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Es curios. Una cosa tan subtil com la
musica, els efectes animics de la qual
van ser ja observats en les antigues ci-
vilitzacions egipcia i grega, es cada
dia mes acceptada com una eficac te-
rapia per alleujar determinades malal-
ties. Per aixo, ban estat fonameiitals
les aportacions de les actuals
tecniques de neuroimatge que perme-
ten correlacionar 1'activitat neuronal
de certes arees cerebrals amb 1'exposi-
cio als estimuls musicals. Aixi, la
simple escolta musical activa connexi-
ons neuronals, estimula la segregacio

de neurotransmissors, hormones i endorfines, mo-
difica els ritmes cardiac i respiratori..., tot aixo deri-
vat del mecanisme de percepcio del que denominem
"musica". Una cosa aparentment magica que a%ni dia
ja es ciencia.

Va ser durant la Primera Guerra Mundial quan el
doctor Kane deambulava entre els precaris quirofans
de campanya americans compartint el bisruri amb el
seu fonograf i discos de pasta, observant que els ferits
es recuperaven millor .escoltaat rniimnn LMta eoaa
similar es va constatar durant la Segona Guerra
Mundial i, anys mes tard, en la decada dels cinquanta,
naixia oficialment la musicoterapia a carrec d'E.
Thayer Gaston (Kansas, EUA).

Estudis recents (Le-

Son els diferents
elements
musicals els que
determinen
la seva contribucio
a la millora fisica
i emocional

vitin, 2013) expliquen
que la musica es capac
d'actuar sobre la nos-
tra salut perque activa
una diversitat de siste-
mes neuroquimics ce-
rebrals -amb els seus
neurotransmissors i
hormones associades^
que estan relacionats
amb aspectes tan im-
portants com 1'esforc,
la recompensa i el

plaer, 1'estres i el sistema immunitari. En realitat, son
els diferents elements musicals, que modulats per les
nostres caracteristiques individuals genetiques i ad-
quirides, determinen el nivell de respostabioquimica,
i, en definitiva la seva contribucio a la millora de les
capacitats fisiques, emocionals i cognitives quan es
troben deteriorades.

La musica entrete, pero es capag d'aportar-nos
molt mes. Un estudi dirigit per Nina Kraus (Universi-
tat de Northwestern, EUA) va posar de manifest 1'im-
pacte biologic de la musica en 1'envelliment cerebral,
concloent que un entrenament musical de llarga dura-
da durant la infantesa i/o adolescencia podria dismi-
nuir la degeneracio neuronal que, inevitabfement, es
produeix amb 1'edat. . .
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