
 

 

 Molt estimats/da reis/na mags/ga, Torra, Arcadi i Bargalló, 

Aquest any m’he portat bastant bé i he treballat molt. He publicat articles acadèmics i de divulgació, 

he estat entrevistat a emissores de ràdio, també a TV3 (Ofici de viure), he participat en congressos 

nacionals i internacionals, i he donat conferències per a divulgar els beneficis de l’aprenentatge 

musical en l’educació. També, però, m’he aplicat en les feines de casa, encara que sé que m’he 

d’esforçar més. Per això, i malgrat que voldria demanar-vos moltes coses, només us en demanaré 

dues. La primera, que ara que es deroga la LOMCE de l’exministre Wert, tingueu present i apliqueu 

a les escoles tot allò que la neurociència ens diu. Entre altres, que la música és una eina 

transformadora que estimula les capacitats cognitives,  facilita l’aprenentatge d’una segona llengua, 

redueix els problemes de dislèxia, de TDAH i tartamudesa, millora la lectura, però també que forma 

en valors, tan importants per a una bona convivència a la nostra societat. La segona, que poseu a 

l’abast més recursos per a continuar investigant aquests canvis que produeix l’aprenentatge musical 

en l’estructura i funcions cerebrals, promocionant estudis estadístics a les escoles, que aportin 

resultats que ajudin a avançar en aquest camí.  

Ja veieu que no m’he passat. Només dues peticions, perquè pugueu complaure tots els desitjos que us 

arriben d’arreu el país, doncs sóc conscient que teniu molta, però que molta feina... 

Albert Einstein ja va dir que hi havia dues coses infinites,  l’estupidesa humana i l’univers però que 

de la segona no n’estava segur...Us demano que no gireu l’esquena a la ciència. En ple segle XXI, la 

música hauria de ser una matèria transversal obligatòria, almenys en les etapes d’infantil i primària. 

La música és fonamental en el procés de formació i educació integral dels infants. La seva incidència 

en les etapes de major desenvolupament cerebral millora aspectes psicomotrius, de llenguatge, 

emocionals, cognitius i socials, preparant-los per afrontar i superar amb èxit els reptes de futur. 

Us prometo que aniré a dormir aviat i no em llevaré fins a les 07 h. Ah! Us deixaré torrons de 

xocolata i una ampolla de cava, a més d’una mica d’aigua per als camells. Quins nervis...  

Moltes gràcies!!! 

Jordi A. Jauset , divulgador científic 


