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III TALLER TEÒRIC I PRÀCTIC SOBRE 

COM AJUDA EL CANVI POSTURAL A 

MILLORAR EL CANT.  

DISSABTE 18 DE MARÇ de 10 a 14hores.  

LLOC: CONCERTANTE Barcelona Acadèmia Internacional de Música. 

Carrer del Rosari 50 (Les Tres Torres). Barcelona. 

El procés d‘aprenentatge en les diferents àrees de  la música, (ja sigui en l‘àrea 

del cant com en la dels instruments), de la declamació o de l'oratòria, va 

acompanyat d’innombrables esforços per les dificultats generades per la pròpia 

estructura corporal, malgrat disposar d'una bona tècnica. 

És en aquest punt, l'estructura corporal, on té lloc la meva tasca per tal d’ajudar 

a superar aquestes dificultats, afavorint els processos d’aprenentatge que 

l'interessat estigui realitzant. 

La finalitat d’aquesta jornada teòrica i pràctica, és donar a 

conèixer als aficionats, estudiants i professionals del cant, 

altres instruments, oratòria i dicció  una eina que pot ajudar-

los a  millorar les qualitats de la veu o l’ús de l'instrument 

propi, així com prevenir patologies per estrès sobre 

l’instrument. 

El taller constarà de dues parts. A la primera faré una breu 

exposició sobre els principis teòrics sobre els que es basa la meva tasca 

(aquesta exposició ja va ser feta el 15 de juliol dins el marc del “XIII  

Curs Internacional de Cant Camerata Sant Cugat 2016”, i als Llüisos de 

Gràcia el 18 de febrer de 2017). I a la segona part faré demostracions 

en directe a voluntaris del públic, per tal de poder apreciar en directe els 

canvis en la veu i mi llora dels moviments corporals. 

El taller va dirigit a les persones interessades en el cant i altres  

instruments musicals, ja sigui a nivell professional o aficionat, així com a 

professionals de la comunicació oral i la declamació. 

Impartit  Guillem González 

Metge Posturòleg. 

 

Amb el suport: 

Carmen Bustamante  

Professora del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona.. 

Manel Cabero  

Metge i Professor al Conservatori Superior de Música de Canàries  


