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Agraïments
A fi de poder oferir una publicació amb una bona riquesa de definicions,
explicacions i comentaris vaig creure convenient que fos revisada per
persones serioses, que no coneguessin la psicoestètica i tinguessin bona
empenta. Aquests fets farien que aquestes persones em diguessin quins
punts no són prou entenedors. També els que els resultaven enfarfegats.
Així ha estat, però encara han fet més, ja que m’han donat i proporcionat
moltes idees i suggeriments els quals m’han estat ben útils.
Les persones que han portat a terme aquesta tasca han estat:
Nati Muñoz Espinalt. Filla del creador de la ciència Psicoestètica
Carles M. Espinalt. Presidenta de l’Associació de practicants de la
psicoestètica.
Josep Brugada Gutiérrez-Ravé. Filòleg.
M. Àngels Coll Sitjas. Mestra de primària.
Raquel Fernàndez Navarrete. Gerent del consorci Ter-Brugent
(2007-2017). Llicenciada en Pedagogia per la Universitat
Autònoma de Barcelona; MBA en Direcció i Administració
d'Empreses per l'EAE Business School i la Universitat de Barcelona;
Consultora especialista en polítiques d'empreses, economia social i
intraemprenedoria.
Marc Rabionet Pedro. Llicenciat en economia.
Pere Vilarrubies Montserrat. Economista. Diplomat en direcció
financera per Esade, especialista en control de gestió (certificació
d’Esade), controler. Director de Vàlua serveis de gestió.

Presentació

En temps on es produeixen grans transformacions en

totes les ciències, cal donar una especial dedicació a les
qüestions previstes en el terreny de la pedagogia, a tots
els nivells i especialitats. Per això dono a conèixer la
Ciència Psicoestètica de Carles M. Espinalt, (Montesquiu
1920-Barcelona 1993).
En la present publicació, en forma d’entrevista simulada, hi
dono a conèixer els següents arguments:
En què consisteix la «psicoestètica», les seves aplicacions i
els seus avantatges tant en el terreny de la pedagogia com en
el de les diferents ciències i interpretacions meves entorn de
la figura de Carles M. Espinalt.

El meu mestre va aportar un rellevant punt d’inflexió en
la història de la psicologia, de la pedagogia i de l’estètica.
Carles Muñoz Espinalt proposava un canvi de mentalitat
per a les necessàries reformes en els vessants moral,
cultural, polític i econòmic de les persones i de la societat.
A diferència de la infinitat d’estudiosos que tenen també
les seves teories, ell ens va deixar uns amplis coneixements
sobre «la psicoestètica», coneixements ben estructurats per
reflexionar-hi i portar-los a terme lliurement. Finalment
per mostrar una part d’aquesta transcendent obra presento
el meu programa formatiu, el qual es va fer realitat sota el
seu assessorament.

PER QUÈ FA AQUEST LLIBRE?
El tarannà vertiginós i moltes mediatitzacions de la vida
moderna ajuden que l’home dels nostres dies sigui més
superficial que mai, que vagi perdent intimitat i pes
espiritual. Es veu afeblit en vivències que li proporcionarien
bons camins a la vida i per a la vida. Aquest afebliment té
els efectes en les actuals crisis i desorientacions individuals
i col·lectives. Per contrapartida, l’home (sempre que dic
home em refereixo a home i dona) actual, amb la seva
capacitat de sobreposar-se, manifesta amb escreix que té
un marcat afany d’aprendre si els coneixements no resulten
enfarfegats. Aquest home també gaudeix d’un gran sentit
de la curiositat innata. Són unes qualitats fonamentals
que, ben ateses, poden donar els millors remeis per evitarne els greuges esmentats.
Està demostrat que molts recursos formatius no poden
atendre prou bé aquest afany d’aprenentatge i del sentit
de la curiositat. Tampoc poden ajudar gaire a lliurar-se de
les presses i certes mediatitzacions que ens acondueixen
a molts seriosos errors. Tot i tenint millores mantenen
tocs de ser inadequats, enfarfegats i “obsolescents”. Per
compensar aquests dèficits presento, com a fonamental
alternativa, La Ciència Psicoestètica.
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ES POT DEFINIR D’UNA ALTRA MANERA LA
PSICOESTÈTICA?
La psicoestètica ens facilita a tots plegats l’estudi dels
recursos –que normalment en diem artificis(eines)– els
quals ens permeten l’afermament per tal d’estar més
ben realitzats i, per tant, això ens permet de gaudir de
més habilitats a fi i efecte de poder dirigir-nos i dirigir –si
cal– els altres. També ens facilita la supervivència que ens
haurà de menar a poder estar satisfets dels bons resultats
aconseguits pel fet de tenir una més àmplia visió de la
realitat que ens envolta.

QUINS SÓN AQUESTS ARTIFICIS?
A tall d’exemple en dic alguns: la parla, l’expressivitat,
la imatge atenent al fons i a la forma, la indumentària,
l’autoeducació, l’estil de direcció, la cooperació, l’orientació
política que es pren, el rol social que es pretén, el
sentit d’autor, el poder, la plataforma d’exhibició que es
necessita, la crítica, els nous coneixements en el terreny
de la professió, el sentit donat a la vida... De tots aquests
i d’altres aspectes, cal ser-ne conscients de com ens en
servim per tal d’aconseguir la personalitat desitjada.
A mesura que de manera entenedora i pausada es
va coneixent bé aquesta terminologia és fàcil anar-hi
aprofundint segons aquesta definició:

“La psicoestètica és una ciència renovadora metoditzada per
10 		

Pere Masó i Panella

interpretar els humans: proporciona els estímuls necessaris
de caràcter, desxifra les suggestions que creen les modes
i valora la dimensió dels afanys de poder tot analitzant
l'expressivitat humana, les tòniques del vogaire; l'evolució
del gust col·lectiu, l'estudi de les motivacions individuals,
la mobilitat caracterològica i les projeccions de la imatge
personal tan necessària a l'hora actual per la preponderància
en la vida moderna de la “imagocràcia”.
Com hom pot veure ens presenta una visió “holística”
de l’ésser humà que segons el nostre autor és un ésser
“psicoestètic”. Té en compte el seu fons, les seves formes
i el seu ambient social molt mutable o canviant amb les
seves corresponents interrelacions. Tot pedagògicament
ben preparat facilita que els humans puguem decidir millor
el nostre transcendent projecte de vida.

PARLA D’UNA MÉS EFICIENT PEDAGOGIA?
EN QUINS TERRENYS?
«La Psicoestètica», pel fet de ser un complement d’una
psicologia amb més encerts hauria de poder trobar-se en
la formació de les ciències que han d’acollir-se als principis
psicològics i al consell del psicòleg / psicòloga.(1) De manera
resumida algunes d’aquestes serien: La pedagogia aplicada
tant a nivell familiar com a tots els ensenyaments. La
Política –que quan és bona ha de quedar pràcticament
Segons Panorama de la psicologia actual. E. Ferrer Garriga (Pàg. 7). Quaderns de cultura.
Ed. Bruguera.Barcelona 1969.

(1)
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amb la mateixa psicologia– i, per tant, també amb la
Psicoestètica. També la Ciència Clínica i la Sociologia si no
volen perdre valor. Ja no cal dir l’economia i les activitats
empresarials.
Seria bo que es tingués present en tots els terrenys on hi
calguin aplicacions pedagògiques.

JA HI HA MOLTS PROFESSIONALS QUE ES
DEDIQUEN A MILLORAR LA FORMACIÓ?
Sí. Qualificats fòrums acadèmics i un bon nombre de
conferències nacionals i internacionals van elaborant
directrius que esdevenen clau. Aquestes són seguides per
un ampli ventall de realitzadors i executors. Amb la millor
intenció, tot el professorat fa el possible en pro que es
portin a terme el millor nombre de millores educatives.
La meva aportació en aquest context és única. Per
què? Perquè el meu programa formatiu per a cursos
i assessoraments “artesanalment a mida” tenen una
excepcional i diferenciada proposta pedagògica ben
realitzable. Perquè les sessions de suport-assessorament
personal i professional, a convenir amb els qui les desitgen,
estan dotades d’un estil i uns continguts diferents dels
que s’ofereixen en el mercat formatiu. Orienten, ajuden i
donen sòlida base per allò que realment més desitgen les
persones: transcendir, esdevenir la millor obra d’art. També
tinc en compte el fet de poder atendre altres interessos de
millora que se’m poden proposar. Això és freqüentment
12 		
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demanat perquè hi ha moltes possibilitats de progrés que
solament poden ser ateses amb la Psicoestètica. Per últim:
les meves recerques en el terreny dels coneixements
humanístics i de diferents temes d’actualitat serveixen
per impartir formació; també són úniques. Estan regides
pels continguts del llibre Obra escrita de qui va ser el meu
mestre Carles M. Espinalt.
Ja sé que per vostè tot li és molt nou però jo porto molt
de temps dedicant-me a l’estudi de la psicoestètica, des de
fa més de vint-i-cinc anys. Amb aquests coneixements he
ajudat moltes persones. Si es tenen en compte les millores
que hom desitja per afrontar reptes actuals i de futur,
gaudeixen de continguts més ben plantejats i d’una riquesa
d’aportacions ben desconegudes. Ni grans intel·lectuals
com Pierre Bourdieu o John Dewey i molts d’altres, penso, ben llegits, autors en el context del personalisme,
de l’alliberament, de la crítica política i de la pedagogia
han desenvolupat continguts molt similars. Disculpi que
insisteixi però cal fer relluir moltes puntualitzacions en
favor del meu mestre Carles M. Espinalt i la seva obra.

ABANS HE NOTAT QUE VOSTÈ TAMBÉ DIU QUE
LA PSICOLOGIA TÉ MANCANCES.
A l’home actual li cal una bona cultura psicològica si no vol
quedar dispersat. Tot i ser tan necessària, tothom sap que
aquesta cultura, no ens pot contestar totes les preguntes
que podem formular per tal de comportar-nos millor en
el decurs de la nostra vida. Si el coneixement psicològic és
Nova catalanitat. Psicoestètica Espinaltiana
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complementat amb el potencial de la psicoestètica, aquest
capteniment podrà esdevenir molt més engrescador.
Ara no és el moment de parlar-ne gaire, però sí que cal
esmentar, que voler-lo conèixer no ha de plantejar cap
reticència. Al contrari, l’ésser humà té moltes dimensions,
d’igual manera com la persona posseeix també un vessant
social, polític o econòmic. Això vol dir que els continguts de
la psicoestètica esdevindran ben lògics.

VAIG LLEGINT LES SEVES PUBLICACIONS. VEIG
QUE ARREU S’HI FACILITEN RECURSOS PER
PORTAR A TERME REFORMES ESTÈTIQUES.
Sí. Reformes tant a nivell personal com arreu. Recordo
com Carles M. Espinalt també assessorava arquitectes,
dissenyadors, sastres, perruquers, joiers, floristes i altres
professionals molt directament relacionats amb l’estètica.
Creia en la necessitat d’una gran renovació estètica a
Catalunya tot inspirant una cultura del canvi.
Centrant-nos en els necessaris canvis de l’estètica personal
–recordem que estem en temps del predomini de la
imatge– ens deia que la societat reclama una expressivitat
renovada. Que una nova expressivitat ha d’ensenyar que
tots nosaltres no naixem per anar com uns cors assecats
sinó que naixem per viure. Per aconseguir-ho poden ser
ben útils els recursos psicoestètics.
Per ajudar a comprendre millor la necessitat d’aquestes
reformes estètiques, li llegeixo el següent punt(2) de l’esmentat llibre. Diu:
14 		
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«Molt aviat caldrà cercar procediments psicoestètics per
ensenyar-li a la gent catalana la forma de presentar una
altra manera de posats. Hem de canviar d’imatge. No es
guanyen batalles polítiques amb l’aire que tenim actualment.
Confonen massa “l’estar per casa” amb ser nosaltres mateixos
i “el parlar baixet” amb el seny».
Què li sembla? Ha comprovat com aquestes reformes són
necessàries? No li sembla que són reformes a tenir en
compte per tal de guanyar democràticament tota mena
de reptes, siguin empresarials o en tant que millores
col·lectives? Veu, Carles M. Espinalt pensava i donava
llums per deduir els millors remeis sobre fets que caldria
es tinguessin molt més en compte.

PODEM PARLAR DE RECURSOS PSICOESTÈTICS
PER UNA NOVA CULTURA DE LA COMUNICACIÓ?
Sí. Ara no podem entrar en les complexitats que tenen tant
els fets de la cultura com els de la comunicació. Tothom
sap la importància de la comunicació, especialment la dels
“media”, en les maneres de ser i de viure. Modelen les
nostres opinions i el sentit del present tot creant identitats
i nova cultura. Com veurà en el primer punt del programa
–el troba a les últimes pàgines del llibre– es convida a
posar-hi ordre amb filosofies més adients.
Segur que coincidim en el fet que aquesta esmentada nova
cultura que és posseïdora d’una nova literatura i de molta
(2)

de la pàg. 13 del llibre Obra escrita (O.E). Carles M. Espinalt. Ed. El Llamp.

Nova catalanitat. Psicoestètica Espinaltiana

15

si hi havia algú que n’estigués creant una versió pròpia amb
la intencionalitat que fos.
Els temes d’estètica que més es comenten en els congressos,
conferències i tallers solen ser publicats en llibres d’actes,
webs i “Journals” de diferents especialitats. Si es fa una
revisió d’una bona mostra d’aquestes publicacions es podrà
apreciar com una bona part es dedica al que normalment
se’n diu art, els "media", els gèneres musicals, a teories
de diferents autors, a les teoritzacions sobre estètica i
filosofia i sobre estètica i les ciències humanes. Poso en
rellevància el fet que es parla ben poc del fenomen moda.
Menys encara dels canvis de mentalitat i motivacions que
generen les noves tendències de la moda. Fets de tanta
transcendència social i de responsabilitat en el registre de
la història haurien de ser ben estudiats amb l’atenció, com
a mínim, la que hi va posar el meu mestre.
Igual que el meu excepcional pedagog defenso els conceptes que vaig repetint sovint. Els coneixements estètics
s’estan dirigint per estudiar i millorar les obres d’art i els
media. No es pensa prou que realment siguin directament
aplicables i útils als humans. Això provoca greus perjudicis.
Cadascun d’aquests podria fer de la seva vida, la millor obra
d’art, en el benentès que aquesta persona tingués prou
coneixements d’estètica o, millor dit, de psicoestètica. Pot
recordar una definició que li he donat de la psicoestètica.
Recordi: La valoració artística d’un mateix en funció d’un
equilibri vivencial entre l’aspecte físic i el caràcter, manat
per l’afany de perfeccionar i presentar la figura pròpia de
forma agradable, bo i harmonitzant-la amb les modes o
Nova catalanitat. Psicoestètica Espinaltiana
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VEIG QUE TOT ÉS MOLT SERIÓS PER LA VIDA.
ÉS TOT UN MÈRIT DE CARLES M. ESPINALT?
Sí. Va tenir molts mèrits. N’esmentaré alguns perquè són
veritablement molt exemplars.
Ell no parlava de qui anava a parlar amb ell per aconseguir
orientacions i suport. Amb el temps he sabut que, com a
pedagog, grafòleg i psicòleg reconegut internacionalment
va ser consultat tant per molts conciutadans catalans com
per rellevants personalitats de països com Alemanya,
Argentina, Nord-Amèrica, França, Portugal i Suïssa.
Qui volia figurar entre els primers pels seus avantatjats
coneixements aplicables sigui en el món empresarial,
acadèmic, polític i religiós, desitjava anar a parlar i ésser
assessorat pel nostre professor.
En base a aquest fet, m’és obligat fer-li una reflexió. M’explico:
a la societat li calen aquesta mena d’assessoraments
personalitzats i portadors dels valors més preuats. Tot
i que en els ensenyaments i assessoraments reglats i no
reglats es fa el possible per facilitar-ne, proposo saber-se
aprofitar dels coneixements que es regeixen pels models
del meu mestre. Moltes persones ho cerquen o els podria
interessar, però no aconsegueixen poder-ne gaudir per
manca d’oferta. És per això que es perden talents notables.
Alguns d’ells podrien arribar a ser dirigents o experts
ben qualificats. Tots podrien tenir més rellevància en la
formació del bé social. A més de perdre’s talents també
es donen molts casos de massa equivocacions a la vida
dels nostres conciutadans. No es treu el millor profit d’una
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llarga trajectòria professional, per no esmentar els casos
de drogoaddicció i tot un llarg “i més”. Això sense comptar
greus desviacions de conducta que algunes persones tenen.
Al no sentir-se prou recolzades per portar a terme la seva
ben sana idealitat, això els fa baixar l’autoestima i solen
tenir malestars psíquics amb les conseqüents malalties
que se’n deriven. Resumint: si l’esmentada oferta fos prou
àmplia i coneguda aconseguiríem una societat amb molta
més plenitud. Hi ha d’haver més educació per tal d’ajudar
a potenciar el talent, potencial que tenen els conciutadans
/-nes. Aquesta ha de ser per a tota la vida i si hom pot
comptar amb la psicoestètica, doncs, molt millor.
Continuant amb els mèrits de Carles M. Espinalt puc dir
que procurava atendre tothom. Encara que no li poguessin
pagar prou bé la molta concentració que hi posava a
fi i efecte de facilitar-los les millors pensades. Era una
bellíssima persona; no marcava distàncies tot i portant la
seva elegant indumentària molt psicoestètica. Era molt
franc i humil. Era respectat per la seva autoria i la seva
genialitat. Hi va haver qui, gràcies a ell, va guanyar molts
diners. Altres, tot fent cas de les agudeses dels seus punts de
vista, van arribar a tenir un considerable ascendent social.

QUINS ALTRES MÈRITS VA TENIR?
EN POT DIR ALGUNS?
El d’haver fet les seves reflexions, investigacions, escrits
i activitats formatives. Tot estava destinat a rebaixar els
efectes de la crisi directiva i social que percebia de la seva
Nova catalanitat. Psicoestètica Espinaltiana
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PER TOT EL QUE EXPLICA CREU TENIR LA RESPONSABILITAT PER DONAR-HO A CONÈIXER?
En tinc responsabilitat perquè, per a mi, és una obra cabdal i
més per ser-ne deixeble. Dels seus nous coneixements n’he
estudiats molts i n’he aconseguit interessants experiències.
Pel fet d’aplicar la seva metodologia formativa fa que tingui
moltes consultes i pugui ajudar, en allò possible, als altres.
Això fa que estigui motivat per l’atractiva missió de continuar
donant suport de manera artesanal i personalitzada a tots
els que hi tinc compromís. També per estar motivat per
produir nou coneixement i noves experiències a més de
continuar participant en la seva difusió que, encara que
costi, també ha de ser internacional. Tinc molt clar que la
«psicoestètica» és una avançada plataforma per als nous
pensadors, nacionals i internacionals, els quals volen donar
resposta a les noves realitats. Pensem que, parlant tan sols
de la revolució tecnològica amb efectes sobre la robotització
i sistemes d’intel·ligència artificial, seran necessaris grans
canvis pedagògics per no deixar de comportar-se com a
humans i sobreviure-hi. Tant per això com per contrarestar
el major nombre de causes de degradacions socials com
poden ser la manca de professionalització i de moralitat,
caldrà dedicar-hi la dedicació possible. Molts d’altres hi
ajuden i ajudaran.
Cal esmentar que actualment la persona amb més
responsabilitat sobre el tema és la seva filla Nati Muñoz
Espinalt. És la presidenta de l’associació de practicants
de la Psicoestètica i facilita assessoraments per diferents
professionals.
Nova catalanitat. Psicoestètica Espinaltiana
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Podem llegir el que ens posava en el seu llibre(3): “D’ací
que les ideologies i els credos –des dels espirituals als
materialistes– no tinguin consistència per a les noves
promocions. L’home que s’educava sota la regla que tot
estava dit i que res de nou hi havia sota el Sol, es troba,
en l’actualitat, que tot el que ha estat dit en prou feines
li interessa.........l’important sembla que es trobi en el que
encara no s’ha dit i es dirà tard o d’hora......”

ALGUNA VEGADA HA PARLAT DEL SEU
PROGRAMA DE PSICOESTÈTICA.
POT FACILITAR-NOS EL SEU CONTINGUT?
Sí. Veurà com li desperta interès a fi i efecte d’obtenir-ne
comentaris per a cada un dels punts.
EL MEU PROGRAMA FORMATIU DE PSICOESTÈTICA
ESPINALTIANA AMB COMENTARIS.
Aquest programa ens ofereix la possibilitat de gaudir
d’un canvi de mentalitat a fi i efecte d’aconseguir la millor
direcció dels humans en els nous temps. La concreció
de les seves possibilitats d’aplicació i avantatges són
explicitades en la primera part del llibre, “Nova catalanitat.
psicoestètica espinaltiana”. S’aplica amb les adaptacions
que pertoquin segons els nivells formatius i els interessos
dels qui els volen conèixer.

(3)

a la pàgina 420 del llibre Obra escrita. Editorial El Llamp.
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El benvolgut lector o lectora deduirà fàcilment que en
la seva exposició se segueix un eix conductor. Les seves
àmplies fases, que amb la visió holística de la psicoestètica
no poden ser considerades separadament, són: Una
anàlisi de l’evolució i complexitat social, un estudi de la
personalitat, amb les interrelacions entre el seu fons, forma
i ambient, molt del conegut per imatge personal però amb
visió de la psicologia de la imatge de la figura de l’assessor
d’imatge psicoesteta, factors rellevants i els seus efectes
en dinàmiques de grups, la direcció i l’autoritat, el caràcter
i temes de psicologia així com altres plantejaments per
a progressar. Tot està revestit de continguts anomenats
humanístics i de continguts formatius d’actualitat.
Per iniciar-se en els diferent temes, s’imparteixen cursos de
deu hores de durada. Amb els interessats en continuar ens
posem d’acord per fixar dates, horaris i lloc de formació...
Per comentar els seus punts, ens servim, entre altres
recursos, dels anomenats gràfics o imatges gràfiques.
En són més de tres-centes i estan fetes per a avesar-nos
més fàcilment a les associacions d’idees i les deduccions
personals. Aquesta obra espinaltiana dels gràfics no està
publicada i és única en el món.
PASSEM A LLEGIR-LO CONJUNTAMENT AMB PRESENTACIONS I COMENTARIS PER CADA PUNT DEL SEU CONTINGUT TOTAL.
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PRESENTACIÓ PUNT 2 DEL PROGRAMA.
Sabem que els èxits són fruit d’una personalitat i
d’un caràcter ben forjat. Ho analitzarem tot i tenint
en compte que cal preguntar-se quina idea hom té
de l’ésser humà.
PROGRAMA:
2.- Tergiversacions en les maneres de definir la
personalitat, el temperament i el caràcter - Falses
concepcions definidores de l’ésser humà - Contrast
entre psicoanàlisi i psicoestètica.
COMENTARI:
2- Les definicions de la personalitat, del temperament
i del caràcter han de tenir-se molt clarificades per
poder-se dirigir bé. Normalment, no es té un concepte
clar de la personalitat encara que d’aquesta se’n parli
molt. Es conceptua com a «home de personalitat», el qui
sap donar transcendència i relleu a si mateix. També
és evident que freqüentment ens trobem amb persones
que no tenen clares les definicions del temperament i
del caràcter. Els qui no tenen la seva idea clara d’aquest
últim aspecte no solen aconseguir els progressos que
desitgen. Sovint reaccionen temperamentalment, cosa
que no és gens acceptable. Amb el caràcter en forma i
sabent-se explicar a un mateix, la pròpia manera d’ésser
d’un mateix, això fa que les possibilitats de l’èxit estiguin
més a prop.
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Per anar aprenent, ens servirem de la realitat i la
profunditat del principi psicoestètic que és que la persona
només es pot comprendre des dels artificis com són els
de la personalitat, el temperament i el caràcter, entre
molts d’altres. Fins i tot el filòsof Hegel ho reafirmava.
Per acabar parlarem de l’estudi psicoestètic de la realitat
de l’ésser, amb preguntes de com s’interpreta, on és i què
vol ser hom com a persona. Amb aquests elements es
faran contrastos amb principis de la psicoanàlisi.
Freud afirmava que l’home tot ho sublima a través de
la sexualitat o de la libido. Per la psicoestètica aquesta
és només una part del seu instint de creació i afegeix:
«l’home necessita més que res l’acció creadora de les seves
habilitats per arribar a sentir-se plenament realitzat.»
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PRESENTACIÓ PUNT 19 DEL PROGRAMA.
Quins avantatges comporta el fet de posseir un
nivell intel·lectiu superior si després no sabem
regular l’esforç o vivim subjectes a la simple improvisació? Som conscients del nostre procedir?
Quins coneixements, competències i habilitats
necessitarem en els propers cinc anys? No es pot
viure a corre-cuita o destarotats per un ritme de
vida trepidant.
Per gaudir de la màxima superació a la vida professional cal tenir ben assolides les fases d’aprenentatge, d’exercici i d’experimentació. Atenent el
següent punt 19 del programa veurem com molt
sovint la realització d’aquestes fases ha de realitzarse amb molt de temps i amb la millor metodologia.
Només així el director, sigui d’orquestra o d’una
entitat, tindrà èxit.
PROGRAMA:
19. Factors psicoestètics que generen autoritat i prestigi
- El director d’una orquestra simfònica com a model.
COMENTARI:
19- Imaginem un director d’orquestra amb els seus músics i el públic. Pel que fa al director hi tindrem el que en
diem «situació de forma». En aquesta hi contemplarem:
la voluntat de singularització, la gesticulació vibrant, la
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intencionalitat d’estil, la peanya rellevant, el vestit apropiat, l’ornament simbòlic i la discreta separació del públic. Aquest director també tindrà en compte l’anomenada situació de fons la qual està en funció dels músics
i del públic. Aquesta consisteix en: exacte coneixement
del “paper de cadascun”, coordinació de papers professionals, noció teòrica de cada “paper” sense que sigui
especialista, i saber infondre iniciativa i estil, exacta valoració de “primers papers” i solistes, captació del gust
col·lectiu del públic i superioritat manifesta en el domini
del conjunt. Així doncs, podrem comentar moltes de les
característiques del professional amb talent. Del professional que governs, empreses o entitats i col·lectius diversos volen retenir.
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PER A COMANDES:
pmaso2@xtec.cat

