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Estimular l’escolta per

El CEM-Centre de les Arts de Terrassa és un centre pioner en el mètode del Dr
menta Marçal.

Escolta voluntària i selectiva

El mètode Tomatis és una tècnica d’estimulació auditiva pensada per maximitzar els beneficis d’escoltar.

Sílvia Gelices | @GrupNewt
Terrassa

S

entir i escoltar són dos
processos diferents. Sentir
és la percepció passiva dels
sons, mentre que escoltar
és un acte voluntari que requereix
el desig d’utilitzar l’oïda per enfocar els sons seleccionats. A partir
d’aquesta premissa, el Dr. Tomatis
(París, 1920-2001), físic, otorrinolaringòleg, psicòleg, investigador i
inventor, va dedicar tota la seva
vida a l’estudi de la funció de l’oïda
en la percepció, comunicació i en
els múltiples problemes associats
a una dificultat en l’habilitat de
sentir. El seu treball va contribuir
al desenvolupament d’una nova
ciència anomenada audi-psico-fonologia, i a innovar el concepte d’escolta. El Centre Escolta
Musical de Terrassa (CEM) és
un dels centres pioners que aplica aquesta tècnica innovadora en
el camp de la neurofisiologia. I és
que el CEM és un centre abanderat en el tractament amb la tècnica

del Dr. Tomatis i manté per a la
seva realització l’autèntica Oïda
Electrònica tal qual la va crear,
investigar i desenvolupar el Dr.
Tomatis durant més de cinquanta
anys. Aquest és un fet característic,
diferenciador i importantíssim del
centre terrassenc perquè aquesta
eina terapèutica és essencial per al
treball neurofisiològic que es realitza a través de la seva tècnica.
El Centre Escolta Musical de
Terrassa CEM-Centre de les Arts
de Terrassa forma part de l’Associació Altomtomatis, fundada
l’any 2002 per terapeutes Tomatis
formats fins aquell moment personalment pel Dr. Tomatis, els quals
van introduir i divulgar els seus
treballs i van posar a disposició de
tots aquesta eina terapèutica durant
més de trenta anys, i que actualment se segueix desenvolupant i
evolucionat en base als nous descobriments dins del món de la ciència
i de la neurologia. I és que segons
Teresa Marçal, directora del CEM
de Terrassa formada en el mètode
Tomatis, “aquesta és una tècnica

d’estimulació auditiva pensada per
tal maximitzar els beneficis d’escoltar (que no sentir!) millor.

Sentir i escoltar
Segons la directora del CEM de
Terrassa , “sentir i escoltar són dos
conceptes diferents. Si hi sentim
malament, haurem d’anar a l’especialista, però i si el que ens passa és que escoltem malament?”.
És per aquest motiu que el científic francès Aldred Tomatis va
idear un sistema per millorar
la nostra capacitat d’escolta per
reconèixer aquelles freqüències
que ja no percebem amb claredat.
I és que durant la vida, les persones podem perdre capacitat d’escoltar, és a dir, l’oïda se’ns tanca.
I per obrir-la el Dr. Tomatis va
idear el que s’anomena l’oïda electrònica. “El que es fa és estimular
l’escolta. Una escolta tancada és
una escolta en què l’orella mitja
està poc tonificada a nivell muscular, i Tomatis va inventar un
aparell que fa que l’escolta basculi
intercalant moments de màxima

escolta i relax. Aquesta és la dinàmica de la bascula de Tomatis que
fa que la nostra escolta millori”,

Si el mètode Tomatis
s’apliqués a les escoles és
reduiria un terç del fracàs
escolar.
assenyala Teresa Marçal.
Segons Teresa Marçal, els
beneficis del Mètode Tomatis són
molts: els cantants canten millor
perquè la màxima de Tomatis és
que la veu només pot reproduir
allò que l’orella sent. Però també és eficient amb persones amb
dificultats d’aprenentatge, autistes, tartamuts, per tractar l’estrès o
el fracàs escolar perquè augmenta
la capacitat de concentració del
cervell. “L’oïda és essencial però li
donen poca importàmcia. Si això
s’apliqués a les escoles és reduïria
un terç del fracàs escolar. Aquest
mètode a tots em va bé perquè
ens harmonitza i tothom en
podria treure un benefici”, argu-

Entre altres coses, el Dr Tomatis va descobrir que les vibracions percebudes per l’embrió a
l’úter matern el codifiquen i a la
tercera setmana de gestació apareix en l’embrió una preoïda que
anirà madurant amb el sistema
nerviós: l’embrió escolta i reacciona a aquella escolta. Per això és
aconsellable segons Marçal que la
“dona gestant procuri sentir-se bé
emocionalment i que canti, encara que desafini, perquè la seva veu
(via columna vertebral i filtrada
pel líquid amniòtic) arriba a l’embrió. Això activarà la seva escolta i
li serà de molta utilitat quan estigui fora de l’úter”.
Una de les altres coses que va
descobrir Tomatis és que la veu
només conté les freqüències que
l’oïda és capaç d’analitzar. I analitzar equival al concepte d’escolta
més enllà del de l’audició: per raons
diverses podem deixar d’atendre,
d’escoltar una freqüència sonora
determinada. El Dr. Tomatis va
arribar en aquesta conclusió quan
va començar a tractar cantants
d’òpera que havien començat a
desafinar. I va detectar que cada
disfunció afectava a un registre
tonal determinat. I mitjançant
tests auditius va descobrir que l’audició d’aquelles persones tenien
desactivada l’escolta justament en
aquell registre. Va descobrir que
l’escolta és voluntària, selectiva i
de base neurofisiològica, i certs
detonants poden inhibir l’escolta
en una determinada freqüència
sonora. “Si estàs tancat en una
habitació amb algú que comença a
insultar-te greument, bloquejaràs
la teva escolta”, assenyala Teresa
Marçal. De la mateixa manera, “si
una mare crida molt al seu fill, l’escolta d’aquell nen bloquejarà com
a autodefensa i autoprotecció, per
reflex de supervivència, l’escolta
del registre sonor que tingui la freqüència més agressiva i feridora”.
Això pot repercutir en què un nen
tingui greus problemes d’aprenentatge en l’escola perquè la seva
escolta falla en algun punt i no
comprendrà al mestre.

Oïda electrònica
Per evitar aquests problemes el
Dr. Tomatis va idear un analitzador de freqüències i un sonògraf.
I a començaments dels anys 50 va
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reduir el fracàs escolar

r. Tomatis, una tècnica terapèutica innovadora en el camp de la neurofisiologia
inventar la seva primera Oïda electrònica, amb interruptors manuals per a les bàscules. En 1954, el
problema que això suposava va
quedar resolt en introduir bàscules electròniques, d’aquí la idea de
batejar la màquina amb el nom
d’Oïda electrònica. “Aquest aparell
amplifica una gravació de veu o de
música just en aquella freqüència
en què el pacient li falla l’escolta.
I mitjançant uns auriculars se’ls hi
fa escoltar aquella gravació durant
vàries sessions”, argumenta Marçal qui assegura que “això activa la
base neurofisiològica de l’escolta,
i en acabar les sessions, l’escolta

L’Oïda Electrònica amplifica
una gravació de veu o de
música just en aquella
freqüència en què el pacient li
falla l’escolta
queda restaurada perquè el cervell
recupera la capacitat per analitzar
i tenir en compte la freqüència que
fallava i així poder sentir-la i tornar
a cantar bé sense desafinar”, conclou Marçal.
Però amb l’Oïda Electrònica i
“després de les sessions de restauració, no només millora l’escolta,
sinó que també hi ha un benefici psicològic perquè es recupera
l’harmonia anímica”, diu Marçal.
I és que, segons constata la neuro-

El Centre Escolta Musical de Terrassa (CEM) és un dels centres pioners que aplica aquesta tècnica innovadora en el camp de la neurofisiologia.

ciència, la inhibició de l’escolta en
una freqüència concreta expressa
un trauma psicològic, un conflicte
anímic. Segons Marçal el mètode

Marçal és especialment recomenable la seva aplicació sistemàtica
a les escoles i es podria reduir a la
meitat el fracàs escolar. “Després

de vàries sessions d’escolta per
exemple de música de Mozart o de
la veu de la mare, filtrat tot en les
freqüències convenients en cada

cas, el nen amb dificultats millora
la seva comprensió oral i lectora i
solventa moltes dificultats d’aprenentatge”, conclou l’especialista.

Les lleis de l’Efecte Tomatis
Els pacients privats del Dr. Tomatis, en la seva majoria cantants
d’òpera, els van conduir als mateixos resultats que els obrers artesanals amb sordesa professional, la
qual cosa el va portar a formular
unes lleis conegudes amb el nom
d’Efecte Tomatis:

La inhibició de l’escolta en una
freqüència concreta expressa
un trauma psicològic, un
conflicte anímic
La veu només conté el que l’oïda és capaç d’analitzar.
Si permetem que l’oïda lesionada tingui la possibilitat d’escoltar
correctament les freqüències perdudes o compromeses, aquestes

L’Oïda Electrònica és un aparell que amplifica una gravació de veu o de música
just en aquella freqüència en què el pacient li falla l’escolta

seran instantàniament i inconscienment restituïdes en l’emissió
vocal.
L’estimulació auditiva mantinguda durant un temps determinat
modifica, mitjançant l’efecte de
remanència, la postura d’autoescolta al subjecte i com a conseqüència la seva fonació.

La tècnica Tomatis
L’objectiu primordial d’aquest
mètode és restituir en la persona
el desig de comunicar-se amb
ell mateix i amb el món exterior
en la seva totalitat. S’inicia amb
un estudi audio-psico-fonològic
basat en el test de l’escolta o altres

proves per elaborar un diagnòstic
des del que es farà una programació de sessions d’escolta. El Dr.
Tomatis va reconèixer en l’oïda
una triple funció: vestibular: controla l’equilibri, la coordinació i
el to muscular; coclear: analitza
els sons i afavoreix el llenguatge;
energètica: transforma els sons en
energia neurològica encaminada
a alimentar el cervell. És a dir,
estimulant l’escolta s’afavoreix la
maduració física, la comunicació
i el desenvolupament emocional,
per tant, estimula l’ésser humà en
la seva totalitat. El desenvolupament fisiològic i psicològic de
l’escolta produeix una manera de
Ser i Estar en el món que afavoreix la comunicació amb nosaltres
mateixos i amb l’entorn.

