
III

 

Joan Cuscó i Clarasó

ENTRE ORFEU I PLATÓ
FILOSOFIA I MÚSICA EN LA 

CONTEMPORANEÏTAT

Edicions Enoanda



V

 

Joan Cuscó i Clarasó

ENTRE ORFEU I PLATÓ
FILOSOFIA I MÚSICA EN LA 

CONTEMPORANEÏTAT

col·lEcció PhilosoPhoumEna, 4



IX

 

Ì1'(;

Presentació ........................................................xi

'H�ÀORVRÀD�L�P~VLFD�HQ�OD�FXOWXUD
FDWDODQD�FRQWHPSRUjQLD���������������������������������������
Una petjada persistent ......................................8
/D�P~VLFD�L�HOV�ÀOzVRIV����������������������������������������
'H�3ODWy�L�OD�P~VLFD��������������������������������������������
'H�SODWRQLVPH�L�QRXFHQWLVPH������������������������������
)LORVRÀD��PXVLFRORJLD� L�PXVLFRWHUjSLD����������������
'H�ÀORVRÀD�L�P~VLFD�GXUDQW�OD�5HQDL[HQoD����������
'HO�QDFLRQDOLVPH�PXVLFDO�����������������������������������
Antoni Nogués i Torres, compositor ................ 43
)UDQFHVF�3XMROV�L�OD�P~VLFD���������������������������������
0~VLFD�L�FRQVFLqQFLD�������������������������������������������
0~VLFD�L�ÀORVRÀD�������������������������������������������������
'H�OD�YLGD�L�GH�OD�P~VLFD������������������������������������
Epíleg .............................................................110
%LEOLRJUDÀD���������������������������������������������������������



XI

 

PRESENTACIÓ 

En aquest treball construïm una visió global, 
TXH�QR�SDV�FRPSOHWD��GH�OHV�UHODFLRQV��GLjOHJV��LQ-
WHUIHUqQFLHV�L�FRPSOLFLWDWV�HQWUH�OD�P~VLFD�L�HO�SHQ-
VDPHQW� ÀORVzÀF� HQ� OD� &DWDOXQ\D� FRQWHPSRUjQLD��
Aquest no és un tema menor, però sí molt poc tre-
ballat a casa nostra. Un tema, d’altra banda, que 
té unes arrels ben clares en el món grec antic i que 
rebrosta en l’obra dels pitagòrics, de Plató, d’Aris-
tòtil i d’Aristòxen de Tarent. Un tema que apareix i 
reapareix en la cultura occidental, ja sigui a través 
del retorn al mite d’Orfeu o de maneres diverses: 
des del retorn de Friedrich Nietzsche a la tragèdia 
jWLFD�ÀQV�DO�GUDPD�VLPIzQLF�HQ�WUHV�PRYLPHQWV�So-
crate� ��������HVFULW�D�SDUWLU�GHOV�GLjOHJV�SODWzQLFV�
per Erik Satie (1866-1925), passant per la fasci-
nació que Sören Kierkegaard va sentir pel Don Gi-
ovanni�GH�0R]DUW�FRP�D�Pj[LPD�H[SUHVVLy�GHO�SXU�
GHVLJ�KXPj�L�FRP�D�FRPSHQGL�GHO�GRORU�GH�O·jQLPD�
humana causat per la seva força demoníaca, ex-
cessiva i transgressora (que és una energia que no-
PpV�SRW�H[SUHVVDU�OD�P~VLFD��FRP�ID�0R]DUW���,��HQ�
aquest sentit, la visió que dona Kierkegaard s’acos-
WD�PROW� D� OD� GHÀQLFLy� TXH� O·HWQRPXVLFzOHJ� %UXQR�
1HWWO�������������KD�IHW�GH�OD�P~VLFD�FRP�D�FRPX-
nicació humana a través del so i fora del llenguatge 
KXPj���1HWWO���������������,�DPEGXHV�GHÀQLFLRQV�
les podríem relacionar amb la idea de John Cage 
GH�TXq�WRW�HO�TXH�IHP�pV�P~VLFD�
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'HV� GH� O·DSDULFLy� GH� OD� SDUDXOD� ©P~VLFDª�� D� OD�
Grècia arcaica al segle viii aC (Sentències dels set 
savis�������������SDVVDQW�SHU�OD�GHÀQLFLy�GH�OD�ÀOR-
VRÀD�FRP�OD�P~VLFD�PpV�DOWD�GH�3ODWy��SHU�ERFD�GH�
Sòcrates (Fedó, 60e-61a), i la constatació d’Aristòtil 
de què la cultura física i la cultura musical són els 
dos pilars de la personalitat i de la cultura huma-
nes (Política, 1339a-1339b), ha plogut molt, però el 
camí iniciat en el bressol de la cultura occidental 
DO� YROWDQW�GH� OD�ÀORVRÀD� L�GH� OD�P~VLFD�FRQWLQXD��
avui, en treballs d’autors tan diferents com Edwin 
Gordon (1927-2015), Steven John Mithen (1960-) 
i Jordi Àngel Jauset (1955-). I la cultura catalana 
també hi ha fet aportacions molt interessants, com 
veurem tot seguit. I és que en paraules de Jau-
PH�3DKLVVD��HQ�HO�PyQ�JUHF�HO� WtWRO�GH�P~VLF�HUD�
HTXLYDOHQW�DO�GH�ÀOzVRI�L�WRWV�HOV�JUDQV�SRHWHV�JUHFV�
YDQ�VHU�P~VLFV���3DKLVVD������������(Q�FRQVHT�qQ-
cia, aquest lligam i aquestes correspondències han 
acompanyat i determinat el desenvolupament de 
OD�ÀORVRÀD�L�GH�OD�P~VLFD�RFFLGHQWDOV�GHV�G·DTXHOO�
PRPHQW�L�ÀQV�DYXL�
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En la nostra tradició cultural s’ha parlat, al-

PHQ\V�GHV�GH�3LWjJRUHV�L�3ODWy��GHO�OOLJDP�HQWUH�OD�
ÀORVRÀD� L� OD�P~VLFD�� L�D� O·KRUD�GH� WUDFWDU�HO� WHPD�
ells han estat els dos referents principals. A prin-
cipis del segle xxi�DTXHVW�WLSXV�GH�UHÁH[Ly�REOLJD�D�
crear ponts amb altres disciplines (com la neuro-
ciència, la psiquiatria, la psicologia i la pedagogia) 
i, per tant, en primer lloc: demana un enfocament 
LQWHUGLVFLSOLQDUL�L��HQ�VHJRQ�OORF��KD�FRPSRUWDW�XQD�
revaloració del que havia dit Aristòtil en relació a la 
P~VLFD��,�pV�TXH�VL�3ODWy�L�3LWjJRUHV�PRVWUHQ�OD�SUH-
GLOHFFLy�SHU�OD�SDUW�KDUPzQLFD�L�PDWHPjWLFD�GHO�VR�L�
GH�OD�P~VLFD��HQ�$ULVWzWLO�EULOOHQ�OD�PHORGLD�L�OD�SDUW�
comunicativa i sensitiva de l’experiència musical. I 
en tots ells el factor de cohesió social que s’atorga 
D�OD�P~VLFD�pV�LPSRUWDQW�

/D�UHODFLy�HQWUH�OD�ÀORVRÀD�L�OD�P~VLFD�YH�G·DQWLF�
i s’ha de situar dins el terreny de les arts com a 
formes de pensar. És a dir, de mirar, de copsar i de 
crear visions del món i d’allò que som. Goya, per 
exemple, mostra la seva visió del món i les seves 
utopies i lluita pel lliurepensament a través de la 
pintura… I és que, com ha dit Lluís Cuéllar, «La 
ÀORVRÀD�>«@�´SDUODµ�HQ�WRWV�HOV�FDPSV��SHUz�HQ�XQ�
HVSDL� FRP� D� OOHQJXDWJH� SOjVWLF� L� HQ� XQ� DOWUH� FRQ�
D� OOHQJXDWJH� WHDWUDO�� FLQHPDWRJUjÀF� R� PXVLFDO�ª�
�&XpOODU������������

/D�P~VLFD��FRP�OD�ÀORVRÀD��RUJDQLW]D�XQD�FRP-
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prensió i una vivència del món. Cert que aquest és 
un debat tan obert com crucial i que ha fet omplir 
PROWHV�SjJLQHV�GH�UHÁH[Ly�HVWqWLFD�L�TXH��HQ�FRQVH-
T�qQFLD��DQLUj�DSDUHL[HQW��LPSOtFLWDPHQW�R�H[SOtFL-
ta) en els autors que anirem presentant. Al primer 
terç del segle xx José Forns Quadres (1898-1952), 
FRPSRVLWRU�L�FDWHGUjWLF�G·HVWqWLFD�PXVLFDO�GHO�&RQ-
servatori de Madrid des de l’any 1921, digué sobre 
HO� WHPD�� ©6RYLQW�V·KD�SUHWqV�QHJDU�D� OD�0~VLFD� OD�
seva essència intel·lectual d’expressar pensaments 
i idees, privilegi que hom sol reservar per a la Lite-
UDWXUD��8QD�DÀUPDFLy�FRP�DTXHVWD�QR�Wp�FDS�PHQD�
de consistència, ja que les diferents combinaci-
ons rítmiques de sons determinen en tots els ca-
sos amb claredat i precisió una idea o pensament 
PXVLFDO�PHOzGLF�R�KDUPzQLF�SHUIHFWDPHQW�GHÀQLW�L�
DPE� LQFRQIXVLEOH� VLJQLÀFDW� HPRWLX� L� VHQWLPHQWDO��
malgrat no poder-se trobar el seu equivalent exac-
WH�HQ�SDUDXOHV�ª��)RUQV������������

$O� OODUJ�GH� OD�KLVWzULD�XQ�ERQ�JUXL[�GH�ÀOzVRIV�
KDQ�SHQVDW�VREUH�OD�P~VLFD�L�PROWV�ÀOzVRIV�KDQ�HV-
tat bons compositors. Per exemple Rousseau, Niet-
zsche i Adorno. El cas de Nietzsche, a més, té el co-
lofó que en els darrers temps de la seva vida, ja foll, 
encara era capaç de tocar Beethoven i només reac-
FLRQDYD�L�PRVWUDYD�DWHQFLy�TXDQ�HVFROWDYD�P~VLFD��
�0DWDPRUR�������������1R�GHEDGHV��HQ�OD�IRUPDFLy�
humanística d’Occident i des de la implantació de 
les dites «Ars liberals» (tot i que molt decantada cap 
a la seva vessant més teòrica i especulativa i discri-
PLQDQW�OD�YHVVDQW�PpV�SUjFWLFD���OD�P~VLFD�FRQYLX�
DPE�OD�WHRORJLD�L�OD�ÀORVRÀD��,�XQ�H[HPSOH�GHO�TXH�
seria una bona formació humanística la trobem en 
la barcelonina Juliana Morell (1594-1653), qui, a 
EDQGD�G·HVWXGLDU� GUHW��PDWHPjWLTXHV��PHWDItVLFD��
astronomia i física (i de ser traductora de Sant Vi-
cent Ferrer i de Sant Agustí i poetessa) va estudiar 
orgue i arpa.
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Si anem a l’altra riba, és a dir, si deixem la dels 
ÀOzVRIV�L�DQHP�D�OD�GHOV�P~VLFV��WDPEp�SRGHP�FL-
WDU�REUHV�FXULRVHV�FRP�OD�VLPIRQLD�©(O�ÀOzVRIª�TXH�
Joseph Haydn (1732-1809) va escriure l’any 1764. 
Hom suposa que se li ha atorgat aquest nom pel fet 
GH�TXq�HQ�HO�VHX�SULPHU�PRYLPHQW�KL�KD�XQ�GLjOHJ�
entre els instruments i perquè hi ha un efecte de 
WLF�WDF�TXH�SRW�UHFRUGDU�XQ�ÀOzVRI�SHQVDQW�HQ�VL-
lenci. També a Catalunya, Carles Baguer i Mainer 
(1768-1808), que molts han denominat el «Mozart 
FDWDOjª� SHUz� TXH� HQ� UHDOLWDW�� VL� KDJXpVVLP� GH� IHU�
aquest tipus de paral·lelismes que no m’agraden 
gens, hauríem de dir que era (o va ser) una mena 
GH�©+D\GQ�FDWDOjª��SHUTXq�VL�KL�KD�G·KDYHU�XQ�VX-
SRVDW�©0R]DUW�FDWDOjª�DTXHVW�KDXULD�GH�VHU�HO�YDOHQ-
FLj�9LFHQW�0DUWtQ�L�6ROHU��������������YD�HVFULXUH�
O·zSHUD� ©/D�SULQFHVD�ÀOzVRIDª� ��������$UD�Ep�� FRP�
en el cas de Haydn, tampoc no es facin massa il-
lusions sobre el tema ja que és una comèdia de 
faldilles.1

1� eV� EHQ� FODU� TXH� TXDOLÀFDU� XQ� FRPSRVLWRU� D� SDUWLU� G·XQ�
altre sol ser una manera de crear etiquetes perverses, tot i que 
algunes sí que il·luminen certs aspectes interessants. A Carl 
Loewe li van dir el «Schubert del nord d’Alemanya» i a Juan 
Crisóstomo Arriaga el van anomenar el «Mozart español». En el 
primer cas es menysté la personalitat musical de Loewe i en el 
VHJRQ�HV�SHUSHWXD�XQD�YLVLy�VXSHUÀFLDO�GHO�FRPSRVLWRU�MD�TXH�HO�
GH�%LOEDR�WHQLD�PpV�DÀQLWDWV�DPE�%HHWKRYHQ�TXH�DPE�0R]DUW��
SHU� H[HPSOH�� 'RV� FDVRV� PpV� LQWHUHVVDQWV� VyQ�� GHÀQLU� -HDQ�
%DSWLVWH�/XOO\�������������FRP�HO�©'HVFDUWHV�GH�OD�P~VLFDª��MD�
que se’l veu com un autor en què la raó impera per sobre de 
l’emoció (o l’harmonia per sobre de la melodia, que en podríem 
dir d’una manera més entenedora), i el cas del «Mozart negre», 
que és el sobrenom que se li va posar a Joseph Bologne (1745-
1799), també conegut com el «Chevalier de saint-Georges» i 
com el «Voltaire de la melodia», que és un esclau caribeny que 
va triomfar a Versailles com a violinista, compositor i director 
d’orquestra. En els dos darrers casos la comparació és entre 
P~VLFV�L�ÀOzVRIV��(Q�HO�FDV�GH�'HVFDUWHV�V·HQWpQ�Ep�L�HQ�HO�FDV�GH�
Voltaire cal tenir en compte que la seva manera de parlar s’ha 
GLW�TXH�HUD�D�EDVH�GH�IRUPHV�UjSLGHV��UHFWLOtQLHV�L�VHTXHV��,��ÀQV�
i tot, que es basava en una sequedat geomètrica.



4

ENTRE ORFEU I PLATÓ

Presentades aquestes dues obres més o menys 
anecdòtiques, cal parlar de Georg Friedrich Händel 
(1685-1759) ja que és autor d’una singular òpe-
ra-oratori que porta per títol: «L’Allegro, il Pense-
roso ed il Moderatoª��������������TXH�pV�XQ�GLjOHJ�
a tres bandes en què el Moderat és la veu de la 
raó que intenta reconciliar les posicions dels altres 
GRV��,�HQFDUD�VHULD�PpV�LQWHUHVVDQW�O·DQjOLVL�TXH�ID�
'LOWKH\�GH�La creació (1799) de Haydn (en la ma-
WHL[D�OtQLD�GHO�TXH�GHV�GH�&DWDOXQ\D�IDUj�)UDQFHVF�
Pujols), copsant que en aquesta obra el compositor 
dona expressió a la natura a partir de les teories de 
'HVFDUWHV���'LOWKH\����������������

6LJXL�FRP�VLJXL��pV�FHUW�TXH�OD�ÀORVRÀD�L�OD�P~VL-
ca han estat disciplines germanes i còmplices que 
col·laboren en la construcció de la nostra manera 
de ser i en la comprensió de l’ordre del món. 

'H�OD�VHJRQD�PHLWDW�GHO�VHJOH�xviii, als Països Ca-
talans, hi ha un fet interessant que ens ve a me-
PzULD�DUUHO�G·XQD�REUD�TXH�YLQFXOD�OD�P~VLFD�L�OD�
PDWHPjWLFD�L�TXH�H[SOLFD�FRP�ÀQV�L�WRW�HQ�HOV�LQV-
WUXPHQWV�PpV�YXOJDUV� L�SRSXODUV� �FRP�OHV�ÁDXWHV�
de tres forats, les dolçaines i les gralles) hi ha un 
UHUHIRQV�PDWHPjWLF��H[SUHVVLy�GH�O·RUGUH�GHO�PyQ��
Aquesta obra és el &RPSHQGLR�0DWKHPDWLFR (1707-
������ GHO� YDOHQFLj� 7RPjV� 9LFHQW� 7RVFD� ������
1723), el qual, l’any 1686, és un dels fundadors del 
moviment dels «novatores» (innovadors) a la capital 
GHO�3DtV�9DOHQFLj�FRQMXQWDPHQW�DPE�%DOWDVDU�ÌxLJR�
������������L�-RDQ�%DSWLVWD�&RUDWMj��������������
$TXHVW�WUDFWDW�HQ�TXq�HV�UHODFLRQD�OD�P~VLFD�DPE�
OD�PDWHPjWLFD� pV� XQD� ERQD�PRVWUD� G·XQV� DXWRUV�
TXH�� IXJLQW� GHO� WRPLVPH� HVFROjVWLF�� FHUFDYHQ�XQD�
FRPSUHQVLy�FLHQWtÀFD�GH� OD� UHDOLWDW��'H� OHV� LQTXL-
HWXGV�G·XQ�JUXS�GH� WHzOHJV�� HUXGLWV� L�PDWHPjWLFV�
als que s’ha denominat «preil·lustrats» i que treba-
llaven i investigaven a partir de bases empíriques 
L� UDFLRQDOV�� 1R� GHEDGHV�� O·REUD� GH� 7RPjV� 9LFHQW�
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Tosca fou reeditada al llarg de tot el segle xviii i és 
XQ�FODU�H[HPSOH�GHO�OOLJDP�HQWUH�P~VLFD��PDWHPj-
WLTXHV�L�SHQVDPHQW�ÀORVzÀF�1

Si centrem la mirada en la Catalunya contem-
SRUjQLD�� HOV� DXWRUV� TXH� DO� OODUJ� GHO� VHJOH� xx han 
UHODFLRQDW�OD�ÀORVRÀD�L�OD�P~VLFD�VyQ�GLYHUVRV��GHV�
de perspectives diferents i amb resultats desiguals: 
'LHJR�5XL]��$JXVWt�(VFODVVDQV��(XJHQL�G·2UV��)HU-
UDQ�L�0D\RUDO��)UDQFHVF�3XMROV��0DULD�&DUUDWDOj� L�
$QWRQL�2ULRO�$QJXHUD��D�EDQGD�GH�-XDQ�'DYLG�*DU-
FLD�%DFFD��TXH�WUHEDOOj�D�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHOR-
na), amb aportacions com: 0HWDItVLFD�GHO�ULWPR�VLV-
WHPiWLFR��)LORVRItD�GH�ORV�ULWPRV�, d’Esclassans i del 
�������(VFODVVDQV��������)LORVRÀD�GH�OD�P~VLFD, de 
*DUFLD�%DFFD�L�GHO��������*DUFLD��������L�)LORVRÀD�
L�P~VLFD��GH�-RVHS�3DODX�L�GHO�������3DODX���������

Un autor que fa una bona síntesi del valor de 
OD�P~VLFD�L�GH�OD�ÀORVRÀD��L�TXH�OHV�DJHUPDQD�FRP�
els antics en pro d’una cultura i vida més lliures, 
pV� &HEULj� GH� 0RQWROLX� ������������ O·DQ\� ������
quan al pròleg dels assaigs de Ralph Waldo Emer-
VRQ�TXH�KD�WUDGXwW�DO�FDWDOj�GLX�� ©6HPEOD�FRP�VL�
per vies secretes, sols conegudes a llurs autors, se 
dirigeixin dret a les facultats superiors del nostre 
esprit, fent-les vibrar en armonia amb l’alta inspi-
ració que·ls ha dictats, donant-los l’imperi perdut 
sobre·ls baixos instints i passions tumultuoses, i 
contagiant tot el nostre ser amb la rítmica pulsació 
GH�OOXU�VDYLHVD�ª��0RQWROLX����������

7DPEp�HQ�O·jPELW�GH�OD�ÀORVRÀD�HVSDQ\ROD�GHV-
WDTXHQ� HOV� WUHEDOOV�GH�-XDQ�'RPtQJXH]�%HUUXHWD�
�%HUUXHWD��������L�FDO�WHQLU�SUHVHQWV�HOV�WUHEDOOV�GH�
FUtWLFD�L�G·DVVDLJ�IHWV�SHO�PXUFLj�DQDUTXLVWD�$QWR-
QLR� 0DUWtQH]� $EHOOiQ� ������������� TXL� FRPSOHWj�

1� 7RPjV�9LFHQW�7RVFD� ��������&RPSHQGLR�PDWKHPDWLFR�� HQ�
TXH�VH�FRQWLHQHQ�WRGDV�ODV�PDWHULDV�SULQFLSDOHV�GH�ODV�FLHQFLDV��
que tratan de la cantidad. Vol. iii. Madrid: Imprenta de Antonio 
Marín, pp. 436-437.
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els seus estudis musicals a València, va escriure 
bona part de la seva obra com a historiador i teòric 
des de València i Cullera i la va editar a Barcelona 
(sobretot a l’editorial anarquista Nosotros). Entre 
els seus interessants llibres podem esmentar: La 
HVSLULWXDOLGDG�GH�OD�P~VLFD (1924 i 1930), /D�P~-
VLFD�PRGHUQD (1930), Beethoven (1927), Aforística 
PXVLFDO��ÌQGLFH�GH�SVLFRORJtD�\�HVWpWLFD (1935) i La 
QREOH�SDVLyQ�GH�OD�P~VLFD (1938). L’any 1938, a La 
QREOH�SDVLyQ�GH�OD�P~VLFD��KL�GLX�TXH�JUjFLHV�D�OD�
FDSDFLWDW�GH�OD�P~VLFD�SHU�FRPPRXUH·QV�L�JHQHUDU�
FRPXQLy��GHV�GH�3LWjJRUHV�VH�O·KD�YLQFXODW�DPE�XQD�
idea de solidaritat i d’harmonització amb els altres 
L� DPE�HO� FRVPRV� �$EHOOiQ������������'HIHQVD�TXH�
OD�P~VLFD�DFRPSDQ\D�HOV�KXPDQV�GHV�GH�VHPSUH�
ja que a partir del crit i de l’exclamació hem creat 
HO�FDQW�FDSDo�G·H[WHULRULW]DU�HPRFLRQV��/D�P~VLFD�
naix amb la veu humana, diu. I parla que des de 
Plató i Aristòtil s’ha parlat del seu paper educador i 
polític, com ho fa la 1RYHQD�VLPIRQLD de Beethoven 
D�SDUWLU� GH� OD� OOHWUD�GH�6FKLOOHU��&RSVD� OD�P~VLFD�
FRP�O·DUW�GH� OD�XWRSLD� L�GHO�GHPj��'LX�TXH�HO�VHX�
FDPt��TXH�KD�DFRPSDQ\DW�VHPSUH�O·pVVHU�KXPj��pV�
FDS�D�OD�FRPSOH[LWDW�FUHL[HQW�L�[RSDUj�WRWD�OD�YLGD�
KXPDQD�GH�PDQHUD�IUXFWtIHUD��8QD�P~VLFD�TXH�pV��
una art que es realitza tècnicament, una ciència 
TXH�HV�UHDOLW]D�HQ�O·DF~VWLFD�L�HQ�OD�PDWHPjWLFD�GHO�
VR�L�XQD�ÀORVRÀD�TXH�pV�HVWqWLFD���,EtGHP�����

'HO�VHJOH�xxi es poden citar assaigs com: Pensar 
L�IHU�P~VLFD (2000), de Josep Mª Mestres Quadreny 
�4XDGUHQ\���������6R�L�VLOHQFL��$VVDLJV�VREUH�P~VL-
ca��������GH�*XLOOHP�&DODIRUUD��&DODIRUUD�������1 i 
HOV�WUHEDOOV�GHO�ÀOzVRI��GLUHFWRU�G·RUTXHVWUD�L�FRP-

1�(O�OLQJ�LVWD�L�WUDGXFWRU�YDOHQFLj�*XLOOHP�&DODIRUUD�WUHEDOOD�
a la Universitat de València i és autor, entre altres, d’obres 
com: 3DUDXOHV�� LGHHV� L� DFFLRQV�� 5HÁH[LRQV� VRFLROzJLTXHV� SHU� D�
lingüistes (Barcelona, 1999) i Dialèctica de la ironia. La crisi de 
OD�PRGHUQLWDW�HQ�O·DVVDLJ�GH�-RDQ�)XVWHU (València, 2006).
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positor Pedro Alcalde, entre els quals: $QLPDOHV�
P~VLFRV (2017).1 

1�'HVSUpV�GHOV�SULPHUV�HVWXGLV�PXVLFDOV�D�%DUFHORQD��3HGUR�
$OFDOGH�HV�YD�OOLFHQFLDU�HQ�ÀORVRÀD�D�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD�
(1982), va obtenir el Master of Arts a la Columbia University de 
1RYD�<RUN��������L�HV�YD�GRFWRUDU�HQ�ÀORVRÀD�L�PXVLFRORJLD�D�OD�
Freire Universität de Berlín (1988) amb una tesi sobre el Don 
Giovanni de Mozart (publicada el 1992). Actualment és professor 
DO�0jVWHU�HQ�$UW�6RQRU�GH�OD�8QLYHUVLWDW�GH�%DUFHORQD��&RP�D�
compositor ha escrit ,QÀQLWR per a la Fura dels Baus (a partir del 
mite de Prometeu) (2005) i el segon acte de l’òpera multimèdia 
(O�VRPQL de Franc Aleu i el Celler de Can Roca (2013). També ha 
coordinat el llibre: 7HUUHPRWRV�0XVLFDOHV��'HQDUUDFLRQHV�GH� OD�
P~VLFD�HQ�HO�VLJOR�;;,�(Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2020).
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81$�3(7-$'$�3(56,67(17

Tot i que per presentar el tema hem esmentat 
L�SRVDW� O·DFFHQW�HQ�XQ�JUDSDW�GH�P~VLFV��PXVLFz-
OHJV� L�ÀOzVRIV� FDWDODQV�� FDO� WHQLU�EHQ�SUHVHQW�TXH�
HQ� OD�FRQWHPSRUDQHwWDW�HO�GHEDW�ÀORVzÀF��FLHQWtÀF�
i musical no és exclusiu de la cultura catalana. 
És un debat molt més profund i molt més ample 
dins el món occidental (i no ho podem perdre de 
vista). Com a botó de mostra podem citar el debat 
que l’estiu del 1930 van tenir Albert Einstein i Ra-
bindranath Tagore sobre el lliure albir i el deter-
PLQLVPH� L� OD� VHYD� LPSRUWjQFLD�SHU�D� OD� FRQGXFWD�
moral i per a la consciència humanes. En aquest 
GHEDW�VREUH�OD�OOLEHUWDW�HO�PtVWLF�KLQG~�YROLD�WUREDU�
un lloc per a la llibertat en l’univers i pensava que 
OD�GHVFREHUWD�GH�O·DW]DU�HQ�HO�QLYHOO�LQÀQLWHVLPDO��HO�
principi d’incertesa de Heisenberg) demostrava que 
no hi ha determinisme i, per la seva part, l’alemany 
Albert Einstein defensava que res no feia pensar 
que podríem allunyar-nos de la causalitat, encara 
que en alguns plans no puguem saber com aques-
ta funciona. Per Tagore es tractava d’una parado-
xa o «dualitat contradictòria» situada en el nucli 
fonamental de la realitat: la que oposa la llibertat 
a l’ordre de l’univers, i va dir que l’existència hu-
mana es renova constantment per l’harmonia que 
naix de l’oposició entre l’atzar i la determinació. 
3HU�(LQVWHLQ�WRW�HO�TXH�IHP�HV�GHX�R�HVWj�VRWPqV�D�
la causalitat, tot i dir que es bo que no la puguem 
veure (o comprendre).
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$TXHVW�GHEDW�YD�GHULYDU�FDS�D�O·jPELW�GH�OD�P~-
sica. Primer, Tagore va comparar aquest model 
G·KDUPRQLD� DPE� OD� P~VLFD� KLQG~�� HQ� OD� TXDO� HO�
compositor crea una peça però aquesta incorpora 
la capacitat (o llibertat) de l’intèrpret per donar-li 
un aire personal i singular.1 En ella s’hi conjuguen, 
diu, les forces d’un compositor que determina i 
d’un intèrpret que actua amb certa llibertat (que 
DOOLEHUD���'H�OD�VHYD�EDQGD��$OEHUW�(LQVWHLQ�YD�FRP-
SDUDU�OD�P~VLFD�RFFLGHQWDO�L�OHV�VHYHV�IRUPHV�DPE�
OD�P~VLFD�KLQG~�2

Al llarg del segle xx, doncs, el camí iniciat per 
3LWjJRUHV� L� 3ODWy� KD� HVWDW� YLX� L� IUXFWtIHU�� WDQW� HQ�
O·jPELW�GH�O·HGXFDFLy�FRP�HQ�HO�GHO�FRQHL[HPHQW�GH�
la realitat. Avui, però, si volem continuar aques-
tes investigacions de manera adequada, haurem 
de posar en un lloc destacat l’obra d’Aristòtil, so-
bretot a partir de les recents descobertes i teories 
DO�YROWDQW�GH�O·RULJHQ�GHO�OOHQJXDWJH�KXPj�L�GH�OHV�
capacitats musicals innates dels humans. I és que 
SHU� FRSVDU� OD� LPSRUWjQFLD� GH� OD� UHÁH[Ly� VREUH� OD�
ÀORVRÀD�L�OD�P~VLFD�FDO�PLUDU�HQUHUH�L�DSDPDU�Ep�OD�
contemporaneïtat. 

Aristòtil va provocar un important gir en el con-
FHSWH� JUHF� GH�P~VLFD� TXH�� GHVSUpV�� YD� UHEURVWDU�
en l’obra d’Aristòxen de Tarent. Primer, va negar 
TXH�KL�KDJL�XQD�P~VLFD�FzVPLFD�R�GH�O·XQLYHUV��So-
bre el cel, ix�����E����D���L��VHJRQ��YD�SDUODU�GHO�VR�

1 Alfonso López Quintas ha dit que aquesta llibertat que 
troba l’intèrpret a partir de la partitura és una llibertat de 
VHJRQ�QLYHOO��8QD�OOLEHUWDW�HQ�TXq�OD�P~VLFD�HP�FUHD�D�PL�FRP�
a persona i jo la creo, al mateix temps, a ella en fer-la viva. 
8Q�QLYHOO�GH�FUHDWLYLWDW�R�GH�OOLEHUWDW�HQ�TXq�QLQJ~�QR�GRPLQD�
D�QLQJ~�MD�TXH�O·LQWqUSUHW�GRPLQD�OD�SDUWLWXUD�SHUTXq�HV�GHL[D�
GRPLQDU�SHU�HOOD�L�YLFHYHUVD���/ySH]���������������9DO�D�GLU��SHUz��
que els darrers avenços tecnològics i de la IA han fet que les 
idees d’«escolta activa» i d’«interpretació activa» s’hagin, com a 
mínim, de replantejar.

2 «Three Conversations: Tagore Talks with Einstein, with 
Rolland, and Wells», Asia, vol. xxxi(1931), 3, 138-143.
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SHUz�QR�SHU�OHV�VHYHV�TXDOLWDWV�PDWHPjWLTXHV�VLQy�
SHU� OHV� VHYHV� TXDOLWDWV� DF~VWLTXHV� �'H� O·jQLPD, ii, 
419b-420a) i va distingir entre «so» i «veu», essent 
la veu: prolongació, melodia i llenguatge (Ibídem, 
ii�����E��L�XQ�©VR�VLJQLÀFDWLXª��,EtGHP��ii�����D���$L[t�
PDWHL[�� L�UHFROOLQW� OD� LPSRUWjQFLD�GHOV�FRUV� L�GH� OD�
P~VLFD�FRUDO� �WDQW�HQ�OD�*UqFLD�DUFDLFD�FRP�HQ�OD�
WUDJqGLD�jWLFD��YD�YHXUH�OD�LPSRUWjQFLD�GH�OD�P~VLFD�
com a factor de cohesió social. I també va parlar 
del plaer com a motor del coneixement, també en 
HOV�P~VLFV��ËWLFD�D�1LFzPDF������E�����D���'·DOWUD�
banda, l’argumentació que fa a l’inici de la Poètica 
VREUH� O·RULJHQ�GH� OD�P~VLFD�HQ� OHV�TXDOLWDWV� LQQD-
tes dels infants de captar i d’imitar la prosòdia i el 
ritme enllaça molt amb les investigacions recents 
sobre les capacitats innates dels infants (des dels 
GDUUHUV�WHPSV�D�O·~WHU�PDWHUQ�L�GXUDQW�HOV�SULPHUV�
mesos de vida) per captar les qualitats musicals i 
SHU�FUHDU�SDWURQV�� �6FK|Q�HW�DOWU���������������� L�
134-137). Avui, Aristòtil torna a ser un autor cab-
dal, com ho va ser a la segona meitat del segle xvi 
per provocar el naixement de l’òpera moderna de la 
Pj�G·DXWRUV�FRP�9LFHQ]R�*DOLOHL��1LFROD�9LFHQWLQR�
i Girolamo Mei. Sense la lectura que van fer de la 
Poètica, del 'H�O·jQLPD, de la 5HWzULFD i de la Política 
G·$ULVWzWLO�OD�P~VLFD�RFFLGHQWDO�VHULD�WRWD�XQD�DOWUD��
I al segle xx és Jaume Pahissa qui, rellegint aquest 
pas que fou propiciat per les idees d’Aristòtil, crea 
HO�VLVWHPD�LQWHUWRQDO�FRP�D�SURJUpV�GH�OD�P~VLFD�WR-
nal que els antics van promoure i cap a l’abstracció 
L�O·H[SUHVVLy�Pj[LPD��&UHD�XQD�QRYD�DWPRVIHUD�SHU�
D�OD�P~VLFD�HQ�TXq�O·KDUPRQLD�MD�QR�SRWHQFLD�OD�PH-
lodia i la paraula sinó que és, ella mateixa, l’expres-
sió i la comunicació: «En ella, l´harmonia avança i 
s’enriqueix. Però la melodia no sap respirar el nou 
DPELHQW��3HU�WDQW��GH�OD�PDWHL[D�PDQHUD�TXH�OD�ÁRU�
mor per tal que el fruit maduri, la melodia s’amaga 
SHU�IHU�EULOODU�O·KDUPRQLD�ª��3DKLVVD������������
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És per tot plegat que Aristòtil ha de ser un autor 
D�WHQLU�PROW�HQ�FRPSWH��PpV�HQOOj�GHO�IDFWRU�GH�FR-
hesió social que apareix en La Política (que és allò 
que més se n’ha destacat i una idea molt impor-
tant en l’actualitat). Amb tot, és ben cert que són 
les idees platòniques les que han gaudit de més 
presència i circulació arreu. L’any 1997, durant el 
pregó de les Festes de la Mercè de Barcelona, el 
violinista i director d’orquestra Yehudi Menuhin 
(1916-1999), va destacar (seguint allò establert a 
OD�*UqFLD�&OjVVLFD���OD�LPSRUWjQFLD�G·XQD�ERQD�HGX-
cació física i d’una bona educació musical essent, 
la segona, la que permet el vol de les paraules, la 
llibertat de consciència i la ciutadania de ple dret. 
3HU�WDQW��OD�TXH�JHQHUD�XQD�DFWLWXG�L�XQD�ÁXwGHVD�
GHO�SHQVDU� L�GHO�GLjOHJ��&RQVLGHUj�TXH� O·HGXFDFLy��
la religió, l’economia, la vida social creativa, la de-
PRFUjFLD�� KDQ� GH� VHU� UHSODQWHMDGHV� HQ� IXQFLy� GH�
les necessitats individuals i col·lectives de la hu-
manitat i de la vida en el nostre planeta a través 
d’una formació al llarg de tota la vida que tingui 
en compte: primer, inculcar les exigències d’una 
ERQD�VDOXW�ÀQV�D�OD�YHOOHVD��VHJRQ��LQFXOFDU�HO�UHÀ-
nament dels nostres sentits i la creativitat artísti-
ca i artesanal, tan important per al cos com per a 
l’esperit. I és que: l’educació musical també és una 
HGXFDFLy�ÀORVzÀFD��(V�WUDFWD�GH��FXOWLYDU�O·RwGD�SHU�
tal d’apreciar les veus, el cant, la paraula. Sobretot 
per a la memòria, per garantir l’adquisició d’una 
FDSDFLWDW�DGHTXDGD�GH�UDRQDU��GH�SHQVDU��ÀQV�L�WRW�
abans de llegir i escriure) en l’experiència i en el 
record d’una emoció viscuda, associada al discer-
niment i a la resolució, la comprensió i l’expressió 
d’aquestes emocions en les creacions artístiques, 
PDWHULDOV��LQWHOòOHFWXDOV��OLWHUjULHV��FLHQWtÀTXHV�L�HV-
pirituals.
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LA MÚSICA I ELS FILÒSOFS

(Q�DTXHVW�YDVW�SDLVDWJH�TXH�FRQÀJXUHQ�OD�P~VL-
FD�L�OD�ÀORVRÀD�KL�WUREHP�FDVRV�EHQ�VLQJXODUV��L�FX-
riositats que ajuden a contextualitzar i a pensar i 
repensar moltes coses). Vegem-ne petits exemples. 
Un primer cas seria el de Wittgenstein (amb un ger-
Pj�SLDQLVWD���D�TXL�VH�VRO�FLWDU�FRQVWDQWPHQW�TXDQ�
HV�SDUOD�GH�©ÀORVRÀD�GH�OD�P~VLFDª��WRW�L�TXH�VH�VRO�
desconèixer que l’any 1931 va escriure una petita 
obra musical titulada «Leidenschaftlicht» («apassio-
QDWª���8QD�P~VLFD�TXH�GXUD�XQV����VHJRQV�L�TXH��
com /·KLPQH�D� OD� YLGD� (1880-1882) de Nietzsche, 
expressa tota la seva vida o, com ell mateix digué, 
ve a omplir el buit que la lògica no pot omplir i té 
a veure amb la vivència del Tot que, en paraules 
de Wilhelm Baum, el va portar a xocar amb el llen-
JXDWJH�� �:LWWJHQVWHLQ�� ������ ������� ���� ���������
'HIH]����������������&DO�UHODFLRQDU�OD��GRQFV��DPE�
aquella experiència del fet musical o, més ben dit, 
de la vida com un fenomen musical, tal i com el 
descriu Oliver Sacks. És a dir, de les activitats que 
ÁXHL[HQ�L�TXH�HQV�IDQ�VHQWLU�TXH�ÁXwP��TXH�OD�YLGD�
pV�ÁXLU��FRP�TXDQ�LPSURYLVHP�XQD�SHoD�R�QDGHP�
GLQV�OD�SLVFLQD���6DFNV������������,�pV�TXH�FRP�KD�
dit la psicòloga cognitiva Virginia Pnhune: quan 
XQD�SHUVRQD�VHQW�P~VLFD�V·DFWLYHQ�OHV�UHJLRQV�DX-
ditives i les regions motores del cervell.

Un segon cas, és el de Camus (casat amb una 
pianista), a qui trobem vinculat a la idea de què 


