
LA RÍTMICA D'EMILE JAQUES-DALCROZE. 
RESUM HISTORIC DELS SEUS ORÍGENS 
I EVOLUCIO, AIXÍ COM DE LES SEVES FINALITATS 

Núria Trias Llongueres 

El Ritme, expressió de I'ordre i de la simetria, penetra el cos 
dins a l'lnima, i li revela I'harmonia de la seva perso- 
nalitat.. . 

Plató 

Dites semblants, les trobarem amb paraules de molts altres personat- 
ges importants en l'histbria de la humanitat, ja que el tema del RITME, 
ha estat profundament estudiat i analitzat en filosofia, en música, en li- 
teratura, en medicina, en belles arts, en sociologia i en pedagogia, i, no 
cal dir, en extens al comentar qualsevol manifestació de la bellesa de les 
evolucions de la natura. 

El Ritme ha estat un element molt important a tenir en compte en la 
formació de l'individu ja des de temps immemorials, per6 la seva apli- 
cació en el camp de la pedagogia, o potser més directament, en el món 
de l'escola, es pot dir que no va ser introdu'it fins que E. Jaques- 
Dalcroze amb el seu mttode de Gimnhia Rítmica o La Rítmica -com 
simplement s'identifica- posa en mans dels músics i pedagogs aquesta 
nova t2cnica pedag6gica: Dalcroze va veure clarament que per obtenir 
una bona educació integral de I'infant, aquesta assumpció de I'educa- 
ció musical i el ritme és del tot indispensable. Haver tingut doncs 
l'audhcia de plantejar el problema en la forma que ho va fer, va ser, en 
aquells moments, entrar en el terreny de les últimes i més sublims con- 
questes de I'educació. 

ÉMILE JAQUES-DALCROZE (1865-1950) 

CRONOLOGIA 

6-7-1865 Va néixer a Viena, de pares su'issos del cantó de Vaud. 



Comensa els seus estudis de música amb unes classes de 
piano. Els concerts dirigits per Johann Straus, cada diu- 
menge, van exercir una profunda influtncia en la seva for- 
mació musical. 

La família Jaques s'instal-la a Ginebra: Émile, continua els 
seus estudis de piano al Conservatori. 
Inic'ia la composició de petites obres musicals. 
Es trasllada a París per aprofundir els seus estudis musicals i 
artístics. Treballa amb Gabriel Fauré, Marmontel i Lavig- 
nac i als cursos d'art dramatic amb Talbot de la Comtdia 
Francesa. 
Va a Viena durant dos anys a llAcadtmia de música per tre- 
ballar el piano, I'harmonia i la improvisació amb el profes- 
sor Anton Bruckner. Després amb Mathis Lussy, suís, que 
és el primer en ocupar-se ade les lleis de l'expressió i del rit- 
mew (aquest va ser qui el va introduir en les vies de les seves 
investigacions sobre la rítmica). 

És anomenat professor d'harmonia i del curs de solfeig su- 
perior pel Comité del Conservatori de Ginebra. Curs que 
va reorganitzar completament d'acord ja amb les seves in- 
vestigacions sobre el desenvolupament de les facultats 
auditives que ja el preocupaven. 

Durant aquest període, va dedicar-se a la composició i va 
editar la majoria de les seves cansons uRomandes* que, per 
cert, ho va fer prenent el cognom del seu amic Dalcroze, 
canviant únicament la primera lletra i que va adjuntar al 
seu de Jaques, quedant ja per sempre més conegut per 
Jaques-Dalcroze. 

També durant aquesta tpoca, es va dedicar a escriure i 
fer crítiques musicals en les millors revistes del moment: 
funda l'associació de músics su'issos, i desenvolupii, en tots 
aspectes, la vida cultural i artística de Ginebra. 
Es casa amb Maria-Anna Starace, coneguda per Nina Falie- 
ro (cantant). 
Naixement de la Gimnhtica Rítmica. 
És introdu'ida en el Conservatori de Ginebra, després d'ha- 
ver realitzat diverses demostracions del mttode a Su'issa i a 
tota Europa, fins que se li va oferir obrir un institut Jaques 
Dalcroze per desenvolupar el mttode a Hellerau-Alemania 



el 1909 dins el centre del Dr. Wolf Dohrn, eminent literat 
i crític musical. 

1910 Demana la dimissió en el Conservatori de Ginebra. El Co- 
mitt l'anomena professor honorari i se li atorga la medalla 
d'or. Va ser anomenat també doctor honoris-causa de la 
Universitat. 

1911 Es trasllada a Hellerau on inaugura el nou Institut Jaques- 
Dalcroze, realitzat segons la idea creadora de A. Appia i 
del mateix Dalcroze. Pels seus cursos hi varen passar un 
gran nombre d'importants músics, pedagogs i escriptors de 
tot el món com Pau1 Claudel, G.B. Shaw, A. Appic, Ni- 
jinsky, le prince Wolkonsky, les primeres aestrelles~ dels 
ballets rusos, etc. Allí, a més d'ensenyar el seu mttode, 
cuidh del muntatge de diverses coreografies teatrals i 
ques, basades sempre en la importhncia del sentit rítmic, 
tant corporal com musical. Totes elles varen ésser comenta- 
des com extraordinhries . 

1914 Comenca la primera guerra mundial i mort el Dr. Wolf 
Dohrn. Dos fets que determinaren un nou camí en els pro- 
jectes que havia iniciat ja Dalcroze. 

1915 Torna a Ginebra i es crea 1'Institut Jaques-Dalcroze 
d'acord amb el Conservatori. A partir d'aquell moment 
Dalcroze consagra la seva vida a I'ensenyanca rítmica, no 
solament a 1'Institut de Ginebra sinó que també es 
desplaca a altres instituts existents ja arreu del món (Angla- 
terra, Berli, Sutcia, Franca, Catalunya, Arntrica, etc.). 

1922 Prolongació del mttode cap a la Teraptutica. L'Iltre. Pro- 
fessor de Psicofisiologia de la Universitat de Ginebra, 
Eduard Clapartde va col.laborar amb ell a elaborar el Mt- 
tode bhsic I'aspecte psicopedagbgic. 

1926 Primer Congrés del Ritme a Ginebra. Uns dos-cents cin- 
quanta delegats hi són presents, dels que trenta-tres varen 
presentar una confertncia. Les nacions presents són: Ale- 
mania, Anglaterra, Btlgica, Catalunya, Estats Units, 
Franca, Hongria, Ithlia, Pai3os Baixos, Polbnia, Sutcia i 
Txecoslovhquia. 

El mateix any, I'agost es fa el primer curs de vacances 
que continua encara en la actualitat. Es crea la Unió Inter- 
nacional de Professors del Mttode (U.1.P.D .) (actualment 



Federació Internacional Ensenyants de Rítmica). J.-D.és 
president d'honor, F.I.E.R.9. 

1928 La rítmica es introdu'ida oficialment a l'escola prirn2ria de 
Ginebra . 

1935 Commemoració del setanta aniversari de Dalcroze. Curs 
extraordinari de vacances en el que varen ser invitats tots 
els alumnes més antics del mestre. Com homenatge se li 
oferí un ilbum ricament enquadernat que pesava 23 kg i 
contenia 10.500 firmes d'alumnes de Rítmica de diferents 
nacionalitats. 

1936 Assisteix al Primer Congrés Internacional d'Educaci6 Musi- 
cal. 

1950 Mort de Jaques-Dalcroze: El Consell d'Estat de Ginebra 
decideix donar el seu nom a un dels seus grans cboule- 
vards~. 

Com veiem, Émile Jaques-Dalcroze va ser un home de facetes molt 
diverses: músic, compositor, actor i pedagog; un home que per la seva 
gran activitat és impossible d'ésser oblidat. Perb, si es pot oblidar l'ho- 
me -molts ni tan sols l'han conegut-, la seva obra ha quedat existent 
entre nosaltres per recordar40 sempre més. 

I per acabar aquesta cronologia o petita biografia del personatge, 
veiem ara quines eren les seves dites i opinions sobre el ritme, base de la 
rítmica, i així comprendrem millor el perqui? de la seva metodologia. 

Per a ell, el ritme té tot un caricter filosdfic cEl ritme és la base de to- 
tes les nlanifestacions de la vida, de la cii?ncia, de l'art. El ritme és al 
mateix temps, l'ordre, la mkrica i el moviment, i la manera personal 
d'executar aquest moviment*. 

aEl ritme permet a l'individu expressar els seus sentiments segons la 
forma natural que li és prGpia, i adés assegura la unitat de les facultats 
humanes i engendra una etica personah. 

<Tot ritme és moviment. Es l'experiencia física que forma la consci2n- 
cia: equilibrar i coordinar els moviments, és doncs desenvolupar la men- 
talitat d'una faisó global,. 

Amb aquestes premises anem tot seguit a qüestionar. 

El metode Jaques-Dalcroze, o. sia la rítmica, és un mhode actiu, 
d'educació musical mitjan~ant .el qual el sentit i el coneixement de la 



música són desenvolupats a través de la participació corporal en el ritme 
musical. 

La seva finalitat consisteix en harmonitzar les facultats de percepció, 
de consci2ncia i d 'acció de l'alumne. 

Les tres materies bbiques del metode són: la rítmica, el solfeig i la 
improvisaci6, que, corresponen a tres principis de treball fonamentals: 
1. L'experiZncia sensorial i motriu. 2. El coneixement intel -1ectual. 
3. L'educació rítmica i musical. 

1. L'experiZncia sensorial i motriu, és la primera forma de compren- 
sió. Durant una classe de rítmica el cos es posa en acció condu'it per la 
música. L'alumne realitza corporalment totes les variacions de temps, 
de ritme, de matís, talment com les entén. Es tracta doncs d'una forma- 
ció musical de base i d'una educació de la sensibilitat i de la motricitat. 
Es pot iniciar ja a partir de la primera edat o sia, als dos o tres anys. 

2. El coneixement intel.lectua1, és introdu'it una vegada adquirida 
l'experisncia sensorial i motora. El solfeig <Dalcrozien~ esta basat en el 
cant i en el moviment corporal de l'alumne. Per ell, les nocions del fra- 
seig, de la respiració (contracció i decontracció) tenen la mateixa impor- 
tiincia que el nom de les notes, dels valors o dels compassos. 

3. L'educació rítmica i musical és una educació de la persona. Procura 
una millor coordinació de les facultats corporals i mentals, i facilita iim- 
pliament les seves possibilitats de consciencia i d'acció. La improvisació 
esta consagrada a aquesta consciencia personal i als seus mitjans d'ex- 
pressió. Dins la formació professional, I'estudi de la improvisació prepa- 
ra l'ensenyan~? de la rítmica on la qualitat musical, ensems amb una 
constant adaptació dels alumnes és del tot important. 

La rítmica, doncs, no s'ocupa especialment de la tecnica musical ni 
tampoc de la tZcnica corporal, s'ocupa especialment de la relació entre 
la música i l'individu, per aix6 diem que, abans que res, tracta d'ésser 
un mttode de cultura humana, de ser un mitja més que una finalitat, 
perque pel seu cariicter universal (el ritme és en tot) afecta el cos, les 
emocions i el pensament, i en conseqütncia la música i les altres arts. 

Una de les facetes a destacar d'aquest ensenyament, és la forma de 
realitzar els exercicis: tots ells solen anar acompanyats de paraules indi- 
catives inesperades (les més usuals el hop i el hip) que tenen com a prin- 
cipal objectiu mantenir l'esperit en tensió i alerta all6 que ha de succeir 
o realitzar el cos en el moment precís. Moltes vegades (per no dir la ma- 
joria) les indicacions són amb els mateixos elements musicals. Per una 
millor comprensió donarem a continuació un exemple, que ens pugui 
fer veure clarament la seva importiincia pedag6gica. 



CANVI DE PARELLA 

Finalitat pedag6gica. Agudesa del so, distinció d'esquemes rítmics, 
atenció auditiva, educació dels reflexes. 

Organització. Ordenarem els infants per parelles, cada parella porta- 
r2 un ctrcol, i es situaran formant rotllana, de manera que es formaran 
dos cercles de nens separats pels ctrcols, que els infants del cercle inte- 
rior agafaran amb la m2 dreta i els del cercle exterior, amb l'esquerra. 

Evolució. S'inicia una marxa a ritme moderat i avangant sempre vers 
la mateixa direcció: 

Cada cercle evolucionar2 segons les indicacions següents: 
- Cercle interior: Quan el professor toqui un treset (o el professor 

digui Hop), els nens canviaran de parella, deixant-se anar del seu ctrcol 
i agafant-se al cercol del nen del davant. 
- Cercle exterior: faran la mateixa evolució quan el professor toqui 

un trinat (o digui Hip). 

Variació. Si el trinat o el treset s'interpreten en el registre agut, els in- 
fants es canviaran amb el company de davant; si s'interpreten en el re- 
gistre greu, es canviaran amb el de darrera (en aquesta evolució queden 
eliminats el Hop i el Hip). 

Observació. No els farem fer la variació fins haver aconseguit que sur- 
ti perfecta la primera evolució del joc. 

Veiem com aquests exercicis són presentats als infants en forma de 
joc: Aix6 és una de les formes positives de la rítmica, ja que no podem 
oblidar que el joc segons ens diu Mme. Rassekh *és com una disciplina 
social, i al mateix temps, que la música est2 igualment considerada com 
<la més social de totes les arts,,. 

Per tant, i resumint tot el que acabem d'expressar fins ara, direm que 
l'ensenyan~a rítmica permet el desenvolupament d'un triple objectiu: 
intel.lectua1, moral i social, contribuint així en el procés educatiu actual 
encaminat a ecol.laborar amb l'ésser hum2 en formació per a assolir el 
desenvolupament integral de totes les seves possibilitats intel.lectuals~. 

La conseqütncia de tot aquest treball porti a Dalcroze al punt culmi- 
nant del seu metode que és la Plktica Animada. 

La Plhtica té per objectiu l'estudi detallat dels matisos del movimellt 



corporal segons les lleis mateixes que regeixen el moviment sonor, o sia, 
que fan del cos hum2 l'instrument interpretatiu de la música. 

Q@ DIFERENCIA LA RÍTMICA DE LA PLASTICA? 

Resumint els extensos escrits de Dalcroze exposats en els seus llibres 
sobre la rítmica i la plbtica, podem dir, que la prhctica de la rítmica in- 
trodueix l'individu tant a sentir com a experimentar corporalment la 
música per la seva pr6pia satisfacció, i aquestes experitncies constituei- 
xen, per elles mateixes, un estat constant de vida i de moviment. La rít- 
mica, doncs, és una experitncia essencialment personal. L'estudi de la 
plhtica, és el complement artístic de la rítmica; dóna als seus mitjans 
expressius una forma més harmoniosa, estilitzada i més decorativa del 
gest i de les actituds. Podem dir, doncs, que la plhtica és un art com- 
plet i les seves manifestacions s'adrecen directament als ulls de l'espec- 
tador; vol dir doncs que abans han estat elaborades i preparades per 
l'actor. 

Si Dalcroze dins el camp de la música amb la rítmica obrí nous horit- 
zons pel seu aprenentatge, camí seguit després per molts altres peda- 
gogs de la música com són Odf, Kodally , Willems, Ward, Borguño, 
etc. (creant també els seus propis mttodes d'ensenyament musical), cal 
destacar que dins el camp del moviment i de la dansa Dalcroze amb la 
plhtica, aporta també la seva participació renovadora. 

En el segle XX, va néixer un moviment de resisttncia que per dife- 
rents costats intenta donar a la dansa una orientació física i psicolbgica 
diferent de la que té la dansa classica o acadtmica. 

d'home que més camí va obrir en aquesta nova idea de la dansa va 
ser el frances Fran~ois Del Sarte (181 1 - 187 1). Ell va ser dels primers en 
establir la relació entre la música i el sentiment. Segons ell, d'home és 
I'objecte de I 'art~ i es serveix del cos per a manifestar-se en les tres mo- 
dalitats consecutives: fiiques, intel-lectuals i morals,. 

All6 que és bonic purifica els sentits. 
All6 que és veritable il-lumina el pensament. 
El bé santifica l'hnima. 

Els més fidels seguidors d'aquests pensaments, podem dir, van ser 
Isadora Duncan i Jaques-Dalcroze; tots dos, basats en la font inspirado- 
ra dels grecs, varen obrir les portes cap a una dansa més lliure, més ex- 
pressiva, i sobretot, més humana. 



Molts han pensat sempre, per manca d'informació segurament, que 
la Duncan i Dalcroze seguien la mateixa escola, per6 no.. . Hi havia 
quelcom que'ls separava, i és que la Duncan, segons ella, no dansava 
usobre la música, sinó que ho feia usota els efectes de la música,. Dalcro- 
ze, en canvi, vol dansar interpretant la música tal com és, tenint en 
compte el ritme, el seu fraseig, els matisos, el caricter de la seva harmo- 
nia i orquestració, els instruments, les altures del so, etc.; Mme. Claire- 
Lise Dutsit defineix molt bé amb tres punts resumits, all6 que Dalcroze 
volia, desitjava i perseguia per a la dansa: 

- La música dels sons i l'expressió del gest han d'ésser animats per la 
mateixa emoció. 
- La música ha d'espiritualitzar el cos per aconseguir la seva trans- 

formació en sonoritat visible. 
- La dansa esdevé, doncs, un element ple d'un sentit afectiu, estttic 

i social. 

Donat que Dalcroze va escollir com a dedicació la música i no la dan- 
sa, és l6gic que fos sobretot dins aquest camp on més reconeixement 
tingués la seva metodologia i fos més estimada i mundialment estesa , ja 
que a ella va dedicar la major part dels seus estudis i de la seva vida. En 
canvi, podem dir que dins el món de la dansa i de l'escena la seva apor- 
tació, tot i ser igualment important, no ha estat prou reconeguda, enca- 
ra que els experts no han deixat mai de recordar-10, tal com fa Jacques 
Bari1 dins la seva darrera obra La Danse modeme d'lsodora Duncan a' 
Twyla Tharp on parla extensament de Dalcroze com un innovador en 
l'art de la dansa i també del teatre. 

No oblidem tampoc que és dins el 1.900, com hem citat abans, el 
moment culminant d'aquest moviment renovador de la dansa, i és ales- 
hores quan Dalcroze va dedicar més atenció a demostrar públicament 
all6 que cl seu mttode musical, la rítmica, podia aportar de nou i de bo 
en aquest camí pel desenvolupament del moviment corporal. 

És doncs a lJInstitut de Hellerau i en companyia de I'escenograf i mú- 
sic Adolf Appial que ell va introduir tot aquest moviment renovador. 
Allí va realitzar una strie de muntatge i de representacions líriques, tea- 
trals i musicals que varen ser l'admiració de tot el món artístic del mo- 

1 Appia neix el 1862, a Ginebra, de molt bona famíiia. Va estudiar música i obtingué 
el primer premi de fuga en 1887. A causa de les grans decepcions que van produir-li les 
representacions dels drames de Wagner, es va decidu a dedicar tots els seus esforcos a re- 
novar I'art esctnic musical. Les seves teories van ser realitzades a París el 1903 muntant 
diferents obres musicals amb una concepció decorativa revolucioniiria que va causar un 
gran txit. Coneix Dalcroze el 1906, del qual va ser alumne, amic i col~laborador. 



ment; els comentaris i crítiques que sobre aquests espectacles es varen 
fer eren semblants als que formuli Pau1 Claudel: UES la primera vegada 
després dels dies de la Grtcia que un veu la veritable bellesa en el tea- 
tre, . . . <Tot és sorprenent, tan maravellós com la dansa antiga, per6 
completament nova i moderna, . .. <<És una unió entre la música, la 
plhtica i la llum, com jo no l'he vist mai, . . . 

No és estrany doncs que a Hellerau, a més del món dels músics i dels 
pedagogs, s'hi trobessin també els homes del món del teatre i de la dan- 
sa com G. B. Shaw , Wolkonsky , Pitoieff, Granville Barker , Diaghilev, 
Marie Rambert, Mary Wigman, Valérie Kratina, Rosalia Chladeck, etc. 

Tots ells, deixebles de Dalcroze, varen ser els que van introduir en el 
món del teatre i de la dansa una veritable renovació tal com el seu mes- 
tre desitjava, creant tot aquest moviment que, més endavant, s'ha anat 
traduint per uexpressió corporal,, udansa moderna,, acontemporinia>>, 
etc. 

I no vull ja estendre'm més en aquest punt, ja que en la revista Le Ryth- 
me nP 12 del 1924 hi trobareu més d'un centenar de comentaris, i de 
crítiques sobre l'obra de Dalcroze realitzades per diferents personalitats 
del món de l'art en general i, com és natural, del món de la pedagogia 
que podria fer inacabable aquest article, per6 per ésser escaient, parlant 
del món esctnic, citaré un resum de l'article que va escriure Georges Pi- 
toieff, director del teatre Pitoieff, diu així: UJO em vaig iniciar a la 
rítmica-Dalcroze el 191 1. Vaig anar a Hellerau per assistir a un festival 
organitzat per 1'Institut Dalcroze, va ser per a mí, com per a molts al- 
tres, una revelació. jo vaig sentir que darrera aquelles formes geomttri- 
ques d'aquells cossos humans que es movien dins I'espai, obeint una 
llei desconeguda, s'amagava un misteri al.lucinant i meravellós ja que 
posse'ien quelcom que per a mí era del tot desconegut. Jo estava mera- 
vellat, i amb vaig sentir disminu'it , gairebé abatut.. . En conseqütncia 
no vaig poder fer altrament que quedar-me a 1'Institut Dalcroze: quan 
uns mesos després vaig sortir de Hellerau, estava en possessió del secret, 
jo vaig descobrir un do en mi, adormit fins aleshores, encara que el sen- 
tia profundament sense poder-ho precisar. Aquest do descobert era uel 
sentit rítmic,. Jo estava ja en possessió d'un nou sentit que vaig intro- 
duir immediatament en el món de l'escena. Dalcroze revela els ritmes 
al cos, i sols el cos que posseeix el ritme és capas de servir a l'art esctnic. 
Molts em diran que hi ha grans actors que no coneixen ni han sentit mai 
parlar de Dalcroze; aquests artistes han descobert el ritme en el seu cos 
com un do natural que Déu els ha concedit. Cal entendre'ns.. . Dalcro- 
ze no va crear cap element nou dins el cos. Ell el retrova dins el <caos* de 
les possibilitats del moviment corporal, el precisa, l'educa, el fa present 
i obedient a la voluntat i al pensament de l'home. El ritme és dins el cos 



de cada individu, ja que és un do de la naturalesa. Un do, per6, que no- 
saltres ignorem molt sovint. Dalcroze és el que ha vist i sentit la seva in- 
flutncia i la seva virtut, ell doncs, va fer el prodigi de donar-li una uexis- 
ttncia*. 

CAMP D'ACTIVITAT DE L'ENSENYANGA RÍTMICA 

A causa del seu alt contingut pedagagic, la rítmica Jaques-Dalcroze, 
ha estat reconeguda mundialment com un dels metodes de més efickia 
per al preescolar i primers nivells d'E.G.B. (edat en qut es desenvolupa 
tot el nostre instint motor). 

En aquestes edats, el nen es troba en el seu grau més alt de possibili- 
tats perceptives. És doncs imprescindible donar-li tot all6 que el pot 
ajudar a desenvolupar millor els seus sentits. Jo fins diria que és molt 
més important aix6 que no pas I'aprenentatge de qualsevol ttcnica, 
com pot ser el saber llegir i escriure ... La finalitat de l'educació en 
aquest primer cicle escolar hauria de ser la de preparar al mhim els in- 
fants per ser bons receptors en tots els aspectes; aixb facilitaria molt la 
tasca que podrem fer més endavant associant l'intel-lecte. 

Poden1 dir que el mttode Dalcroze, o sigui la rítmica, ajuda a aques- 
tes finalitats en un grau molt superior al de qualsevol altra activitat, ja 
que el seu treball es basa en el fet d'harmonitzar les facultats de percep- 
ció de ccanscitncia i d'acció de I'alumne. 

Per reforsar aquesta opinió, recordaré algunes de les paraules del pe- 
dagog Jordi Gall, que amb motiu del centenari del mestre Joan Llon- 
peres, va escriure en el diari Avui, recordant amb nostalgia les seves 
classes.. . aHem de recontixer que en el nostre món l'educació de la mú- 
sica és marginal. La intu'ició de Dalcroze, crec jo, va ser adonar-se que el 
problema no era incorporar l'educació musical com un element més, 
juxtaposat en els programes educatius, sinó valorar música i ritme com a 
elements biisics d'una educació generals. 

aNo és un problema facil, i ho és cada vegada menys a mesura que 
nois i noies es fan grans. En un sistema educatiu dominat pel paper, el 
llapis, la lletra i, fins i tot, si voleu, el dibuix (és a dir la vista), com 
introduir-hi la riquesa enorme del món auditiu de la música, sintetit- 
zant a més a més (i aquí és on hi ha potser el tret de geni més impor- 
tant) el món del ritme?. . . (haver tingut l'audiicia de plantejar el proble- 
ma, converteix en Joan Llongueres en un dels pedagogs eminents de 
Catalunya). Va veure clarament que a les primeres edats, si es volia una 
educació integral, aquesta assumpció de l'educació de la música i el rit- 
me és indispensable. Va tenir doncs, I'amplitud de visió d'incloure 
l'educació musical necessilriament en l'educació global*. 
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Aquesta és l'opinió general de tots els pedagogs que coneixen la rít- 
mica; per aixa podem dir que la rítmica-Dalcroze és mttode d'educació 
musical i alhora mttode musical d'educació. I és doncs a la escola, com 
veiem, on aquest mttode musical d'educació es posa en funcionament 
ja que l'interts de l'escola no és formar músics professionals, com tam- 
poc ho es formar metges, advocats, arquitectes, etc.. . L'interss de I'es- 
cola és la formació de I'home futur, desenvolupant al mkim les seves 
capacitats perceptives i expressives així com facilitant la connexió de 
I'ésser hum2 amb els seus impulsos naturals, ajudant d'aquesta manera 
a un millor coneixement de si mateix i dels altres, ja que el desenvolu- 
pament del carhcter i de la conscitncia és primordial per formar la nostra 
personalitat. 

La música doncs ha d'ocupar un lloc preferent dintre de l'escola, i no 
tan sols com una assignatura més sinó, tal com hem dit abans, com un 
element pedag6gic per fer dels nostres infants uns homes més sensibles, 
més cultes i més humans. 

LES CANCONS AMB GESTOS 

Dins el camp de la pedagogia, no poden pas ser oblidades les cansons 
amb gestos, doncs podríem dir que és aLa plistica animada dels 
infants,. Dalcroze, fent vibrar la música en tot l'organisme humh, crea 
la necessitat d'expressió i d'interpretació, llavors, va crear per als infants 
més de 600 cansons, la majoria d'elles basades en els temes populars del 
seu país i aptes per a ser dramatitzades, facilitant així un mitja d'expres- 
si6 que sens dubte condueix al nen a l'extroversió de la seva persona- 
litat. 

Dintre la seva metodologia les cansons no eren altra cosa que un cjsc 
dramatizat, que per la seva qualitat musical, pottica i simbblica, porten 
l'alegria i la satisfacció als infants, per6 amb elles no podia pas ensenyar 
tot all6 que a través de la rítmica ell es proposava. 

Aquestes cansons, malgrat tot, varen tenir una acceptació inimagina- 
ble, ja que varen ser tradu'ides a diverses llengües i cantades arreu del 
món. 

Cal fer notar que Dalcroze, home molt patriatic i a més amant de les 
relacions socials sense fronteres ni tabús socials, va tenir la satisfacció de 
veure que tant les seves cansons com el seu mttode, la rítmica, apropava 
els homes sense retictncies i amb una finalitat comuna: cla d'expressar- 
se i comunicar-se conjuntament perseguint un objectiu, el seu perfec- 
cionament~. 



En el camp de l'educació especial, la rítmica és quasi imprescindible, 
perqut resulta un dels millors mitjans per a fnar al nen inestable, per a 
calmar l'agitat i nerviós, per ajudar el retardat i, encara, estimular l'in- 
trovertit , t'mid o apitic. 

Ja fa molt temps que els psicblegs han reconegut la gran influtncia 
qut poden exercir en el cervell humi els moviments rítmics, sobretot en 
els nens anormals o retardats. Joan Llongueres deia <que el cos educat 
rítmicament sabrii sense cap dificultat sotmetre's a la intel.ligtncia~. . . i 
nosaltres continuem confirmant el mateix. 

El nombre de reeducadors que per mitji de la rítmica han pogut enri- 
quir la vida i l'expressió a tants éssers amb dificultats, és innombrable. 
Cal destacar que ja abans del 1930 la rítmica va ser aplicada en diferents 
camps de la teraptutica per uns quants alumnes de Jaques-Dalcroze 
que, impregnats dels seus principis, varen desenvolupar el seu ensenya- 
ment en aquest camp de la reeducació: crec interessant recordar aquest 
resum, que no és del tot complet, perd podrii donar una idea de la 
transcendtncia que va tenir la rítmica, ja en aquell temps, en diferents 
camps de la teripia. 

A Ginebra, A. Porte obre el primer curs de rítmica per a in- 
fants retardats. 
A Barcelona, Joan Llongueres crea el primer curs de rítmica 
per a infants cecs i per a infants anormals. 
A Londres, Marguerita Meredyll fa un curs semblant al de 
Llongueres per a infants cecs. 
A Sutcia, Margaret Thulstrup comensa un curs per a infants 
anormals. 
A Ginebra, comunicació pública del Dr. Weber-Bauler: El 
punt de vista mtdic sobre la rítmica com element de reedu- 
cació psicomotriu . 
A París, el Dr. Jeudon, fundador de 1'Escola de nens anor- 
mals, aplica obligatbriament la rítmica en el seus alumnes. 
A París, primer curs per a infermeres de la Salpétritre. 
A París, Jean Misandeau fa un curs per deprimits nerviosos i 
un altre per retardats mentals. 
A Zurich, M. Scheiblauer ensenya la rítmica als infants amb 
problemes. 
A Ginebra, J. Baeriswyl aplica la rítmica a l'educació dels in- 
fants indisciplinats i rebels. 
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1926 A Zurich, M. Scheiblauer dóna el seu primer curs per a in- 
fants sords. 

1927 A Glasgow, Grace Mac Learn, comensa també un curs per a 
sords. 

1930 A Breslau, Louise von Aulock dóna uns cursos en una clííica 
psiquihtrica, una programació mtdica, segons els casos. 

Concluint, si aixa era abans del 1930, en aquest moment la rítmica 
Dalcroze ha pres tanta volada, en tots els camps (musical, pedagagic, 
teraptutic, etc.) que l'educació pel ritme a través del moviment es rea- 
litza com una cosa natural i esponthnia, i is  que el mttode Jaques- 
Dalcroze, com tota eduació humanística, mis que pels llibres es trasmet 
de generació a generació per tradició vivent que demana a tots els que la 
representen i interpreten creació i imaginació per poder ésser adaptada 
en cada tpoca. 

Per aixa no is  difícil trobar molt sovint qui ho personalitza de tal ma- 
nera ecom si descobrís la lluna, deixant en oblid el degut homenatge a 
qui en va ser la causa. No oblidem, que a mis de tot aquest treball de 
cultura humanística, a Jaques-Dalcroze li devem la introducció de la 
música a la pedagogia, i, tan sols per aix6, tots els músics i pedagogs 
hem d'estar-li eternament agralts. 

LA RITMICA A CATALUNYA 

El mttode Jaques-Dalcroze va ser introdu'it a Catalunya (a Barcelona 
concretament), pel mestre Joan Llongueres, home que per les seves con- 
dicions naturals (músic, poeta i mestre en gai saber, pedagog, crític mu- 
sical, etc.) podem dir que va ser el Dalcroze catalh. 

CRONOLOGIA 

Joan Llongueres cap el 1906 -quan residia encara a Terrassa- va te- 
nir coneixement de les investigacions de Dalcroze; de seguida es posh en 
contacte amb el mestre suís i el 1908 anh a seguir un curs de vacances 
que va donar Dalcroze a Ginebra a les escoles eMalagnou>>, dediczt als 
artistes i als professors de música: més endavant, el 1911, anh a 1' nsti- 
tut d'Hellerau, a seguir un curs en companyia d'u I altre músic c; talh, 
en Pl?.cid de Montol'u. 

Al 1909, el mestre Llongueres crganitzh uns cursos de rítmica en 
1'Acadtmia Granados (en un pla experimental) i el 1912, quan torn2 



d'Hellerau, crea en el marc de I'OrfeÓ Catala, 1'Institut Catal2 de Rít- 
mica i Plhtica (únic a Espanya i dels primers que van existir en tot el 
món després del d'Hellerau): practica la rítmica, no tan sols en el seu 
Institut, -dedicat principalment a la formació de professors en el 
mttode-- sinó que introduí el mttode en les escoles municipals (de les 
quals fou anomenat director musical) i també a a1'Institut-Escola, de la 
Generalitat, així com a moltes altres particulars d'aquell moment, entre 
les que, cal destacar, aLIEscola Vallparadis, de Terrassa i les *Escoles 
Blanquerna, de Barcelona, primeres en el país en I'aplicació dels més 
moderns mttodes i sistemes pedagdgics. Varen ser, no tan sols un exem- 
ple per a Catalunya, sinó també per a tota España i adhuc a I'estranger 
on va trascendir el coneixement dels seus treballs. 

Desenvolupa el mttode en el camp de la teraptutica, donant classes 
per a nens cecs (primera experitncia mundial) i altres per a nens anor- 
mals. Totes elles en el Centre Municipal de Vilajoana. Encara hi ha qui 
recorda aquestes classes amb veritable emoció; aquest treball d'investi- 
gació fou presentat a Ginebra en el Primer Congrés Mundial del Ritme 
el 1926, i fou editat en el volum que conté totes les confertncies que hi 
varen ser exposades. 

Quan Jaques Dalcroze va venir a Barcelona el 1922 per donar unes 
confertncies i demostracions en el Palau de la Música, va demanar a 
Llonguercs que el portés al centre de Vilajoana, ja que volia personal- 
ment assistir a les classes de rítmica que donava als infants cecs; a la vista 
del treball que realitzaven aquells nens, a Dalcroze se li negaren els ulls, 
i amb veu emocionada digué a Llongueres ~M'has guanyat amic, m'has 
passat al davant!. . . Donaria el meu Institut de Ginebra i de Londres per 
tenir aixb que tu realitzes, i poder proporcionar a aquests desgraciats in- 
fants la joia i el consol que tu els dónes!, 

Llongueres, a més de treballar i desenvolupar la rítmica en tots els as- 
pectes (cal remarcar que a Catalunya la rítmica es coneixia tant per 
Mttode-Dalcroze, com pel Mttode-Llongueres), va crear per als infants 
més d'un centenar de cansons amb gestos, que donaven vida i alegria a 
xics i grans, ja que, en aquells moments (del 1912 fins el 1940) les festes 
de rítmica -aCansons i jocs d'infants~, al Palau de la Música- eren ja 
una cosa tradicional a casa nostra, i recordada encara avui amb nostiilgia 
per molts ciutadans. 

Com és natural, tot aquest moviment que va promoure el mestre 
Joan Llorigueres entorn a la rítmica de Jaques-Dalcroze, va motivar a 
Catalunya els seus comentaris en tots els camps, tant de la música i de 
l'art, com de l'educació i de la medicina. Recopilaré a continuació al- 
guns d'ells per constatar l'opinió que va mertixer als nostres més ilalus- 
tres homes del moment.. . 
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<En Joan Llongueres vé parlant del ritme i de la dansa, per6 no 
creiem que sigui prou entts el seu propbsit. Cal dir-ho amb tota clare- 
tat, car algú pot creure que es tracta d'alguna forma nova de música o 
de pedagogia de la música, quan és essencialment una creuada d'educa- 
ció en el terreny de les últimes conquestes educatives*. Alexandre Gall 
(pedagog). 

al'educació pel ritme exigeix una atenció constant de l'esperit, una 
aguda atenció per respondre a temps, abans que no s'hagi fet el movi- 
ment automhtic o condicional. És un est'mul que manté oberta la cons- 
citncia i actives les pottncies intel.lectuals superiors i alhora atenta la 
voluntat. L'esfors per adaptar un moviment a un ritme constitueix un 
est'mul per a la total activitat nerviosa, des del conscient fins al medu- 
lar, una gimnhtica integral del reflex i del conscient,. Agust Pi i Sunyer 
(doctor). 

<.. . Em sembla impossible de creure que si un músic assisteix a una 
classe ben donada de rítmica-Dalcroze, no sia immediatament conven- 
 ut. És ben demostrable que aquesta educació és necessiria a tot estu- 
diant de música,. Enric Granados (músic-compositor). 

u.. . El ritme ha d'arribar a regularitzar la conscitncia humana. Tot el 
que es produeix en nosaltres mateixos d'estrident i a cops, no és més 
que una falta de ritme. És doncs necessari que un ritme elevat vingui a 
regularitzar els actes dels homes, igual que existeix un ritme que con- 
verteix la naturalesa en una admirable simfonia. És per aix6 que hem de 
demanar ajuda a l'educació i al sentit del ritme; l'obra de Jaques- 
Dalcroze, per tant, ve a complir una missió eminentment redempto- 
ra,. . . Adri2 Gual (director teatral). 

u.. . No hi ha cap dubte que el ritme est2 arrelat a la mateixa vida; ell 
és la llei de la natura, la llei de tota cosa, de la mattria i de l'esperit. 
Desperta en l'home la conscitncia d'aquesta íntima llei; l'ensenya a 
comprendre, a estimar i a governar-la; aix6 perfecciona l'home, el Ilibe- 
ra i el renova. El ritme, dins les Belles-Arts, troba la seva més suprema 
estilització i dins la música, la seva expressió més extensa i més significa- 
tiva. Aleshores, la finalitat del mttode Jaques-Dalcroze, és precisament 
la de desenvolupar i refinar aquest sentiment del ritme en l'home, des 
de l'infancia, mitjan~ant una practica metbdica que estableix la justa 
correspondtncia entre la música i el gest. Bella i trascendental finalitat, 
digna d'ésser honrada amb la més gran estima i el més sincer ajud~.  . . 
Lluís Millet (músic fundador de I'Orfeó Catal&). 

<Aquest nou art, que desvetlla dins l'esperit la noció fonamental del 
ritme i tradueix, per les actituds pliistiques, els moviments més purs de 
I'gnima, estableix una relació entre la mattria i l'esperit. Per aquesta 
raó, ja reconeguda en tot el món, la rítmica esdevé un element preciós 



de l'educació, i el cervell humh que s'inicia en aquesta disciplina adqui- 
rirh la preparació necesshia per a transformar en actes, els ensenyaments 
dels professors, els moviments de la consciencia i els nobles impulsos del 
cor, com són així el ritme i la bellesa. Tots els que desitgem per la nostra 
phtria participar en I'evolució noble de la humanitat, tenim de prote- 
gir, encoratjar, o simplement admirar aquesta obra de progrés)>. . . Anto- 
ni Nicolau (músic i compositor. Director de 1'Escola Municipal de Músi- 
ca de Barcelona). 

. . .aLa rítmica no és únicament un bonic espectacle, sinó una prova 
evident de l'efichcia de la música dins l'educació de la sensibilitat hu- 
mana, que provoca un ascendent pedagbgic dins I'art i la vida del po- 
b le~.  . . Rev. Dr. Lluís Carreras (Professor de Teologia). 

Com podeu veure doncs, Llongueres fou un veritable apbstol de 
Jaques-Dalcroze. Estima a l'home i estima la seva obra; dedicat a ell, va 
escriure el 1942 un llibre anomenat El ritmo i tota la seva vida (a més de 
la poesia) I'esmersh a la divulgació de la seva obra, la rítmica. Mai ningú 
no ha seguit amb tanta fidelitat les paraules del seu mestre, aquell li va 
expressar: <Jo m'he sentit molt benhaurat de coneixer la vostra persona- 
litat més a fons. Podeu comptar amb mi des d'ara entre.els vostres amics 
més íntims. Tingueu sempre confiansa en mi. Tots dos treballarem 
junts, la mh dins la m h ~ .  .. 

I, veritablement, com paraules de l'evangeli, Joan Llongueres fou 
una representació viva del mateix Dalcroze a Catalunya; de la mateixa 
manera que ell, tingué un estol de deixebles que expandiren el seu tre- 
ball en diferents camps de la pedagogia, no pas únicament a Catalunya 
sinó en diferents llocs de 1'Estat Espanyol. Cal destacar-ne en el camp 
de la dansa, Joan Magriñh i Ivonne Alexandrer. 

Per sobre de tot, perb, cal destacar la presencia al seu costat de la seva 
filla Pilar, que ja des de molt petita estigué al costat del seu pare vincu- 
lada a aquest moviment pedagbgic. Ella va ser la flama, quan 1'Institut 
Catalh de Rítmica i Plastica hagué de tancar les seves portes I'any 1940 
-per no poder resistir les conseqü~ncies de la guerra civil del 1936 que 
tant afectaren als aspectes culturals i pedagbgics del país- es llen~h a 
reemprendre les activitats del seu pare amb un gran coratge, que només 
la fe en les grans causes mereix, obrint al carrer de Seneca 1'Institut Joan 
Llongueres de Rítmica-Dalcroze, amb la col.laboraci6 d'antics deixebles 
i fidels amistats, assistida a l'ensems de les seves filles Pilar i Núria 
Trias, donant així tribut i honor merescut al seu pare i avi respectiu, in- 

.signe pedagog catalh, i a I'inicial creador de la rítmica Emiel Jaques- 
Dalcroze . 

L'Institut Joan Llongueres, avui ja en ple desenvolupament i amb re- 
novades esperances, segueix doncs el camí obert per Na Pilar Llongue- 



res, sempre unida fidelment a I'Institut, mare d'aquestes ensenyances, 
eL'Institut Jaques-Dalcroze, de Ginebra, a qui s'acorda en el seu mo- 
ment, en la persona de Mme. Croptier, la direcció honorhia per l'ajuda 
moral rebuda. 

Com veiem doncs, la rítmica a Catalunya 6 ja una tradició cultural i 
familiar (gairebé cent anys d'existhcia i tres generacions). Recordem si- 
nó I'homenatge que van tributar-li les escoles de la nostra ciutat amb 
motiu de celebrar el centenari del neixement del mestre Jaon Llongue- 
res I'any 1980. Acte patrocinat per 1'Ajuntament de Barcelona i dirigit 
per I'Institut Joan Llongueres en el qual varen participar més de 100 es- 
coles amb 8.000 infants. 

Desitgem, i amb aixb donem fi a tot aquest llarg comentari, que veri- 
tablement els nostres infants puguin gaudir d'aquesta ensenyansa rít- 
mica o d'altres semblants, ja que la música és indispensable a I'home i 
és un element importantíssim de l'educació integral, que no pot deixar- 
se de banda en cap programació educativa, per poder fer realitat aquell 
pensament de Goethe.. . <Entre totes les coses imaginables hom ha esco- 
llit la música com l'element bhic de l'educació humana, doncs 6 par- 
tint d'ella i comptant amb ella, que hom veu possible la projecció de 
I'esperit en totes direccions,. . . 




