Llenguatge és eina de comunicació. Dominar lectoescriptura musical no
vol dir saber música. Per altra banda sovint ens pensem que cantar,
tocar i ballar són manifestacions diferents que es complementen. En
realitat són coses tant unides per l'arrel que són una sola cosa. La
paraula, el gest, el cant, el moviment, la relació amb l'espai, la
percussió corporal, el batec, l'estri sonor... tot són matisos.
El llenguatge musical és en realitat la música mateixa, si l'entenem
amb un camp semàntic que abasti tots conceptes abans esmentats. La
sensació viscuda i bategada es transmet als altres en el moment que es
crea, i aquest fet comunicatiu sensual no pot ser substituït per cap
codificació conceptual ni gràfica. Però les onomatopeies, els gestos i
les paraules ens poden ajudar per explicar-nos de manera més clara si
estem d'acord en què volem dir quan les diem, i sobretot si entenem de
debò, de manera sensual i vivencial aquest "què" que pretenem
transmetre amb llenguatge.
Com podem aconseguir que un músic entengui com volem que ens faci
ballar? com saber llegir el moviment d'un ballador per saber què ens
demana o com reaccionarà al que li proposem? Amb llenguatge.
L'objectiu d'aquest curs és experimentar què signifiquen en realitat
tot un seguit de signes, gestos, mots, frases i conceptes que fem
servir sovint de manera equívoca, errònia o fins i tot buida de
sentit. Practicarem amb aquestes semàntiques coses l'entonació,
l'harmonia, el ritme i tempo, el sentit de direcció, intenció i
fraseig, les claus i senyals sonores, la intenció, l'impuls i la
cadència, la intensitat, amplitud, caràcter...
No només hem d'aconseguir que tots plegats sapiguem exactament què
volem dir quan diem paraules com anacrusa, tònica, tètic, aksak,
swing, picat, saltiró, calderó, treset de corxeres, segona casella,
punt pla saltat, cadència trencada o molinet; sinó també poder-ho dir
sense paraules. Amb el gest, l'esguard, l'exclamació, o la pura
intenció comunicativa.
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