització i la presa de 
consciència de les diferents micro-etapes trobades pel pianista durant el seu treball de 
memorització. L’objectiu de l’anàlisi microestructural és, aleshores, identificar les 
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singularitats de la notació musical i de la seua realització instrumental a fi d’en recordar-
se millor. (Dubé, 2006). 

A més, l’estudi permet corroborar algunes idees d’altres autors com ara que l’ús de 
referències microestructurals o conceptuals és directament proporcional al nivell 
d’experiència del subjecte i a la dificultat de la peça (Aielo, citat per Dubé, 2006). 

En el plànol de l’anàlisi de l’estructura formal o la macro-anàlisi de l’obra, Williamon i 
Egner (2004) posen en relleu la importància de l’organització de la informació per a 
facilitar la memorització de la mateixa i observen que el cervell reacciona de manera més 
ràpida en el reconeixement de compassos repetits o similars i que aquests es processen i 
memoritzen de manera més segura.  

Tots aquests estudis posen de manifest la importància de la representació mental com 
una ferramenta que afavoreix i assegura la memorització del contingut musical. Per això, 
Chaffin i Logan (2006) plantegen la memòria com un mapa mental, amb diferents tipus 
de pistes que permeten la recuperació de la informació. Tals són les pistes tècniques 
(digitacions, recursos tècnics, etc.), pistes de caràcter musical (dinàmiques, tempo, etc.) i 
les pistes de tipus expressiu (com ara el caràcter corresponent a cada passatge).  

També vinculat al concepte de representació mental de l’obra, sorgeix el concepte de 
pràctica mental. Driskell (1994) defineix aquesta ferramenta com «assaig cognitiu d’una 
tasca en absència de moviment físic». I Klöppel (1996) descriu els elements treballats en 
aquest tipus de pràctica, afegint a l’estudi de Driskell que: «Les tècniques de pràctica 
mental dels músics inclouen l’anàlisi formal de la partitura, audició de la peça, 
imaginació dels sons, del moviment, visualització mental de la partitura...» (Klöppel, citat 
per Dubé, 2006). Finalment, Bernardi (2013) afirma que: 

 La PM permet desenvolupar representacions mentals de la música que ha de ser 
interpretada; és més probable que aquesta induïsca a una comprensió més profunda i 
connexions més riques entre la informació [...]. La PM a més, sembla ser una ferramenta 
poderosa per a tots els músics interessats en aprofundir la seua comprensió i connexió 
amb la música  (Bernardi, 2013).   

Les investigacions al voltant de la pràctica mental i la imaginació musical, a més a més, es 
veuen avalades per estudis que al·ludeixen a les bases neurocientífiques, en els quals es 
comprova que les àrees del cervell actives durant la interpretació musical són les 
mateixes que aquelles que s’activen quan es recrea la interpretació musical a través de la 
imaginació (Meister et al., citat per Dubé, 2006). 

Altres estudis que analitzen el funcionament cerebral de músics professionals durant la 
interpretació mostren una estreta relació entre els mecanismes de percepció i de 
producció. Palmer i Highben (citat per García, 2016) tracten d’esbrinar la importància de 
l’estudi auditiu i cinestèsic, per tal de memoritzar una obra musical. Segons els autors, la 
manera més efectiva és treballar combinant ambdues capacitats i així crear una 
representació més sòlida i completa. Més endavant, Godoy et al. (2010) continuen 
aquesta l’ínia d’investigació i extrapolen a l’àmbit musical el concepte de chunking, 
proposat anteriorment en el terreny dels escacs (Chase i Simon, citat per Dubé 2006). 
Així, analitzen el vincle entre la percepció i la producció del so i proposen el concepte de 
coarticulació, fenomen que consisteix en agrupar accions senzilles i aparentment 
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separades en accions més complexes. Expliquen que les associacions sonor-motores són 
les responsables d’ajustar la resposta motora al so desitjat. Tant és així que aquest vincle 
apareix fins i tot quan no hi ha moviment, doncs la representació mental de la resposta 
motora sembla romandre activa durant l’audició tot i que no es produïsca moviment real 
(Zatorre, Chen i Penhune, 2007).  

Des d’un punt de vista més global, també alguns estudis analitzen el caràcter i les fases 
del procés de memorització. Mishra és una de les investigadores amb més publicacions 
actuals sobre la memòria musical. Entre les seues aportacions al tema destaquen, d’una 
banda, la descripció de les fases implicades en el procés de memorització de l’obra 
(Mishra, 2004) i, d’altra, l’estudi de les estratègies o aproximacions a l’estudi de la 
memòria (Mishra, 2002, 2011).  

En una línia diferent però també dirigida al procés de memorització, la mateixa autora 
tracta d’analitzar les estratègies de memorització (Mishra, 2002) i, en un altre de més 
recent, de comparar-ne la seua eficàcia (Mishra, 2011). Són quatre les estratègies 
proposades: holística, segmentada, serial i additiva, de les quals l’holística i additiva són 
característiques dels pianistes que memoritzen amb rapidesa mentre que aquells que ho 
fan més lentament utilitzen les estratègies segmentada i serial. També Davidson-Kelly et 
al. (2012) conclouen que, si bé un aprenentatge holístic en què s’aprén i memoritza l’obra 
de manera simultània sembla més efectiu, els subjectes prefereixen un estudi dividit en 
dues etapes diferenciades on aprenentatge de l’obra es produeix en primer lloc i la 
memorització, a continuació. 

En el context espanyol són molt escassos els estudis sobre la memòria. El més destacable 
és el dut a terme per Cuartero (2010), l’objectiu del qual és estudiar les estratègies de 
memorització emprades per alumnes de Grau Professional de música. Aquesta 
investigació corrobora les conclusions d’estudis anteriors que afirmen la pobresa d’un 
estudi basat només en la memòria motora (Hallam, 1997), així com la major eficàcia de la 
pràctica física respecte de la pràctica mental sola. Finalment, García (2016) descriu la 
realitat pedagògica de les aules espanyoles en centres de Grau Professional, a més d’idear 
una proposta metodològica per al treball de la memòria a partir de les últimes 
investigacions. 

És per tot això que sembla convenient aprofundir en l’estudi i analitzar les 
característiques essencials del procés de memorització de piano en alumnes de nivell 
universitari, en relació amb els conceptes i teories estudiades.  

En concret, la present investigació es dugué a terme al Conservatori Superior de Música 
de València, pel fet de pertànyer l’autora a aquesta institució i d’haver detectat, com 
García, problemes en la interpretació d’obres musicals sense partitura entre els alumnes 
de piano. La recerca al voltant del tema ens dugué a plantejar una hipòtesi inicial segons 
la qual “la memorització d’una obra musical a partir de diferents recursos mnemotècnics, 
com ara visuals, motors, auditius, analítics, etc. afavoreix una construcció més sòlida de 
la representació mental de la música i ajuda a previndre, reduir i, fins i tot, evitar els 
problemes de memòria durant la interpretació. Per tant, els alumnes que utilitzen més 
recursos en el seu procés de memorització seran aquells que presenten menys incidents 
memorístics”. 
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2. Metodologia 

2.1. Estratègies metodològiques 

L’elecció d’un enfocament multimetòdic resultà més adequat a la natura del camp 
d’estudi i als objectius de la investigació degut al fet de tractar-se d’una recerca 
interdisciplinària que conjumina les Ciències Cognitives aplicades a l’Educació i d’altres 
lligades a la interpretació musical i la musicologia. Així, l’objecte d’estudi de caràcter 
clarament qualitatiu, es complementa amb mètodes quantitatius que permeten una 
descripció més objectiva de la realitat estudiada. Una vegada assolida la base teòrica, 
formulada la hipòtesi i establerts els objectius, es dugué a terme la fase d’anàlisi del 
funcionament de la memòria del alumnes del conservatori. Per a aconseguir-ho s’elaborà 
un qüestionari i se sol·licità la participació voluntària de l’alumnat i d’estudiants 
recentment graduats.  

 

2.2. Mostra 

La mostra està formada per un total de 22 participants, amb un rang d’edat entre 21 i 29 
anys, i es divideix en 5 grups en funció del nivell d’estudis. La distribució dels grups es 
mostra en la següent taula: 

 

 

 

 

Figura 1. Percentatge d’alumnes de cada curs de la mostra. 

 

2.3. Instruments d’observació 

El qüestionari fou el procediment fonamental de recollida. Els participants disposaven 
d’un conjunt d’opcions referents a experiències, comportaments, valoracions, 
percepcions... amb què podien sentir-se identificats. A més, el caràcter anònim amb què 
es plantejà permeté que els subjectes hi participaren amb sinceritat.  

Les preguntes del qüestionari s’organitzaren en 6 blocs temàtics: perfil del pianista, el 
context de formació, l’experiència, el coneixement dels tipus de memòria, estratègies 
emprades en el procés de memorització, concepció del mateix i, finalment, creences i 
opinions al respecte. A més a més, es combinaren preguntes de tipus obert, per als 
indicadors que requeriren explicacions, reflexions o opinions per part dels entrevistats, i 
tancades, per a les qüestions més concretes. 

 

2.4. Procediment 

La informació recollida fou gestionada mitjançant les ferramentes d’anàlisi de dades 
proporcionades per la plataforma en línia on s’elaborà el qüestionari. D’altra banda es 
plantejaren hipòtesis sobre les possibles correlacions entre preguntes proposades, en 
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benefici de la profunditat de l’estudi, a fi de trobar patrons comuns en els estudiants que 
presentaven una memorització més eficaç.  

 Hipòtesi 1: Els alumnes que ja no presenten problemes de memòria (p.7) han 
realitzat un canvi en la seua metodologia d’estudi (p.8). 

 Hipòtesi 2: Els alumnes que ja no presenten problemes de memòria (p.7) 
coincideixen en les estratègies emprades en el seu nou mètode d’estudi (p.8.1). 

 Hipòtesi 3: Relació entre patir problemes de memòria (p.7) i analitzar allò que 
s’estudia (p.12) 

 Hipòtesi 4: Relació entre analitzar allò que s’estudia (p.12) i la construcció d’una 
representació mental conscient (p.16) 

Per últim, es féu una valoració qualificativa de les respostes obertes, associant les 
respostes semblants en grups temàtics per a facilitar la seua codificació i posterior anàlisi.  

 

3.1. Resultats 

Les dades exposades a continuació són una descripció objectiva dels resultats obtinguts a 
partir de les respostes dels qüestionaris. L’organització de l’exposició es durà a terme 
seguint els eixos temàtics exposats amb anterioritat, ja que aquests establiren també 
l’ordre de les preguntes del qüestionari.  

 

3.1. Context de formació 

Com s’ha comentat anteriorment, la mostra es divideix en cinc grups segons el nivell i 
presenta una incidència molt alta en el grup constituït pels alumnes graduats, amb un 
percentatge del 36% corresponent a 8 alumnes; mentre que els alumnes de 4rt curs 
representen un 18% de la mostra, amb un total de 4 alumnes; els 5 participants de 3er 
curs corresponen a un 23% de la mostra. La menor incidència correspon als cursos 
inicials, amb un 14% en segon curs, equivalent a 3 alumnes i un 9% de la mostra 
correspon a alumnes de primer curs, amb 2 participants. En definitiva, un alt percentatge 
correspon a alumnes que han finalitzat els seus estudis o que gairebé es troben a uns 
mesos d’acabar-los, és a dir, un 54% de la mostra correspon a un nivell alt d’estudis.  

L’edat de començament dels estudis també mostra una clara àrea de concentració. En 
aquest cas en les edats més baixes. D’aquesta manera, un 69% dels participants començà 
els estudis entre els 5 i els 8 anys, mentre que la resta dels subjectes iniciaren els seus 
estudis musicals més tard de l’edat a què comencen els estudis de grau elemental, i la 
mostra es reparteix de manera més esgraonada.  

Per tal de conéixer la duració dels estudis musicals dels participants, es combinaren les 
dades obtingudes en les preguntes 2 i 3. Així, la mitjana se situa en els 16 anys, tot i que 
el rang és molt ampli, ja que va des dels 8 als 22 anys.  
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3.2. Experiència personal en relació a la memòria 

Les preguntes referents a aquest bloc permeteren conéixer detalladament les diferents 
percepcions i opinions respecte al “fet en si” d’interpretar una obra de memòria.  

Dins d’aquesta categoria, en primer lloc s’interrogà els subjectes sobre la importància del 
fet d’interpretar de memòria. Una resposta afirmativa respecte a la importància d’aquesta 
pràctica sembla generalitzada entre l’alumnat, de manera que el 86% dels entrevistats (19 
participants) consideren que sí que ho és, mentre que sols un 9 %(2 participants) no ho 
considera rellevant i un 5% es mostra indiferent al respecte (1 participant). 

Respecte a les raons per les quals l’alumnat considera més rellevants en la memorització 
del repertori pianístic, aquelles considerades com més importants són els ítems “Major 
concentració en la música durant la interpretació” i “Coneixement aprofundit de l’obra”, 
amb un 72,7% i 68,2% respectivament. També és considerada una raó de pes, però amb 
una diferència pronunciada l’ítem “Tradició i costum” (36,6%). L’ítem “Demostració de 
virtuosisme” només fou considerat important per un 22,7% dels participants. Finalment, 
l’opció “altres” permeté que els participants inclogueren altres raons com ara “Major 
connexió amb el públic” (4,5%). En total, un 71,7% dels participants aglutinen les 
respostes afirmant que la interpretació memorística afavoreix una major concentració i 
un coneixement més aprofundit de l’obra. 

L’anàlisi de dades permet observar que un 68’2% dels entrevistats presenten problemes 
de memòria amb diferents graus de freqüència. Un 27,3% afirma haver-los tingut en el 
passat i només un 4,5% dels participants mai n’ha tingut. D’aquesta manera, es mostra 
que la presencia de problemes de memòria ha afectat a un 95,5% de la població 
entrevistada al llarg de la seua formació musical.  

D’altra banda, un 54,5% (12 participants) afirma haver canviat la manera de treballar-la al 
llarg de la seua formació musical. Dels 6 entrevistats que afirmaren no presentar 
problemes de memòria en l’actualitat, tot i haver-los patit en el passat, un 83,3·% (5 
participants) afirmava haver canviat la seua manera de memoritzar, mentre que dels 14 
que encara els pateixen en l’actualitat, només  un 50% (7 participants) l’han dut a terme. 
Només hi ha un participant que afirma haver patit problemes de memòria amb una 
freqüència elevada malgrat haver realitzat un canvi en el seu mètode d’estudi i 
memorització. 

Respecte a l’explicació de les estratègies de treball en què consisteix aquest canvi, tots els 
entrevistats que afirmen ja no tindre problemes de memòria actualment conceben el 
procés de memorització des d’un enfocament holístic, on la memòria muscular és 
considerada insuficient i resulta necessari incloure altres suports mnemotècnics 
complementaris. Tots coincideixen de manera rotunda en assenyalar l’anàlisi harmònica i 
formal així com la representació mental de l’obra com a elements fonamentals en el seu 
mètode d’estudi.  

Malgrat patir lapsus memorístics en l’actualitat, els participants que afirmen haver 
canviat les seues tècniques de memorització descriuen diverses estratègies com la 
visualització de la posició de la mà o de la partitura, l’anàlisi harmònica i conducció de 
les veus. Les respostes d’aquests participants mostren una major dispersió en les 
tècniques emprades.  
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En tot cas, el 100% dels pianistes que han modificat el seu mètode d’estudi mostren unes 
tècniques basades en l’aprenentatge conscient de la informació musical i ho contrasten 
amb les carències del mètode anterior, basat fonamentalment en la memòria muscular.  

Finalment, respecte a la resposta emocional davant l’experiència de tocar de memòria, es 
presenten 6 possibles sentiments: 2 de positius (llibertat i seguretat), 3 negatius amb 
diferents graus (inseguretat, ansietat, por) i un de neutre (indiferència). L’emoció en què 
coincideixen el 59,1% dels entrevistats (13 participants) és la llibertat, pel fet de no haver 
de dependre de la partitura, un 45,5% afirma sentir inseguretat front un 40,1% que afirma 
sentir seguretat durant la interpretació de memòria. Un 31,8% sent ansietat pel fet 
d’enfrontar-se a la interpretació sense partitura i un 18,2% afirma que aquesta situació li 
produeix por. La mateixa xifra coincideix per al percentatge de subjectes que afirma 
sentir indiferència. Per últim, un 4,5% afegeix el plaer dintre de l’apartat “altres”. En 
definitiva, un 48% dels entrevistats afirma sentir emocions etiquetades com “positives” 
durant la interpretació de memòria mentre que un 44% associa la pràctica memorística 
com font de sentiments “negatius”. Només un 8% se sent indiferent al respecte. 

 

3.3. Coneixement dels tipus de memòria  

En la dimensió que abasta els coneixements sobre els tipus de memòria implicats en el 
procés es demanà els alumnes que assenyalaren aquells tipus de memòria que coneixien. 
Les respostes mostren que aquests són àmpliament coneguts. El 100% dels enquestats 
coneix la memòria motora; mentre que el 95,5% coneixen la memòria analítica i visual. 
Un 90% afirma conéixer la memòria auditiva i només un 50% reconeix la memòria 
emotiva.  

Respecte a la valoració de la importància de cadascun dels tipus de memòria, l’anàlisi 
mostra que la memòria analítica és considerada imprescindible per un elevat nombre de 
persones, amb un 54,5% dels participants,  junt amb la memòria auditiva, d’importància 
fonamental en el procés, assenyalada per un 50% dels subjectes. També una part 
considerable dels entrevistats atorga un caràcter imprescindible a la memòria motora (el 
36,6%). Les memòries menys valorades pels participants en l’estudi són la memòria 
visual i la memòria emotiva.  

 

3.4. Procés de memorització 

Les preguntes al voltant del procés de memorització dels entrevistats són les més 
nombroses i abasten diversos aspectes d’aquest.  

Respecte a la manera en què els alumnes adquireixen la memòria, el 68% dels entrevistats 
(15 dels 22) afirma que el seu procés de memorització és una combinació entre 
l’adquisició inconscient i l’adquisició conscient. Un 18% (4 participants) afirma que el seu 
procés és exclusivament a base de treball conscient mentre que un 14% (3 participants) 
determina que adquireix la memòria només de manera inconscient i involuntària. No 
obstant això, la comparació amb altres respostes dels tres subjectes que assenyalen una 
memorització inconscient demostren que aquests sí que realitzen un treball conscient de 
memorització a través de l’anàlisi de la informació musical de l’obra. 
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A més a més, el 100% dels entrevistats afirma analitzar l’obra estudiada, tot i que les 
diferències de freqüència són notables. Un 50% dels subjectes ho fa de manera regular 
mentre que l’altre 50% només ho fa de manera esporàdica. 

A fi de respondre a la hipòtesi sobre si existeix una potencial relació entre la freqüència 
amb què els subjectes pateixen problemes de memòria i si analitzen allò que s’estudien, 
les dades que es mostren en la taula permeten observar que el 50% d’aquells que de 
vegades pateixen problemes de memòria en l’actualitat analitza sempre el material 
estudiat, mentre que aquells que ja no pateixen només analitza allò que ha d’estudiar un 
33,3%.  

Per tal de concretar quins elements són analitzats pels participants durant el procés 
d’aprenentatge i memorització es presentà els entrevistats una pregunta d’elecció 
múltiple on cada pregunta responia a les estratègies bàsiques corresponents a cada tipus 
de memòria. D’aquesta manera, un 77,3% afirma analitzar els elements corresponents a la 
memòria analítica (aspectes macroestructurals de l’obra). Un 59,1% afirma analitzar 
aspectes visuals i el mateix percentatge correspon a l’anàlisi d’elements motrius (13 
participants). Un 45,5% dels participants afirma analitzar la notació musical. Finalment, 
un 4,5% analitza aspectes emocionals i la mateixa quantitat de participants n’analitza els 
estilístics (1 participant en cada categoria).  

El 18% dels interrogats afirma verbalitzar sempre durant l’estudi de l’obra (4 subjectes), 
mentre que un 46% (10 subjectes) ho fa només de vegades. En definitiva, un 54% coneix i 
utilitza aquest recurs durant el seu estudi, tot i que no tots els subjectes l’empren amb la 
mateixa freqüència.  

Respecte a l’elaboració d’una representació mental conscient de l’obra musical, el 100% 
dels alumnes afirma fer-ho, tot i que amb diferències de freqüència considerables. Tan 
sols un 23% (5 participants) realitza una representació mental sempre. Un 41% (9 
participants) afirma construir-la quasi sempre mentre que un 32% (7 participants) ho fa 
només de vegades. Finalment, un 4,5% (1 participant) no ho fa mai. En definitiva, un alt 
percentatge dels enquestats realitza una representació mental conscient d’allò que 
estudia amb una elevada freqüència (64% dels entrevistats).  

L’anàlisi sobre la possible relació existent entre analitzar allò que s’estudia i la 
construcció d’una representació mental conscient mostra que el 100% dels alumnes que 
afirma analitzar sempre allò que estudia també presenta una freqüència del 100% en la 
construcció de representacions mental.  

Finalment, la concepció dels processos de lectura, aprenentatge i memorització de l’obra 
són percebuts com a simultanis per la majoria. Un 77% dels enquestats (17 subjectes) 
concep simultàniament els tres processos, de manera que la memorització del material 
comença des del mateix moment en què s’inicia la lectura de l’obra. No obstant això, un 
23% dels enquestats (5 subjectes) valora que es tracta de processos diferents, seqüenciats 
en el temps, on la memorització és la culminació de l’aprenentatge de l’obra.  
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3.5. Estratègies front un lapsus de memòria durant la interpretació 

L’anàlisi dels recursos emprats pels pianistes quan s’enfronten a un problema de 
memòria durant la interpretació en públic ha permés agrupar-los en 5 grans grups, dels 
quals 3 fan referència a recursos adquirits durant el procés de memorització i els altres 2 
a actituds o altres recursos. Els tipus d’estratègies més emprades són aquelles que fan 
referència a la memòria analítica (punts de referència, harmonia, estructura...). Aquestes 
són el recurs preferit d’un 54% dels participants (12 subjectes). Un dels entrevistats (4%) 
afirma confiar plenament en la memòria muscular per a sortir de la situació mentre que 
un 14% (3 entrevistats) continuen amb la interpretació gràcies a la memòria auditiva. El 
fet de recórrer a alguna de les memòries mencionades suposa un resulta, doncs, essencial 
per a un 72% dels participants mentre que l’altre 28% es divideix de manera equitativa 
entre dos grups. D’una banda, aquells que utilitzen la improvisació sobre la harmonia del 
moment en què s’ha produït el lapsus per tal d’arribar a un punt “conegut” on continuar 
amb la interpretació de manera fidel a la partitura. D’altra banda, els que tracten 
d’utilitzar tècniques de relaxació i concentració per a recobrar la serenitat i continuar 
endavant.  

 

3.6. Reflexió sobre la millora personal i l’interés del tema 

Respecte a la percepció de l’entrevistat sobre si sap com millorar la seua memòria, un 
50% afirma desconéixer les ferramentes necessàries per a aconseguir-ho. D’altra banda, 
un 73% dels pianistes entrevistats se sent interessat en l’aprofundiment del tema i sols el 
27% no esta interessat, tot i que un 83,3% d’aquells que han contestat negativament a la 
pregunta afirma presentar problemes de memòria amb una freqüència moderada en 
l’actualitat.  

En funció dels cursos a què pertanyen els subjectes, l’anàlisi mostra que un 62% dels 
pianistes que s’han graduat recentment no saben com millorar les seues estratègies de 
memorització. També el 100% del alumnes de primer presenten una resposta negativa. 
Els participants on menys incidència té aquest desconeixement pertanyen als cursos de 
3er i 2on, amb només un 20% i 33% respectivament. El curs de quart presenta una 
distribució equitativa d’ambdues respostes.  

 

4. Conclusions 

Al llarg de la introducció teòrica s’ha pogut constatar que la memòria musical és una de 
les característiques que identifiquen el pianista en l’àrea de la praxi interpretativa, pels 
avantatges artístics i tècnic-interpretatius atribuïts a la mateixa en la consecució d’una 
òptima interpretació. Per aquesta raó, tocar de memòria s’ha convertit en un objectiu 
essencial de la formació del pianista professional. No obstant això, al mateix temps s’han 
evidenciat carències importants a l’hora de proposar un sistema eficaç en la 
memorització d’una obra musical. Així, gran part dels pianistes en procés de formació 
desconeixen les estratègies necessàries per a emmagatzemar en la memòria a llarg 
termini, i de manera estable i fiable, la informació estudiada, i que aquesta reste 
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accessible durant la interpretació musical. Per aquesta raó, les investigacions han tractat 
de descriure les ferramentes, hàbits i processos implicats en la memorització d’una obra.  

És per això que, en el context d’un Conservatori Superior de Música de València, 
l’objectiu principal de la present investigació ha sigut analitzar el funcionament de la 
memòria dels alumnes del centre, a fi de realitzar una descripció detallada dels processos 
i estratègies de què disposen. 

En aquest apartat s’exposen les conclusions derivades del plantejament i del procés 
metodològic, tot i relacionant-les amb els resultats obtinguts de l’anàlisi de dades, els 
objectius i hipòtesis prèviament formulats, la relació amb altres estudis del mateix camp 
i, per últim, es recullen tant les limitacions i les aportacions de la investigació com les 
recomanacions per a futures recerques.  

 

4.1. Consecució d’objectius 

Per tal de guiar la investigació, es formularen uns objectius inicials que es 
complementaren amb l’enumeració de vàries hipòtesis. L’anàlisi dels resultats realitzat 
en l’apartat anterior permet confirmar la consecució de dits objectius així com verificar o 
refutar les hipòtesis plantejades.  

La revisió de la literatura sobre la memorització musical ha permés conéixer i valorar els 
tipus de memòria implicats en l’estudi i memorització del repertori pianístic.  

La posterior fase empírica ha aportat les dades necessàries per a aconseguir els demés 
objectius generals i específics. Tot i que la mostra no representa de manera homogènia el 
nivell d’estudis de l’alumnat del conservatori, la grandària d’aquesta, en proporció a la 
quantitat d’alumnes, és considerable, pel que s’ha pogut construir un coneixement 
representatiu sobre el tema i descriure detalladament la realitat viscuda per l’alumnat 
respecte a la memorització del repertori pianístic.  

En primer lloc, s’ha donat una fonamentació empírica a la problemàtica observada 
durant l’inici de la investigació, ja que s’ha comprovat que, en efecte, un elevadíssim 
percentatge de pianistes pateix o ha patit en el passat problemes de memòria al llarg de 
la seua trajectòria formativa. 

En segon lloc, s’ha comprovat que un alt percentatge dels subjectes sent emocions 
negatives com ara por, inseguretat i ansietat durant la interpretació, el que podria 
condicionar enormement la seua qualitat interpretativa i la predisposició a sofrir 
bloquejos durant la praxi instrumental; mentre que un percentatge igualment elevat 
relaciona la interpretació de memòria amb sentiments de llibertat i seguretat.  

Així, la major part de la mostra troba important interpretar el repertori musical de 
memòria i una gran part d’aquests coincideix en les raons per les quals el fet d’interpretar 
de memòria s’ha estipulat com ineludible en el protocol escènic del concert públic: una 
major concentració en la música i un coneixement més aprofundit de l’obra. És a dir, que 
afavoreixen la qualitat interpretativa per a millorar la connexió entre l’intèrpret i l’obra.  

Aquesta investigació també ha permés descriure el funcionament del procés de 
memorització dels entrevistats.  
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D’una banda, s’ha pogut comprovar que quasi totes les persones entrevistades coneixen 
els diferents tipus de memòria implicats en el procés, sobretot l’analítica, auditiva, visual 
i motora, tot i que atorguen una importància primordial a la primera i la segona. D’altra 
banda, tots els subjectes afirmen analitzar el contingut de les obres, encara que els 
elements analitzats divergeixen. Són els de tipus macroestructural els analitzats amb 
major freqüència, la qual cosa coincidiria amb la importància que els subjectes donen a 
aquest tipus de memòria. De fet, les estratègies de tipus analític són les més emprades 
front un lapsus de memòria, el que també coincidiria amb les estratègies de 
memorització emprades durant l’estudi. Aquest tipus de memòria sembla estar 
vinculada doncs a la construcció d’una representació mental de l’obra. Pel contrari, 
l’estratègia de verbalització només és emprada com una ferramenta habitual en l’estudi 
per un grup prou reduït d’alumnes. 

D’altra banda, més de tres quarts dels entrevistats concep el procés de memorització des 
d’un punt de vista holístic, on la memorització de la informació musical comença a la 
vegada que ho fa la lectura i l’aprenentatge de l’obra. També la major part de l’alumnat 
coincideix en adquirir la memòria simultàniament de manera involuntària (repetició 
mecànica) i conscient (anàlisi de moviments i contingut).  

Respecte a les hipòtesis inicials, es pogueren dur a terme certes correlacions entre 
variables, i es confirmaren tres de les quatre plantejades. D’aquesta manera, es comprovà 
que, en efecte, els estudiants que havien aconseguit reduir els problemes de memòria en 
l’actualitat havien modificat la seua metodologia d’estudi. També es pot afirmar que les 
noves estratègies emprades en el procés de memorització coincidien entre si. Aquesta 
correlació de variables permeté detectar un cert patró comú entre aquells alumnes que 
mostren un menor nombre d’errades memorístiques, la qual cosa demostra l’existència 
de patrons comuns en l’ús d’estratègies memorístiques entre els estudiants que no 
presenten problemes lapsus durant la interpretació. L’anàlisi harmònica i formal així com 
la representació mental de l’obra són, de manera generalitzada, els principis del seu 
mètode d’estudi. 

En relació a l’ús d’estratègies variades durant l’estudi per a la memorització de l’obra i la 
creació d’una representació mental d’aquesta, la investigació confirma l’existència d’una 
forta vinculació entre l’anàlisi de la informació musical i la construcció d’una 
representació mental de la mateixa. 

Finalment, sembla imprescindible exposar les dades obtingudes en les preguntes 
referents a la reflexió sobre la millora personal dels entrevistats i l’interés que el tema 
suscitava en ells. Resulta alarmant que la meitat dels participants afirmen desconéixer les 
ferramentes necessàries per a millorar el seu procés de memorització i que una gran 
majoria sembla estar interessada en el tema de la memòria. També resulta sorprenent que 
d’aquelles persones que neguen que la qüestió de la memorització els suscite interés, 
l’enorme majoria patixca lapsus de memòria en l’actualitat.  

En definitiva, es pot afirmar la hipòtesi inicial, que proposava que l’aprenentatge 
memorístic a partir de diverses estratègies afavoriria una major solidesa en la memòria i 
disminuiria els lapsus durant la interpretació, ha sigut confirmada.  
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4.2. Discussió  

La finalitat d’aquesta investigació ha sigut delinear un estudi que mostrara la realitat 
actual del Conservatori Superior de Música de València, en el camp de la memorització 
del repertori pianístic, dins d’un context epistemològic que ha permés donar una 
fonamentació teòrica a la informació obtinguda.  

Ara bé, les aportacions d’aquest estudi han de ser valorades des de la consideració de les 
seues limitacions, tot i tenint en compte el context acadèmic en què s’ha dut a terme. 
Finalment, la reflexió al voltant de les aportacions podrà donar lloc a futures línies 
d’investigació en aquest camp d’estudi.  

Entre les limitacions detectades, cal destacar-ne les metodològiques derivades tant del 
tipus de mostreig com de la grandària de la mostra. Tot i que ambdues estan justificades 
pel reduït volum de la població, aquestes no permeten la generalització dels resultats en 
contextos més amplis o l’extrapolació a altres àmbits geogràfics. A més, el fet d’haver 
obtingut un flux de respostes tan desigual entre els nivells acadèmics ha dificultat 
enormement l’extracció de dades concloents sobre el tipus de pràctica realitzada en cada 
curs.  

També resulta important assenyalar que l’estudi ha tractat d’evitar una visió fraccionada 
del fenomen, pel que s’ha treballat sota la premissa que l’experiència subjectiva dels 
individus és la via per a abordar la multiplicitat del fenomen de la praxi musical. No 
obstant això, aquesta aposta per la percepció individual pot donar lloc a errades de 
mesura en els instruments d’observació basats en l’enquesta, doncs els entrevistats 
responen en funció de les seues creences personals. A fi de garantir una major objectivitat 
en les dades seria recomanable emprar la triangulació en futures investigacions, utilitzant 
altres mètodes d’observació –com ara entrevistes personals o l’observació directa–, a fi 
d’obtindre una visió més global de la realitat analitzada.  

Finalment, sembla important mencionar que, com cabia esperar, els mètodes d’enquesta 
emprats no han aconseguit abordar la complexitat del fenomen de la memorització. Per a 
compensar aquest fet, seria convenient l’anàlisi exhaustiu de més variables com ara 
qüestions motivacionals o la diferència entre el context en què es desenvolupa l’estudi i 
on es realitza la posterior interpretació ja que, com afirma Mishra (2007) pot produir-se 
un deteriorament significatiu en la recuperació de la informació a causa d’aquest fet.  

Malgrat les limitacions de la investigació, algunes de les aportacions d’aquesta 
coincideixen amb les conclusions d’estudis previs.  

Els resultats d’aquest estudi demostren que, tal com afirma García (2016), la realitat del 
context educatiu situa els estudiants de piano en una contradicció on, d’una banda 
sofreixen la pressió d’aprendre el repertori de memòria i d’altra banda, freturen de les 
estratègies necessàries per a aconseguir construir una memòria sòlida i fiable. Aquesta 
situació genera un alt nivell d’estrés degut a les dificultats i les inseguretats que pot 
arribar a generar a l’hora d’interpretar una obra musical (Arbeau i Vermersch, 1997). 

Tot i així, tal com afirmava Williamon (1999), la major part dels entrevistats reconeix la 
importància d’interpretar el repertori musical de memòria i considera que aquesta 
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pràctica permet una major concentració en la música i un coneixement més aprofundit de 
l’obra. 

D’altra banda, entre les estratègies més emprades pels participants destaquen l’anàlisi de 
l’obra musical, qüestió que coincidiria amb les propostes d’Arbeau i Vermersch (1997) 
sobre la importància de les tasques d’anàlisi en el procés de memorització. No obstant 
això, existeix un clar distanciament amb les seues propostes sobre la verbalització, ja que 
aquesta no és utilitzada més que per una minoria dels entrevistats.  

També els resultats difereixen amb la investigació feta per Dubé (2006), que defensa la 
importància l’anàlisi dels elements micro-estructurals de l’obra, ja que les respostes 
obtingudes mostren una major tendència a analitzar qüestions macro-estructurals.  

Respecte a l’estudi dut a terme per Davidson-Kelly (2012), que mostra una tendència 
generalitzada a aprendre i memoritzar per separat, aquesta investigació evidencia una 
visió holística i simultània dels processos.  

En definitiva, el camp d’estudi de la memorització és encara ple d’interrogants que 
hauran de ser abordats en futures investigacions, per tal de fer progressar una pedagogia 
que afavorisca l’aprenentatge eficaç de les obres musicals i que aquestes puguen ser 
interpretades amb independència de la partitura. 

D’aquesta manera, seria interessant continuar les investigacions de compilació 
d’estratègies memorístiques emprades pels pianistes i, sobretot, ampliar els estudis 
experimentals que analitzen la seua efectivitat, ja siga de manera aïllada o combinada, 
amb la finalitat de recollir aquelles que mostren millors resultats en el procés de 
memorització.  

D’altra banda, resultaria enriquidor conéixer l’efecte que la verbalització pot tindre en el 
procés de memorització i recuperació de la informació, amb l’objectiu de verificar si 
aquest aconsegueix millores significatives en relació a la seguretat durant la interpretació, 
a la construcció d’una representació mental i si millora la capacitat de recuperar la 
informació durant un lapsus de memòria.  

Aquest estudi ha permés analitzar algunes de les estratègies emprades pels participants 
per a reaccionar front un lapsus memorístic durant la interpretació pianística, pel que 
seria convenient aprofundir en l’estudi d’aquest camp, tot i tenint en compte variables 
que poden influir com els coneixements harmònics o l’oïda absoluta. De fet, aquestes 
respostes obrin una nova línia cap a la investigació de l’entrenament auditiu o la 
possessió d’oïda absoluta i el procés de memorització, on es podria estudiar la relació 
entre unes i l’altra o si una oïda ben entrenada afavoreix la memorització i la recuperació 
de la informació durant un problema memorístic.  

Finalment, respecte al desenvolupament de la memòria experta, és cert que no ha pogut 
ser evidenciada en la investigació una correlació entre aquesta i una millora qualitativa 
en el procés de memorització. No obstant això, i considerant que aquesta és fruit d’un 
aprenentatge al llarg dels anys, seria convenient dedicar atenció en futurs estudis a 
desenvolupar aquest tipus de memòria el més prompte possible, establint les estratègies 
necessàries per tal d’acurtar el procés d’adquisició. També, en aquesta línia, es podria 
investigar com implementar i fomentar l’ús d’estratègies d’anàlisi des de l’inici dels 
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estudis, encara que fóra a un nivell rudimentari que s’anara ampliant a mesura que 
s’avança en la formació musical. D’aquesta manera, els pianistes no s’haurien de veure 
obligats a canviar el seu mètode d’estudi després d’haver patit durant anys els estralls 
d’atorgar plena confiança a la motricitat, degut al desconeixement d’altres estratègies 
complementàries que consoliden la memòria amb major seguretat.   
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