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“La música ho és tot, menys el món”. a  
 

E. M. Cioran 
 
 
 
 

Introducció 
 
 
 

L’estètica musical es presenta sempre com una disciplina emmarcada en un 
determinat tipus de pensament filosòfic. Segons el filòsof i esteta musical Roger 
Scruton, l’estètica musical “és un metaestudi. (...) No analitza la música, però es 
pregunta allò que l’anàlisi pot assolir; no avalua la música, però es pregunta  si 
l’avaluació és possible; no explica la cognició de les estructures musicals, però es 
pregunta que entenem quan les entenem com a música. (...) L’estètica musical és una 
disciplina crítica; descriu la naturalesa i els límits del nostre pensament sobre la 
música”. 1 Compartim en bona part aquesta definició que fa el pensador britànic. Per 
això, considerem necessari, al presentar el nostre treball al lector, exposar amb la major 
claredat que ens sigui possible quin és el nostre punt de partença, des de quin punt de 
vista albirem l’horitzó de l’estètica musical al començar la nostra investigació, quines 
són les preguntes que ens fem, així com la direcció a on apunten i el sentit que 
inauguren, i quins són els objectius possibles que pretenem assolir.  

El present treball d’investigació parteix d’una concepció fenomenològica de la 
música i de l’estètica musical. Al nostre entendre, l’aportació de la fenomenologia a la 
comprensió d’allò estètic ha estat fonamental per a entendre des de diferents punts de 
vista l’experiència artística. Com molt bé resumeix Gadamer, “ en el fons l’alliberament 
respecte dels conceptes que més estaven obstaculitzant la comprensió adequada del ser 
estètic la devem a la crítica fenomenològica contra la psicologia i l’epistemologia del 
segle XIX”. 2 Aquestes disciplines d’origen decimonònic, no només presents sinó 
dominants en el pensament estètic d’avui, parteixen totes elles del supòsit d’una realitat 
de base en relació al món físic, psíquic i orgànico-fisiològic en contraposició a una 
irrealitat del món estètic, el qual és considerat com pura aparença. Així, per exemple, la 
psicologia de la percepció musical, basada en el cognitivisme aplicat a la música, 
interpreta l’experiència musical com un procés de transmissió o, a tot estirar, 
d’intercanvi d’informació entre individus. Tanmateix, la psicologia cognitiva ben poca 
cosa pot dir de la raó de ser d’aquesta experiència, per molt que reconeguem el seu 
valor dins del camp d’investigació científica, a l’aconseguir aportar una sèrie de dades 
neurològiques que poden “explicar”, en la seva línia de discurs, l’existència de 
determinats mecanismes perceptius paral·lels o concomitants a l’experiència estètica. 
Per descomptat no cal dir que no tenim res en contra de la investigació científica, 
sempre, però, que aquesta sigui conscient de les limitacions que li són inherents i no 
intenti anar més enllà d’aquestes. El problema “gros” ve quan maldestrament es 
barregen aquests camps i es vol subordinar l’un a l’altre, o fer desaparèixer del mapa un 
d’ells. En aquest sentit, entenem que la pretensió cada vegada més explícita de que 
l’estètica musical deixi de formar part de la reflexió filosòfica per a passar a ser un 
camp més per a l’estudi científic, sota el lema d’una objectivitat al nostre parer mal 
entesa, és un propòsit totalment equivocat. Tanmateix, això no vol dir de cap manera 

                                                           
a E.M. Cioran El ocaso del pensamiento. Tusquets. Barcelona, 2006, p. 168 
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que ens haguem de perdre en fer volar coloms a través d’especulacions vanes, ni 
haguem de renunciar a una perspectiva empírica basada en l’experiència, per a enfocar 
l’estudi d’aquesta matèria. Estem convençuts de que el marc filosòfic que més s’adiu a 
la reflexió estètica és pròpiament el de la investigació fenomenològica – de la qual el 
present escrit pretén servir modestament de mostra -. Donat que tota investigació 
fenomenològica parteix d’una crítica de l’experiència així com d’un treball analític 
d’allò que ens arriba a través d’aquesta, haurem d’entendre que l’estètica musical 
fenomenològica és fonamentalment una disciplina crítica, analítica i empírica. 

En la base del llarg descrèdit manifest d’allò estètic en general i d’allò artístic en 
particular tenim el model cognoscitiu de les ciències naturals, les quals rebutgen tot allò 
que no es sotmet al seu mètode. La fenomenologia ve a respondre que “si allò estètic fos 
aparença en aquest sentit, la seva validesa – igual que els terrors del somni – només 
podria regir mentre hom no dubtés de la realitat de l’aparença; amb el despertar 
perdria tota la seva veritat” 3. Tanmateix, cal dir en honor a la veritat que de totes les 
arts, potser l’art de la música ha estat en general la menys investigada o, si més no, no 
amb la profunditat i la intensitat que es mereix, no únicament pels fenomenòlegs, sinó 
pels filòsofs en general. “Si hi ha un objecte – diu G. Vilar -  amb el què la filosofia ha 
caigut persistentment de morros en una humiliant demostració d’impotència, aquest és 
la música. Si hi ha una àrea de la filosofia el balanç de la qual es salda amb el més 
estrepitós i complet fracàs, és la filosofia de la música. Sobre la veritat, la justícia, el 
temps, l’ésser o el significat hem estat capaços d’articular discursos rics i densos, 
visions molt diverses i complexes, hem inventat lèxics originals i subtils. Però davant de 
la música la filosofia només ha estat capaç d’articular uns pocs gestos de perplexitat, 
incredulitat i irritació.” 4 L’alt grau d’especialització i la pròpia complexitat del 
fenomen de la música, la qual exigeix de l’investigador un coneixement exhaustiu de 
tots els camps en que se’ns ofereix – la creació, la interpretació i l’escolta musicals -, ha 
estat sens dubte el major obstacle que ha trobat la filosofia en el seu encontre amb 
l’experiència de la música. 
 

Tot i volent ser el màxim de coherents amb el pensament fenomenològic, la 
nostra investigació, però, vol estar oberta també a altres tipus de contribucions i punts 
de vista en la seva comprensió. La història de la fenomenologia moderna ens ha 
demostrat de sobres l’existència d’una gran diversitat d’enfocaments que s’han desviat, 
distanciat o, fins i tot, oposat a la idea original del seu fundador, Edmund Husserl. 
Efectivament, Husserl guanyà per a la filosofia la idea de fenomenologia a partir de la 
constatació de que tot ésser posseeix per a nosaltres necessàriament i correlativa la 
generalitat ideal dels modes reals i possibles d’estar donades les coses en l’experiència.b 
Tanmateix, entre la concepció de Husserl i les de, per exemple, Heidegger, Scheler, 
Ingarden, Schütz, Sartre o Merleau-Ponty es palesen, en general, més divergències que 
coincidències, encara que tots ells comparteixin una mirada de fons fenomenològica 
comuna. Tampoc és el nostre propòsit fer servir aquest fet d’excusa per a realitzar una 

                                                           
b En canvi no és tan clar que la problemàtica de la “cosa en si” – per a agafar, per exemple,  un tema clau i 
recurrent al llarg de la història de la filosofia moderna -  hagi quedat tan ràpidament superada per la 
fenomenologia de Husserl, si considerem la reflexió de Gadamer, quan aquest assenyala que 
“fenomenològicament parlant, la “cosa en si” no consisteix més que en la continuïtat amb la què les 
matisacions perspectivistes de la percepció de les coses es van incloent les unes a les altres” (VM, p. 
536). Més que la solució per a un problema, sembla més aviat un pur desplaçament d’aquest: la “cosa en 
si” queda traslladada a una “continuïtat en si” de les perspectives: però aleshores ens podríem preguntar 
tot seguit per què es produeix aquesta continuïtat en la percepció i no una discontinuïtat?. La conseqüent 
apel·lació a la percepció i a la consciència ens portarà inevitablement al mateix punt de partida però amb 
diferents noms: “percepció en si”, “consciència en si”, etc. 
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mena d’investigació fenomenològica al marge no ja diguem d’allò que podríem 
anomenar “ortodòxia”, sinó ben lluny dels aspectes essencials que caracteritzen la 
fenomenologia, ni utilitzar aquesta d’una forma tan sui generis que difícilment la 
poguéssim reconèixer com a tal. 5   

Per molt distanciats que siguin els punts de vista dels diferents fenomenòlegs, hi 
ha un aspecte que sembla ser comú entre ells: la intenció de descriure les coses “tal com 
ens són donades”. En aquest sentit, si volem ser conseqüents amb això, hauríem de 
considerar que els llibres, estudis i assajos sobre estètica musical, teoria de la música i 
musicologia no fenomenològics formen part d’aquesta realitat que d’una o d’altra 
manera se’ns dona, i, en conseqüència, el fenomenòleg no hauria d’ignorar-los, ni 
encara que fos com una oportunitat per a poder contrastar-los, amb la seva manera de 
veure les coses, sota el mateix focus. D’alguna manera, el fenomenòleg que és un bon 
intèrpret d’allò que li és donat a indagar, està obligat a dialogar amb tota mena 
d’interlocutors. En conseqüència, ens serà imprescindible, doncs, entrar en diàleg i 
discussió amb el que s’ha escrit i allò que s’amaga en tot escrit, formi part o no de la 
tradició de la fenomenologia, des dels estudis sobre música realitzats a partir d’un 
enfocament psicologista, físico-acústic, filosòfico-analític, etc., fins a tota la tradició 
filosòfica que reflexiona sobre la música, des dels grecs fins als nostres dies. 

 L’empresa que ens proposem resultaria impossible de realitzar per inabastable si 
pretenguéssim fer un estudi exhaustiu de tots aquests autors i els seus escrits; per això, i 
sense perdre mai de vista la perspectiva general de la història de l’estètica musical, 
aprofundirem especialment en una sèrie de pensadors i d’obres que, al nostre entendre, 
són referents claus per a dur a terme un tasca d’investigació i, sobretot, per a poder fer 
la nostra aportació de noves idees en aquest camp. 
 
 

Abans de continuar amb la nostra exposició volem advertir al lector, per si de 
cas, que el nostre camp d’estudi serà pròpiament l’estètica musical, i així és com l’hem 
titulat, i no pas la filosofia de la música, no només perquè aquesta última abraça altres 
temes diferents dels estrictament d’ordre estètic, sinó també perquè volem desmarcar-
nos de tota connotació en relació a l’herència filosòfica tant de la Il·lustració i com de 
l’Idealisme alemany, i molt concretament respecte als seus conceptes centrals de “geni” 
i d’ “art”, tal com s’han anat plantejant en la reflexió filosòfica sobre la música 
d’aleshores a ençà. Però això no significa necessàriament que a les nostres conclusions 
els manqui universalitat. En aquest sentit, fem nostra i reivindiquem la idea de que 
l’experiència estètica és el paradigma de tot tipus d’experiències donades, tot i tenint 
sempre present les singularitats que les caracteritzen i les diferencien. Tal com Gadamer 
ens diu, “la vivència estètica no és només una més entre les coses, sinó que representa 
la forma essencial de la vivència en general. De la mateixa manera que l’obra d’art en 
general és un món per a si, també allò viscut estèticament es separa com a vivència de 
tots els nexes de la realitat”. 6 Per això l’estètica musical fenomenològica aglutina en si 
mateixa els camps temàtics més rellevants de la investigació fenomenològica: la 
fenomenologia de la percepció, la dels sentiments, la de la creativitat i la de la 
interpretació. Per aquesta raó, entenem que el nostre treball representa un esforç per a 
aconseguir la recuperació, actualització i unificació dels aspectes més valuosos del 
pensament fenomenològic en particular i filosòfic en general, per tal de fer un pas 
decidit en la indagació filosòfica de l’art, del món i de la persona. 
 

La tesi doctoral “L’estètica musical com a Prima Philosophia” es presenta en 
principi en forma dialèctica a través de dues preguntes primordials:  
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 1) en tant que Prima Philosophia quina seria l’aportació que pot fer l’estètica 

musical fenomenològica al pensament filosòfic en general?, i  
 
2) en tant que investigació fenomenològica de l’estètica musical, què podria 

aportar la filosofia a l’estudi de la  música?.  
 
Aquestes preguntes fonamentals obren un espai de sentit per a tot un ventall de 

noves preguntes que venen a aprofundir, alhora que a configurar, aquest àmbit per a 
futures respostes. Heus aquí algunes de les més rellevants: 

  
a) Hi ha alguna diferència entre la temporalitat experimentada a través de 

l’escolta musical respecte de la temporalitat mesurada pel rellotge?, de ser així, quina 
seria d’entre elles l’experiència més originària? 

 
b) Què distingeix el so musical dels sons que acostumem a trobar-nos 

habitualment en el món? Hi ha alguna característica que ens permeti diferenciar entre la 
percepció de la musica i la percepció dels sons que no ho són? Què entenem, doncs, per 
escolta musical? 

 
c) Quin tipus d’objecte és una obra musical? En què és diferent un objecte donat 

per l’experiència de la música de la resta d’objectes físics, psíquics o abstractes? Què és 
un objecte musical? Quines característiques de constitució i d’estructura hauria de tenir 
l’objecte musical en tant que objecte de la creació artística i en tant que objecte donat a 
la seva escolta? Què NO és una obra musical? 

 
d) En què consisteix la interpretació de la música? Què la distingeix, per 

exemple, de la interpretació de textos literaris? Té sentit parlar d’una hermenèutica 
musical? Què significaria una interpretació “autèntica”? Pot el pensament historicista 
garantir l’autenticitat d’una interpretació? Quin paper juga l’execució vocal o 
instrumental en la interpretació musical? Pot existir una interpretació i execució 
“perfecta”? 

 
e) La música expressa alguna cosa?, i, concretament, pot expressar sentiments? 

Si és així, de quina naturalesa són aquests sentiments? Són sentiments de la vida 
emocional o passional de l’autor?, són sentiments expressats a l’abric del caràcter o del 
temperament de l’intèrpret?, o bé, són sentiments projectats per la fantasia de l’oient? 
Podríem considerar aquests sentiments com sentiments propis de l’obra musical? Té 
sentit parlar de sentiments estètics?, i en aquest cas en què es diferenciarien  dels 
sentiments naturals? 

 
f) És la musica un llenguatge? Si fos així, es tractaria d’un llenguatge de signes 

que posseeixen un significat, és a dir un llenguatge semàntic?, o bé es tractaria d’un 
llenguatge simbòlic, compost de símbols “consumats” o “inconsumats”? En cas que fos 
d’aquest manera, en què es diferenciaria del llenguatge verbal? 

 
g) Forma part la música de la realitat del món, de la vida i de les coses? O bé és 

una realitat metafísica? En aquest cas, quin paper juga la realitat musical en la reflexió 
que la filosofia fa sobre la metafísica? 
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h) En què consistiria la identitat d’una obra musical? Podem parlar d’unitat de 
l’obra en el camp de la seva creació i/o de la seva percepció? Tindria això alguna cosa a 
veure amb el concepte de forma o d’estructura de l’obra musical? 

 
i) Quin és el procés o l’estructura que governa l’acció creadora musical? 

Existeix un pensament creatiu propi per a la música? Hi ha alguna relació entre 
l’estructura d’aquest procés creatiu i l’estructura del procés d’escolta? 

 
j) Quin valor té per a nosaltres l’experiència de la música? Sobre quins valors o 

principis hem de jutjar la qualitat d’una obra? Per què ens pot arribar a commoure la 
música? Té sentit parlar de valors estètics?, i en aquesta cas, guarda alguna relació amb 
el camp dels sentiments i de les emocions? 

 
Al llarg del present escrit assistirem al procés de concreció d’aquest joc dialèctic 

de preguntes vers un horitzó que englobi totes les respostes possibles. Així, dedicarem 
el primer capítol – focalitzat en l’estudi del sentiment estètic musical - a buscar 
respostes, entre altres, a les qüestions que acabem d’agrupar sota els epígrafs e) i j). Els 
grups c) i g) formaran part de la discussió sobre “L’objecte musical” (capítol 2). Tot 
seguit, en el capítol dedicat a “L’escolta musical” intentarem respondre els epígrafs a) i 
b). “El pensament musical” (capítol 4) vindrà a desenvolupar els grups f), h) i i). 
Finalment, el grup d) formarà part de les preguntes a partir de les quals es desenvolupa 
el capítol 5, dedicat a “La interpretació musical”. Un darrer capítol de conclusions 
generals vindrà a sintetitzar totes aquestes respostes. 

De tota manera, fins i tot en aquest capítol introductori, creiem necessari per a 
poder presentar els nostres objectius de treball avançar una mica en el procés que ens 
portarà a respondre més acuradament, en el capítol corresponent, a algun d’aquests 
interrogants. Obrim un primer espai per les preguntes entorn a la relació entre la música 
i la metafísica (epígraf g)). En el seu moment, constatarem com la realitat musical és el 
camp propi i originari del pensament metafísic, l’estructura del qual es manifesta i es 
realitza plenament en l’experiència polièdrica de la música. De fet, no intentarem altra 
cosa que respondre a la pregunta que ja en el seu moment es feu Martin Heidegger de 
manera ben explícita.7  Com és sabut, el gran filòsof alemany aconsegueix desvelar 
definitivament l’error de l’ontologia de la substància fonamentada en la presència de 
l’Ésser, la qual arrenca ja de la filosofia dels grecs. c No ens queda cap dubte de que la 
seva ontologia esdevé per a la filosofia un nou horitzó més elevat i superador de 
l’ontologia clàssica - alhora que representa la saba de la que es nodrirà posteriorment 
l’hermenèutica de Hans Gadamer, la qual és, al nostre parer, un dels seus fruits més 
preuats -, donat que ens ha permès comprendre i interpretar la problemàtica del món des 
de dins. De Gadamer precisament és aquesta excel·lent definició de l’experiència de ser 
que inaugura el seu mestre Heidegger: “La pregunta de la filosofia planteja quin és el 
ser del comprendre’s. Amb aquesta pregunta supera bàsicament l’horitzó d’aquest 
comprendre’s. Posant al descobert el fonament temporal que s’oculta no està predicant 
un compromís cec per pura desesperació nihilista, sinó que obre una experiència fins 
aleshores tancada i que està en condicions de superar el pensament des de la 
subjectivitat; a aquesta experiència Heidegger l’anomena el ser”. 8 “Sota el terme clau 
d’una “hermenèutica de la facticitat” Heidegger oposa la fenomenologia eidètica de 
Husserl, i la distinció entre fet i essència sobre la que reposa, una exigència paradoxal. 
                                                           
c És de justícia reconèixer, però, que el subjecte transcendental de Husserl supera també l’ontologia de la 
substància, malgrat el retret que li fa Heidegger a Husserl respecte a la manca de fonament del subjecte 
transcendental. Veure al respecte VM, p. 321-322. 
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La facticitat del Dasein, l’existència que no és susceptible ni de fonamentació ni de 
deducció, és allò que ha d’erigir-se en base ontològica del plantejament fenomenològic, 
i no el pur “cogito” com constitució essencial d’una generalitat típica”. 9  

Heidegger posa la primera pedra de la filosofia per a la “casa del ser”, per al 
llenguatge, en l’únic terreny possible; però al no reconèixer l’experiència originària que 
només l’art - i, com ja veurem, molt especialment la música - pot oferir, al quedar en 
definitiva atrapat en el logocentrisme, ha ensopegat amb la veritable pedra angular que 
faria possible inaugurar una autèntica prima philosophia i ha caigut en el parany que 
des de la crítica del llenguatge hom pot formular a l’ontologia de Heidegger: considerar 
el sentit de la facticitat merament com un eidos de les generalitats essencials, des del 
més estricte punt de vista de la subjectivitat transcendental husserliana.   

En síntesi, la veritat i el valor de l’ontologia heideggeriana rauen en la facticitat 
de la seva hermenèutica, la qual és en definitiva una hermenèutica de la facticitat 
històrica del Da-sein. Heidegger veu el temps com horitzó de l’ésser i l’estructura de la 
temporalitat com a ontologia de la subjectivitat: l’ésser és temps, com ja Hegel per una 
altra via n’havia arribat a la conclusió, tot derivant la circularitat hermenèutica a partir 
de la temporalitat. d  

Tanmateix, creiem que el propi Heidegger es veu abocat a l’error quan capgira 
l’ontologia tradicional, negadora de la temporalitat de l’existència i basada en la 
substància com a presència de l’ésser – és a dir, d’una noció de present en el fons 
inexistent, ocultador de l’angoixa existencial i amb un fonament que per si sol 
s’esfondrava en el no res – per a proposar precisament el “no-res” com una mena de 
substància “en negatiu” per a l’ontologia, tot carregant, a fi de comptes, sobre la 
facticitat dels ens el pes infinit de la negació de l’Ésser. Al nostre entendre, la intuïció 
que s’amagava darrera de la vella ontologia clàssica era en realitat bàsicament correcta - 
si bé, val a dir, també del tot desenfocada -, ja que tota idea de meta-física que sigui 
vàlida com a tal, si té algun sentit en si mateixa, ha de correspondre sempre al seu 
significat etimològic com quelcom que s’esdevé més enllà del “món físic de les coses”. 
No obstant, el desenfocament de la filosofia d’arrel clàssica consisteix en que la 
metafísica no pot ser considerada com una espècie de món abstracte “inventat” per la 
raó, en substitució del pensament mític arcaic - en aquest sentit, és de justícia  
reconèixer clarament que l’ontologia de Heidegger posa les coses al seu lloc -. No pot 
haver cap dubte que si existeix una realitat metafísica, aquesta ha de ser d’alguna 
manera percebuda, sentida i compresa per a algú. Si el contacte amb la realitat 
metafísica no pot ser experimentat d’alguna manera, entenem que deixa de tenir cap 
sentit parlar d’ella. 

Per tot això que acabem d’explicar, se’ns fa palès que en realitat el principal 
interlocutor de Heidegger és Hegel: si aquest darrer ha cercat superar la raó reflexiva 
amb el concepte d’Esperit Absolut per tal d’alliberar-se a la fi de la dialèctica de 
l’alteritat - cosa que li permetrà a partir d’aquí oblidar-se de la realitat del món -, 
Heidegger vol assolir per un camí de sentit contrari al de Hegel l’alliberament de tota 
noció d’esperit. Així, si l’experiència representa la superació d’una creença i de 
l’afecció a unes idees sobre un mateix i el món, a Hegel l’experiència li servirà per a 
aprofundir en l’esperit, i a Heidegger per a endinsar-se en la mateixa mesura en la 

                                                           
d Som del parer de que el terme “cercle” o “circularitat” aplicada tradicionalment a l’hermenèutica pot ser 
no sigui el més adient per a descriure la forma de realitzar-se la interpretació, ja que tot moviment en 
cercle és un moviment reiteratiu i tancat que no aporta en si res de nou. El procés hermenèutic, 
contràriament, sembla dibuixar més aviat una forma d’espiral, en el què cada vegada que es retorna al 
punt de partença es va eixamplant  i enriquint la comprensió del text. Pensem per tant que el terme 
“espiral” o “espiralitat hermenèutica” seria  més adient. 
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facticitat del món. Per això, el camí de Hegel no pot penetrar prou en el món justament 
perquè el seu darrer objectiu és esvair el món en l’esperit, i d’aquesta manera, tot el que 
pogués dir-se del món hauria de ser, a partir d’aquesta premissa, forçosament secundari. 
Per l’altra banda, el pensament de Heidegger no pot penetrar en la vida de l’esperit 
perquè sap que tota transcendència en aquest sentit, en el fons, és derivada, no 
originària.e Hegel vol “saber” tan poc de la Història com Heidegger de l’Esperit. Hegel 
només entén la història com l’èxit del pensament del subjecte – quan molt sovint en la 
nostra vida “pràctica” i quotidiana el pensament acostuma a contradir-se, a canviar de 
plans sobre la marxa i a improvisar contínuament -. En canvi, Heidegger només 
concebrà l’esperit en tant que l’esdevenir del desocultament de la veritat – aletheia – i, 
per tant, sotmès “involuntàriament” a ocultacions i desocultacions. 

De tota manera, allò que al nostre parer representa l’autèntic “taló d’Aquiles” de 
la potent ontologia heideggeriana, prové, paradoxalment, de la feblesa, de la condició 
humana que inspira més tendresa: l’infant. El propi Gadamer s’encarrega de posar-ho de 
manifest: “el ser dels nens o dels animals – en oposició a aquell ideal de la 
“innocència” – segueix essent un problema ontològic. Si més no, el seu mode de ser no 
és existència i historicitat tal com Heidegger concep l’una i l’altra per al Da-sein 
humà. Cabria preguntar-se també què significa que l’existència humana es sustenti a la 
vegada sobre quelcom extrahistòric i natural”.10 Que l’infant – in-fans: que no parla – 
resulti, junt amb l’existència animal, un escull insalvable per a l’ontologia 
heideggeriana mostra clarament la seva dependència total al logos, a la paraula. 
L’existència de l’infant fa palès que l’estructura essencial de l’ésser humà que encara no 
ha après a parlar posseeix una estructura ontològica genèticament prèvia a tot 
coneixement adquirit a través de llenguatge i de la raó: una estructura pre-històrica i 
proto-històrica que patentitza que la historicitat resta infonamentada en el seu origen, 
cosa que també s’esdevé amb la paraula. El fonament de la paraula és pre-paraula, 
proto-paraula o “quasi-paraula” en el balbuceig del bebè. És possible que, com afirma 
Gadamer, ni per als infants ni per als animals no tingui sentit referir-se al món – ja que 
és ben cert que el món existeix per al llenguatge i en el llenguatge -; però és innegable 
que tant l’infant com l’animal viuen i s’expressen dins d’una realitat que experimenten i 
la qual d’alguna manera admet allò que podríem anomenar una “gramàtica universal” 
per a la seva comunicació i comprensió composta de sentiments, percepcions i gestos 
expressius. Aquesta és l’autèntica base per a que algun dia el “futur adult” tingui un 
món i un llenguatge que ho representi. Una de les respostes transcendentals que 
                                                           
e “L’anar més enllà de l’ens és quelcom que esdevé en l’essència mateixa de l’existència. Aquest 
transcendir és, precisament, la metafísica: allò que fa que la metafísica pertanyi a la “naturalesa de 
l’home”. No és una disciplina filosòfica especial ni un camp de divagacions: és l’esdeveniment radical en 
l’existència mateixa i com a tal existència”. (Heidegger, M., Opus cit., p. 56-57). Sens dubte que l’ens per 
a Heidegger “va més enllà” que el concepte d’ens per a l’ontologia clàssica i el transcendeix. Però d’aquí 
a parlar de transcendència metafísica, hi ha un abisme. Al nostre entendre, ni el sentiment d’angoixa 
davant de l’anorreament del no-res, ni el sosteniment  de l’existència en el no-res és suficient per a poder 
parlar d’un camp d’experiència meta-física – és a dir, “més enllà de la física” -. En canvi, hem de 
reconèixer l’immens valor que representa per a nosaltres el propòsit de Heidegger de cercar l’arrel de 
l’ens en el camp dels sentiments en relació a l’experiència radical de l’angoixa: representa el més profund 
reconeixement per part de Heidegger de que únicament el sentiment – d’angoixa, en aquest cas – té poder 
per a desencallar i obrir-nos a una genuïna resposta a la pregunta que s’interroga per la metafísica. En 
això coincidim plenament amb Heidegger, cosa que ens permet justificar l’estudi de l’art i de l’estètica 
com a via privilegiada: si l’arrel de l’ens s’experimenta com a sentiment i, com veurem al llarg d’aquest 
escrit, l’expressió dels sentiments es canalitza de la manera més adient en l’expressió artística, es fa 
palesa la importància ontològica transcendental de l’art. Com diu Heidegger, “Allò que anomenem 
“sentiments” no són fugaços fenòmens concomitants de la nostra actitud pensant o volitiva, ni simples 
impulsos d’ella, ni tampoc estats simplement presents amb els quals ens avenim d’una manera o altra”. 
(Opus cit. p. 32). 
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emergeixen del nostre treball d’indagació sobre la música és que, sigui el que sigui allò 
en què consisteix tota experiència de “realitat”, serà sempre quelcom més originari que 
qualsevol coneixement del món que vingui a través del llenguatge verbal. Per això, la 
realitat no es presenta com la negació de res – com, per la seva banda, sí pot fer el 
llenguatge -, sinó com allò que mai pot deixar de ser. Fins i tot l’experiència del silenci 
s’inscriu dins d’una realitat eminentment positiva, mentre que el llenguatge “fa callar” 
per a aconseguir-lo.   

En realitat, l’ontologia de Heidegger no escapa del logocentrisme que 
comparteix amb l’ontologia clàssica. Tal com argumentarem en el seu moment, només 
el gir estètic que suposa la fenomenologia de la percepció de Maurice Merleau-Ponty 
inicia el camí en la bona direcció, posant en crisi el logos de la racionalitat i guanyant 
per a la filosofia el concepte de logos sensible. Per la nostra part, proposem un gir 
musical sobre el gir estètic merlau-pontyà. Aquest gir musical ens permetrà descobrir 
l’estructura de la comprensió musical, la qual és innata. Un gir aquest en què la tradició 
musical té el seu camp temàtic propi en la facticitat de l’estil musical, però que alhora 
sap que aquesta facticitat no és en absolut el fonament últim de la realitat musical i de 
l’experiència que fem d’ella. 

Un dels propòsits més importants d’aquest treball consistirà en mostrar que a 
partir de l’estètica musical tenim accés a una experiència originària que desvela 
l’essència i l’estructura de l’existència. Així, veurem com l’experiència musical 
descobreix l’estructura originària de la temporalitat a través de nocions tan primordials 
com són el moviment i el canvi, alhora que reconeix en la noció de presència un factor 
decisiu en la fonamentació d’altres aspectes de la realitat que no tan sols no està renyida 
amb la temporalitat sinó que s’hi relaciona plenament amb ella. 

Veurem també com l’obra d’art és un objecte estètic que no s’exhaureix en la 
seva condició d’objecte per a la percepció, com tampoc es limita a la pura constitució 
d’una vivència per a ser rebuda estèticament: l’obra musical posseeix una complexitat 
multidimensional irreductible i, a la vegada, presenta una indissoluble unitat de 
concepció. D’aquí provindrà la necessitat d’articular els diferents horitzons des dels 
quals tenim accés a la seva complexitat: l’horitzó del sentiment estètic, l’horitzó de la 
seva constitució com objecte, l’horitzó de la seva escolta, l’horitzó de la sensibilitat 
creadora i, finalment, l’horitzó de la seva interpretació i execució musical.  

Si un aspecte destaca poderosament en l’art de la música és la seva relació 
essencial amb el temps: la música és l’art temporal per excel·lència. En aquest sentit, la 
nostra aproximació a la música tindrà en la indagació sobre la naturalesa i sobre 
l’experiència del temps una de les seves principals tasques. 

La investigació que tot seguit iniciarem farà palès el grau tan elevat de 
complexitat de l’experiència estètica de la música. Una complexitat sens dubte 
relacionada amb la variabilitat del context històric, social i cultural en el què està 
immersa cada obra musical, però que tanmateix també està subjecta a uns principis 
estèsics i estètics primordials que garanteixen la universalitat del judici estètic en 
contrast amb el pur relativisme del gust. En conseqüència, la nostra perspectiva 
prioritzarà el judici immediat de l’escolta per sobre de tota aproximació de caire 
especulatiu, vingui o no avalada per una teoria científica. En aquest sentit, el nostre punt 
de vista és rigorosament empíric. 

L’objectiu final serà bifront: consistirà en aprehendre i comprendre allò que fa 
singular l’essència genuïna, intransferible i originària que posseeix l’obra musical, tant 
en la seva totalitat com en tots els seus aspectes, parts i elements que la constitueixen, 
així com en els diversos horitzons en el quals es manifesta; mentre que per l’altra banda, 
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provarem perquè l’estètica musical és una talaia privilegiada per a la més profunda 
reflexió filosòfica, una autèntica prima philosophia. 

Donem així per tancada aquesta breu introducció. 
La porta, però, queda oberta... 
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Capítol 1 
 
 
 

Fenomenologia dels sentiments: 
una aproximació al sentiment estètic musical 

 
 
 
 

Introducció 
 
 

En el moment d’iniciar una investigació sobre la música des d’una concepció 
fenomenològica  ens arriba immediatament al pensament una primera pregunta: és 
possible que es presenti el fenomen de la música sense que, d’alguna manera, amb el 
grau que sigui, hi estiguin presents els sentiments, siguin del propi autor, de l’intèrpret o 
de l’auditor?. La resposta és evident: si existeix un camp temàtic on no és possible 
l’absència de sentiments (en el nivell, intensitat o polaritat que en cada cas hom 
determini) és en l’art en general i en la música  en concret. Si això és així, la 
investigació sobre els sentiments hauria de ser un capítol primordial en la nostra tasca 
indagadora. 

La figura del filòsof alemany Max Scheler ha estat reconeguda com a pionera en 
la investigació fenomenològica dels sentiments. La seva brillant intuïció sobre el paper 
que juguen els valors en el camp afectiu ens permet avançar, al nostre entendre, sobre 
un fonament suficientment sòlid i, sobre tot, fecund d’idees, però que alhora és prou 
obert per a acceptar noves aportacions i, si calen, també correccions i refutacions. La 
crítica esgrimida per alguns il· lustres filòsofs (Ortega y Gasset, sense anar més lluny) en 
relació a cert desordre i manca de sistema en el pensament del filòsof germànic no està 
mancada de part de raó, si la fem des d’una perspectiva prou allunyada de l’objecte 
d’estudi. Tanmateix, una mirada més propera ens farà adonar ben aviat que el terreny al 
què s’enfronta Scheler és, sense cap mena de dubte, un dels més complexos, relliscosos 
i plens de paranys que un filòsof s’hi podria mai trobar. A més, es tracta d’un treball que 
per la seva naturalesa no qualsevol filòsof pot ser apte per a realitzar-lo amb l’esperança 
d’assolir els seus objectius, sinó solament aquells que estiguin molt familiaritzats amb el 
variadíssim catàleg de fenòmens afectius i que, a la vegada, siguin prou hàbils com per 
a no deixar-se atrapar pels nombrosos paranys que posa el llenguatge verbal: cal, per a 
gosar endinsar-se en aquest terreny pantanós i aconseguir el seu propòsit, que 
l’investigador posseeixi una vena artística creativa, i Scheler indubtablement la té.  

Malauradament, en relació a l’estat actual de la investigació sobre els 
sentiments, emocions i afectes, l’afer s’ha anat desplaçant de la filosofia a les ciències i 
paraciències. La manca de rigor recolzada per l’arbitrarietat de criteris i una precària 
solidesa en l’aparell conceptual i terminològic, ha portat a que, finalment, s’hagi derivat 
a neuròlegs, neurobiòlegs i alguns psicòlegs per a que se’n facin càrrec d’aquesta tasca 
tan important, sotmetent-la a la disciplina del mètode científic; o bé, encara pitjor, 
posant-la en mans de certes teràpies alternatives que posen de moda el tema emocional 
des d’una lleugeresa i frivolitat que corre en paral·lel a la difusió d’un llenguatge 
superficial per al gran públic qui, a fi de comptes és el que determina el ranking de 
vendes i condicionen la rendibilitat editorial del producte. 
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Les dificultats esmentades poden explicar, fins a cert punt, que el cas de Scheler 
sigui tan insòlit en el camp dels estudis fenomenològics i, fins tot sorprenent, en 
l’estètica fenomenològica. Hom té la impressió de que els fenomenòlegs han estat més 
interessats en investigar sobre la tipologia a la que correspon com objecte l’obra d’art 
amb el propòsit de integrar-ho a la “normalitat” del seu esquema conceptual, que 
investigar realment  per a saber quina mena de fenomen és aquest que exerceix una 
influència tan poderosa sobre els nostres sentiments i emocions. El tradicional prejudici 
que planeja sobre els sentiments, en el sentit de menysprear aquests en benefici de les 
nostres facultats intel·lectives, sembla estar present també en aquells pioners de la 
“ciència prèvia”. El mateix fundador de la fenomenologia, Edmund Husserl, deixarà de 
banda l’art en les seves investigacions; però, curiosament, no s’estalviarà de posar 
exemples relacionats amb la música, especialment amb la percepció de la línia 
melòdica, quan pretén indagar sobre la consciència interna del temps. 

En síntesi, intentarem en aquest primer capítol mantenir un diàleg amb els 
plantejaments de Max Scheler, ja sigui per a adherir-nos-hi o per a aportar-hi alguns 
canvis. Per això, aquest diàleg, estret al principi, anirà donant pas, mica a mica, a 
aportacions nostres que considerem necessàries per a poder avançar en aquest estudi. El 
nucli d’aquestes aportacions estarà constituït per: 

 
1) una aplicació generalitzada i exhaustiva del concepte de valor a tot el camp 

dels sentiments, 
 

2) una descripció i definició detallada dels diferents fenòmens afectius a partir 
de la seva fonamentació seguint l’ordre que va dels més originaris als 
derivats, 
 

3) una investigació que treu a la llum la constitució del que anomenem 
“sentiment estètic” i la seva relació amb el camp integral dels sentiments de 
la persona, 
 

4) una hipòtesi sobre la derivació de la “lògica de la raó” respecte de la “lògica 
del cor”, 
 

5) i, finalment, mostrar la caracterització dels sentiment estètic musical com un 
camp afectiu complet i absolutament autònom que, no obstant, manté una 
estreta vinculació amb la resta de sentiments naturals. 

 
La presència de nombroses cites d’altres autors no vinculats directament amb la 

fenomenologia al llarg del capítol no obeeix a un mer caprici de qui escriu. Al nostre 
entendre, l’estudi fenomenològic necessita del contrast amb altres maneres de plantejar 
les qüestions que serveixin com estímuls, sense perdre en cap moment aquesta manera 
característica de fer del fenomenòleg, acceptant les coses “tal com ens són donades”.  
 
 
1. El concepte schelerià de valor 
 

El valor és l’objecte del sentir per a Max Scheler 1: “Per això aquest sentir 
guarda la mateixa relació amb el seu correlat del valor que la “representació” guarda 
amb el seu “objecte”, és a dir, la relació intencional”. 2 D’aquesta manera, els valors 
esdevenen qualitats “especials” dels objectes. Gràcies a aquesta intencionalitat, aquest 
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“sentir” “és així un esdevenir amb sentit, i per això susceptible de ser “satisfet” o 
“insatisfet” (...) Per això tot “sentir de” és també per principi “comprensible”, mentre 
que contràriament els estats de sentiment pur sols són constatables i explicables de 
mode causal” 3. De fet Scheler fa de les “lleis de comprensió” de la vida anímica el 
fonament de tot tipus de “llei de comprensió”, alliberant la comprensió de la pertinença 
exclusiva a les forces de l’intel·lecte. Amb això reconeix la irreductibilitat de la vida 
emocional a la raó. Aquesta irreductibilitat ja és d’alguna manera afirmada anteriorment 
per Blaise Pascal amb el seu “le coeur a ses raisons”, tal com reconeix Scheler, “hi ha 
un tipus d’experiència els objectes de la qual es tanquen completament al 
”enteniment”, per als quals aquest és tan cec com ho són les orelles i l’oïda per als 
colors. Un tipus d’experiència, però, que ens proporciona objectes autènticament 
objectius, i un ordre etern entre ells, a saber, els valors i un ordre jeràrquic entre ells. I 
aquest ordre i les lleis d’aquesta experiència són tan determinats, exactes i raonables 
com els de la lògica i la matemàtica” 4 

Si aquesta experiència ha passat desapercebuda per a la majoria de filòsofs és 
per l’habitual manca d’imatges representatives en el sentir intencional. Tal com 
assenyala el filòsof alemany, “el sentir és inherentment un “acte objectivador”, el qual 
no li cal cap representació com a mediador” 5. En aquest punt, considerem oportú 
avançar que, per a nosaltres, aquesta vocació d’autonomia del sentir adquirirà la seva 
màxima expressió estètica amb la música com a art del sentir sense cap referència 
representacional, sinó com a “obridora” i “des-cobridora” d’objectes del sentir, és a dir 
de valors (en aquest cas estètics). 

Es fa necessari, seguint el plantejament de Scheler, distingir entre diferents 
formes de sentir:  

 
 a) el sentir els sentiments d’estat en els seus diferents modes: sentir-se alegre,  
 sentir-se trist, sentir el dolor, sentir el plaer, etc. 
 

b) el sentir dels caràcters d’ànim representats: la fúria del vent, la calma del 
mar, la tristesa d’un paisatge desolat, etc. 
 

 c) el sentir valors: agradable, sincer, bell, bo, etc.6 
 

Els sentiments d’estat són fenòmens de la sensibilitat. Com diu el fenomenòleg, 
“percebo un estat del sentiment indubtablement sensible, quelcom amb un dolor 
sensible, un estat de plaer sensible, l’estat que es correspon amb allò agradable d’un 
menjar, d’una olor, d’un lleu fregament, etc.. Amb aquest fet, és a dir, l’estat del 
sentiment, no s’han determinat en absolut el tipus i el mode del sentir d’aquest 
sentiment. Són més aviat fets canviants, quan “pateixo aquest dolor”, el “suporto”, 
l’”aguanto”, o en alguns casos el “frueixo”. Allò que varia aquí en la qualitat 
funcional del sentir (allò que també pot variar, per exemple, gradualment) no és amb 
tota seguretat l’estat de dolor” 7 Aquesta qualitat funcional no canvia el sentiment (per 
exemple, de dolor): el dolor continuarà essent el mateix, depenent de la sensibilitat a (i 

                                                           
a Paga la pena recordar que la forma d’abordar el món des de la fenomenologia s’aparta de la concepció 
“cientifista”. Quan Scheler afirma que “una sensació “pura” mai està donada. Sempre és únicament una 
“x” que ha de ser determinada, o millor, un símbol mitjançant el qual descrivim aquesta dependència” 
(GS, pàg. 122), s’aparta radicalment del punt de vista científic, bàsicament deutor del mecanicisme 
cartesià, en el què la sensació és una dada experimental que obeeix a una causa externa o interna que l’ha 
provocat. “Tota experiència no fenomenològica és per principi experiència mediant o gràcies a símbols 
qualsevol, i per tant experiència mediada, que mai ofereix les coses “mateixes”. Només l’experiència 
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no ens referim solament als aspectes psicofísics, temperamentals o caracterològics, sinó 
de la seva cosmovisió) particular de cada individu; però com es viu aquest dolor, amb 
quina actitud l’abordem, com el valorem és una altra cosa. Tampoc és quelcom 
relacionat solament amb la “distància” o la “identificació” al dolor: el dolor no és un 
objecte independent de la nostra manera d’experimentar-lo. Un dolor gaudit no és 
“menys dolorós”? El sentir no canvia l’experiència bàsica del sentiment?. Per això és 
important, en la línia de pensament del filòsof muniquès, distingir el camp dels 
sentiments sensibles (més propers als continguts de la sensació, de la representació o de 
la percepció/absència d’objectes) del camp dels valors i de les actituds.   

Solament en l’últim cas, en el sentir valors, reconeix Scheler que el sentir obté 
una funció cognitiva. Valorar implica conèixer. L’axiologia esdevé el fonament de tota 
teoria del coneixement. Per tant, els estats de sentiment i el sentir-valorar són diferents i 
distingibles: “aquells formen part dels continguts i dels fenòmens, aquest de la funció 
de recepció de continguts i de fenòmens” 8. El pensament s’encarregarà a posteriori de 
relacionar el sentiment d’estat i l’objecte causant, sense que per això el sentiment es 
relacioni de forma inherent amb l’objecte. 
 
 
2. Quadre sinòptic sobre l’ordre de fonamentació dels actes, segons Scheler  9 
   
 
 A)  
 
  0) Preferir/detestar: és un acte cognoscitiu emocional en el què es  
   reconeix la superioritat d’un valor sobre un altre de forma   
   immediata, sense comparar. Aquí concebem els estats   
   jeràrquics dels valors i, per tant, del seu ordo.És diferent   
   d’elegir perquè no fa referència a cap activitat de la   
   voluntat. 10 
 
  1)  Amor/Odi: són moviments espontanis de l’ànima. Existeix en ells 
   un “interessar-se per” que és la condició fonamental  
   de l’acte cognoscitiu. Tanmateix l’interès és més propi de   
   l’amor que de l’odi (primat de l’amor sobre l’odi). Tot acte  
   d’odi està fundat en un acte d’amor, com negació    
   emocional del valor i com a conseqüència de l’amor   
   incorrecte o erroni. L’odi és sols una reacció contra   
   qualsevol forma d’amor fals. L’odi és sempre una rebel·lió  
   del nostre cor i del nostre ànim contra una vulneració del   
   ordo amoris. Qui no pot estimar tampoc pot odiar. 11 
 
  2) Desig/Aversió i actes volitius: es fonamenten en actes cognoscitius 
   de representació i judici. 
 

3) Passions: són lligadures permanents involuntàries de les tendències  
i de les resistències d’un ésser humà en determinats àmbits 
d’accions, activitats i funcions. Es distingeixen per una 
determinada categoria de valor a través de la qual l’ésser humà 

                                                                                                                                                                          
fenomenològica és per principi a-simbòlica i just per això capaç de satisfer tots els símbols possibles” 
(GS, pàg. 112).  
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contempla el món, Són essencialment actives i duradores (per 
això les passions estan darrere de les grans accions). Estan 
situades sota l’esfera de la voluntat electiva i tenen el seu punt de 
partida en el centre profund de l’ànima. 12 

 
  
 B) 
 

1) Sentiments d’estat: són els fenòmens més elementals; actuen com un 
eco de l’experiència del món que fem amb el nostre amor i odi a 
les coses. Són cecs per als valors. Depenen per a la seva aparició 
o desaparició dels actes d’amor/odi i dels actes de tendència 
(desig/aversió) i voluntat, però no tan directament de les 
representacions. Els sentiments d’estat són el signe de l’harmonia 
o desharmonia del nostre amor/odi en el transcurs dels resultats 
dels nostres desitjos i volicions. 13 

 
2) Afectes: processos aguts de sentiments d’estat intensos, de 

procedència sensible i vital. Adopten expressions típiques i van 
acompanyats d’impulsos instintius forts i de sensacions 
orgàniques (són processos en l’esfera del cos-jo). Són cecs als 
valors davant dels objectes que els exciten. Són essencialment 
passius. Estan dominats per l’amor i l’odi. 14  

   
 
3. La jerarquia de valors 
 

L’objectivitat dels valors és un dels eixos cabdals de la filosofia de Scheler i un 
dels trets diferenciadors més destacats del seu pensament. Això li permet, un cop 
eliminada tota ombra de relativisme i subjectivisme, poder parlar de propietats 
“objectives” dels valors:  
 

1) Polaritat: els valors es presenten sempre en dualitat oposada, de manera que  
 a tot valor positiu li correspon un valor negatiu. 

 
2) Matèria: aquesta dualitat s’estén també al fenomen de l’atracció i la  

repulsió. 
 
 3) Altura: tot valor té el nivell o rang axiològic que li correspon dins d’una  
 jerarquia axiològica que ve determinada pels següents criteris: 
 
  a) Permanència del valor: un valor és més alt quant més perdurable és.  

És la diferència que trobem entre el valors eterns i els valors 
fugaces. 

 
  b) Integritat del valor: concernent a la integritat o divisibilitat del valor. 
    Quant més íntegre més elevat en l’escala de valors. 
 
  c) Originarietat del valor: si un valor fonamenta a un altre, és aleshores  
   més alt. 
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  d) Profunditat del valor: la profunditat té a veure amb la plenitud en la  
   satisfacció del valor. Quant més satisfactori, més amunt en la  
   jerarquia de valors. 
 
  e) Absolutesa del valor: quant menys relatiu sigui un valor més alt serà. 
 
Aquests criteris ordenen tots el valors, segons Scheler, en quatre classes o estrats: 
 (ordenació dels més baixos als més alts). 
  
 1) Valors sensibles: els que tenen a veure amb allò agradable o desagradable. 
 

2) Valors vitals-corporals: relacionats amb la salut i el vigor o amb la malaltia i  
    el decaïment. 
 

 3) Valors espirituals:  
 
   a) valors estètics: relacionats amb la bellesa i la lletjor. 
 
   b) valors jurídics: tenen a veure amb la justícia o la injustícia. 
 
   c) valors intel·lectuals: concernents a la veritat o la falsedat. 
 
 4) Valors religiosos: propis d’allò sagrat o allò profà. 
  
 
4. Les facultats simpatètiques 
 

Reconeix Max Scheler, en el que podria ser una introducció per a situar 
històricament la problemàtica del valor i la vida afectiva que “la naturalesa intencional 
i cognitiva del valor, pròpia de la nostra vida afectiva “superior” fou tornada a 
descobrir únicament per H. Lotze (...)” 15. Per una banda, afirma que “la simpatia [és] 
una font legítima de material per al coneixement dels fenòmens vitals i dels seus 
subjectes orgànics” 16. Per l’altra, Scheler entén que tant la congratulació com la 
compassió, que són fenòmens més primitius que l’amor i l’odi, són processos en els 
quals sembla que se’ns fan “comprensibles” vivències d’altres éssers, en les quals 
d’alguna manera “hi participem” 17- aquesta mena de “comprensió” immediata recorda 
vagament la mena d’experiència que trobem en l’emoció estètica -. Finalment, afirma 
que la simpatia és “cega” per als valors (a diferència de l’experiència de l’amor en el 
que sí es fa present un valor): “Els actes de valor positiu “espontanis” són tots 
preferibles als merament “reactius”. Ara bé, tota simpatia és essencialment 
“reactiva”” 18. Es fa palès en aquestes paraules, que el filòsof alemany, en un principi, 
no dóna excessiu valor a la simpatia, i entenem que això queda plenament justificat dins 
de les instàncies d’ordre ètic: la simpatia pot ser una perfecta companya de viatge del 
cinisme, sense anar més lluny. Ara bé, també és cert que els éssers humans vivim 
actualment en societats de ”espectadors”, amb una predisposició i sensibilitat a la 
imatge que rebem dels altres i per tant a les actituds reflectides en ells, incloses les 
actituds ètiques i els valors que aquestes comporten. Tot i que poguéssim  reconèixer la 
naturalesa reactiva de la simpatia, no hauríem de deixar de banda que a través de les 
nostres reaccions es poden fer translúcids valors profunds de la persona, encara que 
sigui indirectament. 
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De tota manera, per tal de justificar aquestes afirmacions, Scheler inicia una 
interessant tasca fenomenològico-crítica que permet diferenciar matisos que d’altra 
manera serien confosos i motivadors de malentesos. En primer lloc farà la distinció 
entre simpatia i altres fenòmens que hom acostuma a prendre’ls com a tal: “De la 
simpatia pròpiament dita cal distingir en primer terme tota conducta que sols serveix 
per a aprendre, comprendre i eventualment viure les mateixes (“sentir les mateixes”) 
vivències que l’altre, entre elles tots els estats afectius. Aquests actes han estat 
equiparats freqüentment, però sense cap raó, a la simpatia” 19. En aquest sentit, ni la 
compassió ni la simpatia són experiències “originàries” sinó derivades: “Les vivències 
de compassió i les simpaties adhereixen sempre, doncs, a la vivència aliena ja apresa, 
compresa” (...) “No és solament a través de la compassió com m’és donat el patir aliè; 
sinó que aquest patir ha d’estar donat ja en alguna forma, per a que jo, dirigint-me a 
ell, pugui com-padir”. En les paraules del fenomenòleg s’evidencia l’existència d’una 
intuïció immediata de la vivència aliena; un coneixement anterior que o bé és innat, 
amb un clar referent de la filosofia platònica, o bé és après de nou (ressonància? 
empatia?). Així doncs, per a aquest autor, sembla clar que simpatitzar no equival a 
sentir o viure el mateix que l’altre. 
 
 
5. El concepte d’expressió 
 

El concepte clau per a entendre les vivències i sentiments aliens, per a Scheler, 
és l’expressió: “També el fet de que el proïsme tingui - com nosaltres mateixos - una 
absoluta esfera d’intimitat del seu jo que no pot ser-nos donada mai, és cosa suposada 
en la mateixa connexió essencial. Però el fet de que existeixen “vivències” ens és donat 
en els fenòmens d’expressió - una vegada més no per mitjà d’un raonament, sinó 
“immediatament”, en el sentit d’una “percepció” originària. Percebem la vergonya en 
el rubor, en el riure l’alegria. L’habitual “en principi ens és donat un cos” és 
completament erroni” 20 (...) “Doncs allò que té lloc aquí és una relació simbòlica, no 
una relació causal. Podem “percebre interiorment” també els altres, aprehenent el seu 
cos, com a camp d’expressió de les seves vivències.”. Aquí trobem per primera vegada 
una manifesta coincidència de tessitura amb el plantejament de Susanne Langer 21, de la 
qual parlarem més endavant. Per a Scheler “quan, per exemple, imitem 
(involuntàriament) un gest de por o alegria, la imitació no és mai suscitada merament 
per la imatge òptica del gest; sinó que l’impuls d’imitació sorgeix únicament si ja hem 
aprehès el gest com expressió de la por o de l’alegria” 22. El concepte d’imitació que 
esgrimeix Max Scheler s’aparta de la concepció tradicional de les arts figuratives que 
entenen la imitació bàsicament com un calc de la realitat exterior; tanmateix, constatem 
ja en els filòsofs grecs una altra manera d’entendre la imitació que s’apropa a 
l’argument de Scheler: és la teoria del ethos aplicada a la música. La idea té el seu 
origen en els filòsofs presocràtics (especialment en l’escola pitagòrica), però es 
exposada de forma més sistemàtica en Plató i Aristòtil, els quals entenen que la música 
no “imita” (en el sentit de “reproduir”) els objectes del món, però si que imita el 
caràcter i les emocions de l’ànima. El moviment és allò que hi ha de comú entre la 
música i l’ànima humana; i el gest expressiu és la traducció corporal d’aquesta 
“harmonia” sentida. Scheler va més enllà i dóna a entendre una universalitat en tots 
sentits de l’expressió: ”Les connexions entre vivència i expressió tenen bases de 
connexió elementals que són independents dels nostres moviments d’expressió 
específicament humans. Hi ha una gramàtica universal, per dir-ho així, que és vàlida 
per a tots els llenguatges de l’expressió i suprema base per a la comprensió de totes les 
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espècies de mímica i pantomímica d’allò vivent”. És a dir: aquell llenguatge universal, 
que a nivell verbal ha estat perseguit com a origen de totes les llengües (per exemple, el 
cas de la gramàtica generativa de Noam Chomsky), es fa palès de forma immediata per 
a Scheler en el gest. Ara bé totes les arts “histriòniques” tenen en comú el moviment 
expressiu; no solament la mímica i la pantomímica, sinó allò que els grecs anomenaven 
mousiké, l’art de les Muses, que englobava no sols la música instrumental, sinó el cant, 
la poesia èpica i lírica, la dansa i la gimnàstica. Així, sobre la base d’aquesta 
“gramàtica” gestual se’m fa possible “comprendre” allò que viu l’altre, tot i que es fa 
necessària la distinció entre “tenir vivències semblants” i “comprendre la vivència 
aliena”. No vivim allò que entenem; jo puc entendre l’angoixa de l’altre sense haver de 
viure-la personalment!. 
 
 
6. Tipus de relacions afectives 
 

Scheler distingeix quatre tipus de relacions afectives: 1) L’immediat sentir 
quelcom “amb” l’altre (per exemple, sentir una i la mateixa pena “amb algú”; 2) El 
simpatitzar “en” alguna cosa, congratular-se “per” (la seva alegria, per exemple) i 
compadir-se “de” el seu patir b; 3) El simple contagi afectiu; 4) la genuïna unificació 
afectiva. Aquesta classificació permet clarificar els comportaments afectius, evitant els 
esculls dels freqüents malentesos que apareixen quan estudiem el camp de les emocions 
i sentiments.  

Així, per exemple, hom es podria qüestionar si la crueltat és una conseqüència d’ 
una mancança de sentiments per part de qui l’exerceix. El filòsof ens diu que “A qui és 
cruel li és realment donat, en una funció del sentir el mateix que l’altre, el dolor o el 
pesar que causa: experimenta justament l’alegria de “turmentar” i del turment de la 
seva víctima” 23; mentre que “la carència de sentiments es produeix freqüentment en els 
malalts (com , per exemple, en la malenconia) i es presenta en aquests casos com la 
conseqüència d’un exclusiu sumir-se en els propis sentiments (...)”; clarament 
distingible de la rudesa, que és un “no prendre en consideració” les vivències alienes. 
Respecte al contagi  afectiu, apunta que “és característic del contagi afectiu tenir lloc 
purament i simple entre estats afectius, i no pressuposar en general cap saber de 
l’alegria de l’altre” 24. Una de les característic del contagi afectiu és la tendència a 
produir un allau. Darrera del desig de “distreure’s”, de “divertir-se” pot ocultar-se una 
voluntat de caure en el contagi afectiu; en aquest sentit, podríem parlar d’un tipus de 
manifestació artística “inferior” que cerca el contagi del públic i que podríem qualificar 
com art demagògic.  

La intensificació del contagi pot esdevenir un fenomen d’identificació afectiva: 
“solament un cas més intens - per dir-ho així, un cas límit del contagi - és finalment la 
genuïna unificació afectiva (o identificació) del jo propi amb un jo individual aliè” 25; 
es tracta d’un “no viure en mi” mateix, sinó “viure en ell” 26 Estem parlant, doncs, de la 
idiopatia (lliurement del propi jo individual) i l’heteropatia (“pèrdua” del jo en l’altre). 
En aquest sentit, ens preguntem si la música, l’art en general i òbviament la religió, 
utilitzen habitualment la identificació afectiva.  

                                                           
b No és sobrera l’apreciació que fa Scheler sobre la major difusió de la compassió en relació a la 
congratulació: “per a varietats de la compassió hi ha en la majoria de les llengües moltes paraules, no 
així per a les varietats de la congratulació” ( Max Scheler, Esencia y formas de la simpatia, pag. 174). 
D’aquí l’encertada dita de Jean Paul “El compadir és cosa d’homes;  el congratular-se, d’àngels” (citat 
per Scheler, EFS,  pàg. 190, nota 107). 
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En temps remots, el pensament mític ha estat paradigmàtic com exemple 
d’identificació: les identificacions dels membres d’un tòtem amb les espècies animals 
corresponents o la identificació heteropàtica amb els déus en les iniciacions mistèriques; 
però en temps més propers tenim en l’experiència hipnòtica i tots els seus nombrosos 
derivats també un clar exemple d’identificació. De fet, l’estat hipnòtic es pot considerar 
com un viatge de retrocés cap a estadis ancestrals del psiquisme humà a l’estimular 
l’encèfal primitiu. Scheler defineix l’estat hipnòtic com “(una) inactualització del centre 
espiritual dels actes noètics de tota mena” 27. Es fa palès que estem davant d’un gran 
perill per a l’autonomia de l’individu: la força identificativa, el poder de la suggestió i 
de la unificació afectiva poden arribar a ser més forts que el propi instint natural de 
supervivència. Com diu el fenomenòleg alemany, “el plaer de la submissió espontània i 
positiva del feble al fort, precedeix com instint impulsiu primitiu, als fins de la pròpia 
conservació i protecció davant del fort temut, (...) l’instint de la pròpia conservació 
resulta patentment vençut (...)” 28. Com explicar sinó l’actitud de “col·laboració” amb el 
botxí de l’esquirolet davant la serp que se l’ha de cruspir, o, ja en clau humana, l’actitud 
del masoquista que experimenta com objecte de plaer la ”adquisició simpatètica de 
poder” del seu torturador 29 fins i tot patint una vexació física i psíquica dolorosa?. Si és 
així, podem extreure com a conseqüència que l’instint de conservació no és el fonament 
psico-físic de la vida (contràriament al que suposen els seguidors de Darwin), com 
tampoc ho són les emocions bàsiques (por, fàstic, etc.), sinó que en la base es troba el 
món del sentiments arrelats a les estructures més profundes de la nostra ment. Aquest és 
un punt important al qual més endavant hi retornarem en l’argumentació sobre els 
fonaments de l’experiència estètica. 

La unificació afectiva la trobem gairebé en estat pur en la infantesa, 
especialment en la relació de l’infant amb la mare: “Quan la nena “juga” a fer de mare 
amb la nina, el caràcter il·lusori del “joc”, és a dir, el fer “com si” fos una mama, sols 
existeix per a l’espectador adult” 30. És clar que la vida psíquica de l’infant està molt 
més propera als estadis primitius de la humanitat que la d’un adult. L’escolta, l’acte 
auditiu, és el sentit que es desperta fins i tot quan el fetus es troba en el ventre de la 
mare, és a dir en l’estadi on no sols hi ha unificació afectiva sinó unificació psico-física. 
El so “parla” al cervell primitiu de manera més directa que les imatges; d’aquí que 
l’escolta (i l’escolta musical també) conservi un lligam especialment estret amb la 
unificació afectiva. 
Per a Max Scheler hi ha un tercer tipus d’unificació afectiva, que no és ni idiopàtica ni 
heteropàtica, i que ell anomena “fenomen de la fusió mútua” 31 i que es dóna, per 
exemple, en l’acte sexual per amor. 
 
 
7. La percepció de valors 
 

El gir conceptual que pretén donar Scheler amb la seva filosofia dels valors obre 
un espai nou a la reflexió dels fenòmens físics i biològics, que habitualment donem per 
tancada, en relació a la unificació afectiva: “I ja que sabem que la percepció del valor 
precedeix a la percepció del ser en el sentit de l’ordre de fonamentació d’allò donat - 
també en la vida psíquica superior de l’home i fins i tot en l’esfera de l’esperit - ¿no 
serà possible que la unificació afectiva amb el corrent vital de l’ésser estrany 
especificada particularment en cada cas, doni la forma i estructura dinàmica de la 
corrent vital especificada i el sentit i valor biològic, determinat també en cada cas, de 
les seves direccions impulsives diferenciades abans de la percepció i no recolzant-se en 
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elles?” 32. La pregunta que es fa el filòsof ens condueix a una mena d’intuïció pre-
perceptiva que actuaria de fons previ a la percepció.  

En el cas particular de la percepció auditiva (i especialment en l’escolta musical, 
on operarien els valors estètics) aquesta intuïció actuaria com a “donadora de fons”, de 
“camp semàntic” anterior al reconeixement perceptiu, i, per tant, formadora d’un marc 
possible de “sentit”. Per això, no es d’estranyar la possibilitat del que Scheler anomena 
“telepatia relativa”, en la que “la unificació afectiva arriba més lluny que la 
percepció”33: aquí tindríem el fonament per a entendre la capacitat d’aprehendre allò 
estrany i distant respecte a la nostra particular sensibilitat: Perquè entendre allò que és 
semblant a nosaltres és comprensible d’immediat; tanmateix, un coneixement limitat per 
la semblança del coneixedor comportaria una mena d’hermetisme endogàmic del tipus 
“tot coneixement és coneixement de si mateix”. Però entendre allò diferent requerirà 
anar més enllà d’aquests límits per a postular un camp previ anterior al propi 
coneixement i que permeti la presència d’allò estrany i llunyà.  

Scheler reconeix que el ”instint” especificatiu d’unificació afectiva s’ha anat 
“enfosquint” amb el desplegament de la civilització c. La transformació evolutiva de la 
humanitat no sols ha representat un guany sinó també la pèrdua de capacitats instintives 
i, per tant, una decadència en les seves facultats innates; per això “sembla que certes 
matèries de coneixement s’adquireixen solament a l’edat jovenívola, o no poden 
adquirir-se mai més” 34. Dins d’aquestes “matèries de coneixement” Scheler remarca 
especialment la pèrdua del sentit religiós de l’home modern: “així, l’home civilitzat ha 
perdut visiblement el sentit transcendent religiós i ha de “guardar” i “creure” allò que 
la Humanitat més jove “descobria” i “veia” (tenia “originàriament” encara)” 35. 
Concretament, la “pèrdua” és de capacitat perceptiva, de sensibilitat. No sols el sentit 
religiós, sinó la majoria de les capacitats creatives si no s’adquireixen de molt jove es 
perden per sempre. La sensibilitat per a la música, sigui com autor, intèrpret o auditor, 
que anomenem escolta musical és una capacitat originàriament perceptiva que no pot 
ser substituïda per coneixements erudits de cap mena (teòrics, històrics, musicològics), 
però no es tracta en cap cas d’una mera capacitat de percepció “fisiològica” de l’aparell 
auditiu, sinó d’una sensibilitat creativa que fonamenta no solament el talent del 
compositor o de l’intèrpret, sinó (i aquest és el punt clau per a valorar la importància 
d’aquest fenomen) el talent d’escoltar música.  

Fins i tot, el filòsof situa l’experiència de la unificació afectiva dins de 
l’estructura de l’essència humana (la qual engloba també el camp espiritual i psicofísic) 
en un “lloc” concret: “aquest “lloc” es troba en tots els casos en el punt mig entre la 
consciència del cos, que abraça en unitat de forma específica totes les sensacions 
orgàniques i els sentiments sensibles localitzats, i el ser persona noètico-espiritual com 
centre de tots els actes intencionals “suprems”. (...) Tant la consciència del cos com el 
centre espiritual de la persona, sempre essencialment individual, són quelcom que té 
cada ésser humà per a sí sol.” 36 Estem parlant, doncs, del centre de la personalitat, allí 
on es generen tots els actes genuïns i espontanis de l’individu d.  

 
                                                           
c En aquest sentit, la pèrdua d’aquest instint donaria lloc a un tancament en la idea individual de l’ego i a 
una dificultat creixent per a acceptar l’estrany, sigui idea, objecte o persona. 
 
d La importància que Max Scheler dóna a la individualitat el fa posar en alerta en relació a tot moviment 
“grupal”. Així, uns paràgrafs més endavant diu: “l’home s’animalitza tant més quan més és membre de 
masses; i es ”humanitza” tant més quant més s’individualitza espiritualment”. Per això, aquest filòsof no 
admet un principi espiritual del món, actiu en tots els esperits finits (“intellectus infinitus”) perquè 
justament allò essencial de l’esperit és la seva individualitat. 
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8. La singularitat de la persona 
 

A diferència de l’enfoc psicologista que investiga la vida psíquica dels individus 
enfocant el “jo” com a punt de referència fix, la fenomenologia de Scheler aconsegueix 
una perspectiva més oberta. El “jo” “no és el punt de partida de la captació o de la 
producció d’essències. Tampoc es tracta d’una essència que “fonamenti” - 
unívocament - totes les altres essències o que fonamenti totes les essències d’actes” (...) 
assenyala Max Scheler. Per tant, “no es tracta de que “un jo percebi un arbre”, sinó 
d’un ésser humà que posseeix un jo, i que és conscient de si com la mateixa persona en 
l’execució de les seves percepcions externes i internes”. “Aquesta “identitat”, - 
continua el filòsof - que és una “persona” fonamentalment distinta del “jo”, és una 
idea que no està de cap manera basada en el “jo”, sinó que representa la forma 
concreta en la que exclusivament poden existir els actes” 37. Tot i compartir la distinció 
que fa Scheler entre “jo” i “identitat” (de la persona), no podem estar d’acord en 
concebre la identitat com una idea formal. Ans al contrari, entenem que el “jo” és una 
idea derivada de l’experiència vital, mentre que la identitat representa la singularitat 
originària de la persona en un acte d’autoconsciència darrere del “jo” interior i del 
“món” exterior que percebem. En “fer present la persona” consistiria aquest acte de 
consciència. La identitat seria, doncs, un reconeixement intuïtiu de si mateix, de la 
persona en si mateixa, i no una idea formal, com afirma el nostre filòsof. És precisament 
considerant la identitat la que utilitza el “jo” com a representant vicari de la persona, 
que es fa possible la comunicació-comunió d’identitat a identitat, de primera persona a 
primera persona. A aquesta experiència l’anomenarem nosaltres empatia (Einfühlung). 

Les qualitats afectivo-creatives estan definitivament vinculades a la 
individualitat: ser creatiu és ser singular. La característica essencial de l’esperit és que 
es fa present sols i tant sols en tant que singularitat. Per això el món espiritual, artístic, 
creatiu ha representat sempre un escull per a la lògica racional, que opera sobre 
premisses generals (major) i casos concrets que la il·lustren a tall d’exemple (minor) e, 
en comptes de partir del cas individual com a fonament empíric de la realitat. En 
conseqüència, tota aproximació a la realitat singular sols té com a via d’accés la 
intuïció; i les persones i els seus actes genuïns s’escapen, així,  definitivament del marc 
conceptual de la lògica racional. 

Entrem, segons el nostre entendre, en el sentit genuí de simpatia. Max Scheler 
ho descriu detalladament. “el que puguem sentir els estats afectius aliens i “patir-los” 
vertaderament; el que puguem, no a conseqüència, per exemple, de la “congratulació”, 
“alegrar-nos d’ells” - doncs això és la nostra alegria - sinó “co-gaudir” l’alegria, 
sense que per aquest fet haguem de caure nosaltres mateixos en un estat d’ànim 
jubilós” 38.  

Junt amb l’autèntica simpatia apareixen també afectes pseudo-simpàtics però 
que en el fons no ho són, com el cas del típic individu que demana, amb tota la bona 
intenció del món, dels seus interlocutors que “alegrin la cara” i que en el fons amaga la 
seva incapacitat de simpatitzar amb les persones tristes, per exemple; com tampoc es fa 
possible el fenomen de la simpatia entre persones “depenents”, ja que cal autonomia 
afectiva per a sentir-la; com també pot haver distintes combinacions entre ells.  

És possible, però, la combinació entre la simpatia i altres fenòmens, com la 
comprensió, que dóna lloc al  sentiment de pietat. Tanmateix, l’aspecte més 
característic de la simpatia és el fet de que podem sentir-la sense haver viscut una 

                                                           
e Veure l’aportació d’Arthur Schopenhauer sobre el tema en Cogitata, §45. 
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experiència similar a la de l’altra persona. És el que apunta Max Scheler: “Qui no ha 
viscut per si mateix mai l’angoixa de la mort, pot “comprendre-la” i “sentir-la el 
mateix que l’altre”, tan perfectament com pot també “simpatitzar” amb ella” 39. Això 
ens apropa encara més a identificar l’escolta musical com un fenomen de simpatia: és 
evident que l’auditor al sentir música no ha pogut viure una experiència similar a la de 
l’autor, ja no sols com experiència subjectiva i individual, sinó per manca de 
coneixement tècnic del llenguatge musical i les eines de l’ofici dels compositor. Tot i 
així, l’auditor sent i gaudeix els estats afectius que li transmet la música.  

A la persona li és donada comprendre de mode originari els sentiments aliens, 
encara que no els hagi viscut anteriorment, i això suposa que a través de la simpatia 
tenim accés a experiències noves, viscudes per altres persones, i les qual fem nostres. 
Indubtablement, això representa un eixamplament del camp vital de les nostres 
experiències més enllà de les limitacions de les vivències “reals” que ens han tocat en 
sort. I no és això justament el que experimentem davant de l’art? No ens “elevem” per 
sobre de la quotidianitat i sentim quelcom que ens fa simpatitzar espiritualment amb 
l’artista creador?. 

La idea de la transcendència de la simpatia no la inaugura el filòsof muniquès; 
com ell reconeix, “(Schopenhauer) també ha descobert justament que els fenòmens de 
la simpatia suposen una unitat de la vida independent de l’experiència dels distints 
organismes separats per l’espai” f. (...) D’aquesta manera aprehendríem, segons 
Schopenhauer, especialment en la compassió i d’un mode immediatament intuïtiu la 
unitat del principi de l’univers (caracteritzat per ell com l’obscur impuls i moviment 
que anomena “voluntat”); i, conseqüentment, “penetraríem” el caràcter merament 
aparent de l’espai i el temps, que Schopenhauer considera erròniament com “principia 
individuationis”. (...) Schopenhauer confon, és evident, el “sentir el mateix que l’altre”, 
comprensiu, merament cognoscitiu i completament indiferent des del punt de vista 
moral, amb la vertadera “simpatia”. (...) Si Schopenhauer extragués lògicament les 
conseqüències dels principis segons els quals aprecia la compassió, la conclusió seria 
l’imperatiu forçós de fer patir, simplement a fi de crear sense interrupció la possibilitat 
de la vivència de valor fonamental, la possibilitat de compadir” 40. La crítica de Scheler 
a la concepció schopenhaueriana de la compassió es fonamenta en la distinció entre 
l’experiència d’un “sentir el mateix que l’altre” com a vivència relacionada amb el 
coneixement - del tipus: “sé que et passa” - i la vivència de la simpatia que involucra 
tota la personalitat del qui la sent. Ambdues experiències no poden ser considerades 
fenòmens, sinó protofenòmens; la diferència és que la simpatia és inderivable. “Ara bé 
- diu Scheler – els protofenòmens inderivables són explicables - en la mesura en que és 
explicable la seva existència - sols metafísicament. (...) La simpatia és un fenomen 
d’ordre metafísic” 41. De fet la crítica de Scheler al filòsof de Gedansk (com també ho 
farà amb Henri Bergson) té molt a veure amb la interpretació del que hom entén per 
“coneixement”. Per a Scheler cal distingir entre “coneixement” i “coneixement ideatiu” 
(és a dir, el coneixement “representatiu”, “conceptual”, fonament del judici racional) i 
“s’abandoni l’antiga doctrina (Spinoza, Leibniz g) de la simple diferència gradual entre 
                                                           
f EFS, pag. 74. Intuïm en aquí una connexió amb el pensament d’H. Bergson en relació al concepte de 
durée. 
 
g La idea de continuïtat i, per tant, d’evolució gradual continua té la seva paradigmàtica expressió 
matemàtica en el càlcul diferencial, del qual Leibniz (junt amb Newton) n’és autor. La importància del 
càlcul diferencial per al progrés científic i tecnològic occidental ha estat decisiva. Tanmateix, 
l’extrapolació i generalització de les premisses del càlcul diferencial o - encara més greu - la identificació 
del món físic i psíquic amb aquest model ha estat el gran error en que han caigut molts pensadors, 
especialment positivistes i científics. La problemàtica entorn a la “singularitat” matemàtica és posterior i 
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la idea i el sentiment, el pensar i el sentir. Aquí (en la concepció de Schopenhauer i 
Bergson) és reconeguda amb justesa, almenys, la naturalesa intencional del sentir el 
mateix que l’altre, de la simpatia, així com la seva funció de donar matèria (a saber, 
valors com qualitats o les qualitats del sentiment sense el sentiment actual mateix)” 42. 
Aturem-nos un moment, però, en aquest punt, per a assenyalar un element important 
que connecta amb l’experiència estètica: vivenciar “les qualitats del sentiment sense el 
sentiment actual mateix” es pot considerar un dels aspectes característics del que 
anomenem sentiment estètic. “ “Cognitiva” és aquesta funció - continua Scheler - en 
el mateix sentit prelògic en que també la percepció de coses és “cognitiva”. La veritat 
d’aquesta interpretació augmenta considerablement si es té en compte que, segons altra 
llei de fonamentació descoberta per nosaltres, en totes les esferes d’actes representatius 
(recordar, percebre, esperar, la fantasia, el pur aprehendre significacions) les qualitats 
de valor dels objectes mateixos estan presents ja en un estadi en que encara no ens és 
donada la imatge ni cap idea dels objectes - és a dir, que l’aprehensió de valors és 
fonament de la resta de l’aprehensió d’objectes -. Molt bé podria ser, doncs, que el 
sentir el mateix que l’altre, com la simpatia, ens procuri tant un coneixement objectiu 
del valor d’un ens metafísicament real, així com prepara per necessitat el coneixement 
ideatiu de l’essència d’aquest ens real”. Recollint la idea de Scheler i fent una analogia 
per al cas específic d’un ens de naturalesa estètica hauríem de parlar de valors estètics 
revelats per sentiments estètics com a fonament de l’experiència artística: en el cas de 
l’artista creador, el sentiment estètic el guiarà en la idea essencial per a arribar a l’obra, i 
en el cas de l’espectador/auditor aquest mateix sentiment el guiarà en el reconeixement 
dels valors estètics que el fonamenten. 

Per a Max Scheler la simpatia adquireix una significació transcendent des del 
moment que, a través d’ella, aconseguim “suprimir la il·lusió natural que anomenem 
“egocentrisme”” 43, entenent per egocentrisme una combinació de solipsisme, egoisme 
i autoerotisme que porta a considerar l’ego com realitat absoluta i els altres com 
“objectes d’ús, de dominació, de gaudi per a ell, allò que indica molt clarament 
l’expressió “propietat””44. Així doncs, la simpatia no solament és l’expressió d’una 
forma de comunicació entre les persones, sinó que té una component estètica i ètica 
molt important. La percepció de la igualtat de valor de la persona en tant que persona, 
considerant el valor aliè igual que el propi, però, alhora, reconeixent la singularitat de 
les persones, essencialment distintes com individus absoluts que són, és producte de la 
simpatia. Com assenyala Scheler, “No és, doncs, que la simpatia sigui indici de la 
identitat d’essència entre les persones, com ensenyen Schopenhauer i E. von Hartmann, 
sinó justament la pura diversitat d’essència (com darrer fonament també de la 
diversitat real d’existència), suposa, fins i tot la genuïna simpatia” 45. Per tant, seguint 
l’argumentació de Scheler, podem concloure que la teoria schopenhaueriana que sosté 
                                                                                                                                                                          
està envoltada en un context de crisi del model clàssic (meritòria és en aquest sentit l’aportació de Henri 
Poincarré, dels teòrics  de les catàstrofes, dels físics quàntics, etc.). 

En Leibniz aquesta idea de continuïtat i evolució gradual, com també ho fa Spinoza, no queda 
reduïda a l’aparell conceptual de la física i la matemàtica, sinó que s’aplica a un hipotètic continuum que 
abraça l’intelecte i els sentiments. Aquesta concepció pren una forma concreta en la reflexió sobre la 
música que fa Leibniz, qui defineix la música com “exercitium arithmeticae ocultum nescientis se 
numerare animi”(exercici ocult d’aritmètica de l’ànima que no sap fer el càlcul per si mateixa) (G. W. 
Leibniz, “Epistolae ad diversos” carta 154 a Goldbuch (1712)). El plaer que experimentem amb la 
música, per a Leibniz és un plaer matemàtic; així doncs, el plaer dels sentits és “reduït” al plaer 
intel·lectual “inconscient”. Alguns teòrics de la música i musicòlegs, com Enrico Fubini, han valorat 
positivament l’aportació de Leibniz com si es tractés d’una autèntica reconciliació entre els sentits i la raó 
(veure E. Fubini. “L’estetica musicale dall’antichità al Settecento”.Giulio Einaudi ed. Torino 1976). Al 
nostre entendre no és una reconciliació, sinó una assimilació i conseqüent subordinació dels sentits a 
l’intel·lecte. 
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que l’ordre espacio-temporal constitueix l’únic principium individuationis és 
radicalment errònia ja que la individuació i la diversitat formen part de l’essencia 
mateixa de la persona. Al nostre entendre, l’error, no solament de Schopenhauer sinó 
de gran part de la tradició filosòfica occidental, ha estat confondre l’essència amb la 
substància. Fins i tot, entenent l’essència com �����, com a substrat comú, es fa palès 
que un tret substancial i fonamental que comparteixen tots els individus és llur 
individualitat; per tant, la singularitat no és accidental, no és un cas particular (menor) 
d’una premissa general (major), sinó que és essencial i indescomponible en tant que 
originària h.  
 
 
9. Simpatia reactiva i simpatia espontània 
 

Precisament, l’afirmació de l’individu com persona absolutament íntima de 
l’home (i en conseqüència “impenetrable” per a la intel·ligència, o, en paraules de 
Scheler, “essencialment transintel·ligible” 46) marca el límit del camp d’acció de la 
simpatia, ja que aquesta no pot entrar en aquest àmbit. Per a aquest filòsof, la simpatia 
és bàsicament reactiva, en el sentit de que apareix per reacció d’una experiència 
externa, i per tant no és espontània.  

Al nostre parer, hi ha motius per a discrepar sobre aquest darrer punt: si la 
simpatia fós un sentiment exclusivament reactiu entraríem en una cadena reactiva en 
forma de regressio ad infinitum; en algun moment del procés ha hagut d’haver un acte 
afectiu espontani que ha estat respost per un acte de simpatia que, a menys que aquesta 
fos fruit de la fantasia (i per tant, no verídica), recull i compren aquesta espontaneïtat en 
el seu si. La simpatia, tot i no ser necessàriament un sentiment recíproc, pot relacionar-
se amb els actes espontanis. En el cas de l’experiència estètica, queda clar que mentre 
l’artista creador actua de manera espontània en la realització de l’obra, 
l’espectador/auditor actua reaccionant al reconeixement dels valors estètics; però 
malgrat això, l’espectador/auditor respon a aquella espontaneïtat perquè no li és 
aliena: si ho fos no respondria o ho faria arbitràriament, sense cap relació amb l’acte del 
creador. Per tant, si bé és fa palesa la naturalesa reactiva de la simpatia, no per això hem 
de negar la capacitat de la simpatia d’acollir i comprendre els actes espontanis. Fins i 
tot, podríem concebre dos nivells o estadis de la simpatia: l’estadi espontani i l’estadi 
reactiu  i.  

És evident la voluntat de Scheler de “salvar” allò característic, diferent, distint i 
individual de l’essència de la persona i això el fa discrepar de Hegel i von Hartmann j, 
                                                           
h També Tomàs d’Aquino ens parla d’una “singularitat” entesa com a naturalesa d’entitat individual però 
indeterminada en lo essencial. Scheler, però a diferència d’aquell, admet que la persona tingui una 
“essència” original. 
 
i De fet, Scheler admet la possibilitat de desplaçar el límit de la comprensió fins a la persona absolutament 
íntima en allò que ell anomena amor espontani espiritual, lligat a la noció de Déu, etc.  
 
j No només a partir de Hegel, sinó des d’Averroes fins a Husserl es desplega la concepció errònia, segons 
Scheler: “Però justament l’esfera de l’actualitat espiritual és rigorosament personal, substancial i té en si 
mateixa una organització individual que arriba al mateix Déu com persona de totes les persones” (...) 
“Conseqüentment, tenim totes les doctrines que des d’Averroes pretenen comprendre les “persones”, és a 
dir, els centres concrets d’actes espirituals, com “modes”, “funcions” d’un esperit universal, d’un 
esperit absolutament inconscient (von Hartmann), d’una consciència transcendental absoluta (Husserl), 
d’una raó transcendental (Fichte, “panteisme de la raó” de Hegel), pel major de tots els errors 
metafísics” (EFS, pàg. 101). El posicionament radical de Scheler queda meridianament explicat en els 
paràgrafs següents: “Les regions del ser i les esferes d’ objectes a les que apunten intencionalment tots els 
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en el sentit de que ells no copsaven la diferència i, encara menys, la distància entre els 
nuclis íntims de la persona. Estem d’acord amb el fenomenòleg que sense diferenciació, 
sense distància, no hi ha possibilitat de “lliurement”, de saltar l’abisme per a donar-se a 
l’altre, i per tant d’autèntica comunicació. No obstant, - i sense necessitat d’apel·lar a 
instàncies divines - cal reconèixer que l’acte d’entrega solament és comprensible si 
prèviament hi ha la capacitat de “sintonitzar” amb el valor d’aquest lliurement. L’acte 
de creació artística en aquest sentit és un acte de lliurement k al món amb vocació de ser 
acollit (en el sentit de la cura de què en parla Heidegger), i, per què no, un acte amorós 
que demana ser correspost. 
 
 
10. Un expressionisme simbòlico-vital 
 

En front de les anomenades “unificacions afectives negatives”, Scheler planteja 
un retorn a una concepció “organològica” del món (plantejament que, per altra banda,  
no és nou, com reconeix el filòsof en l’obra de Novalis, Goethe, Fechner, etc.), que ens 
atreviríem a descriure com un expressionisme simbòlico-vital: “Unificació afectiva 
còsmica sols pot haver-la essencialment quan en la intenció de la visió del món es dóna 
aquest com “totalitat”, com un organisme universal pel qual corre “una” vida” (...) on 
hi ha “una relació totalment nova que s’estén fins on arriba allò real de l’essència de la 
vida: la relació de la vida a l’expressió de la vida, una específica relació “simbòlica” 
(...). “Sols aleshores són tots els fenòmens de la natura al mateix temps un canviant, 
universal camp d’expressió per a aquest organisme u del món i la seva indivisa vida 
total. I per a aquest camp d’expressió hi ha també necessàriament una gramàtica 
universal de l’expressió, una mímica i una pantomímica còsmiques”. (...) “ Des del 
sentir de l’expressió salta el jo dels sentiments i les tendències immediatament (i no 
mitjançant, diguem, un raonament) a l’interior del vivent centre de les coses i viu la 
                                                                                                                                                                          
actes noètics genuïns[...] “són” i existeixen totes independentment de l’essència i existència de la vida i 
dels organismes vivents; sols per aquest mitjà pot la vida mateixa esdevenir a la vegada objecte del 
coneixement objectiu i de l’aprehensió dels valors. Si tota essència i existència o el coneixement d’elles 
fós “relatiu” (existencialment o cognitiva) a la “vida”, seria incognoscible la vida mateixa”. 

La voluntat de Max Scheler per a “salvar” allò singular, distint i individual de l’essència de la 
persona el fa ser molt crític amb la civilització cientifista-mecanicista occidental a la que fa responsable 
del menyspreu  i la descurança a la que han estat sotmesos el nen “infantil” i la dona “femenina”, éssers 
més propers a la naturalesa humana que el baró civilitzat, i primeres víctimes d’aquesta. Com molt bé diu 
el filòsof, “El nen no és aquí “per a “ arribar a ser adult, sinó que la infantesa té un insubstituïble valor 
propi. La dona no és aquí per als assoliments d’una civilització intelectual hiperviril, com a servidora i 
preparadora de les arbitràries activitats de la naturalesa del baró i la seva propensió a sobreestimar la 
productivitat, sinó que comporta un valor propi, un pur valor de ser, (...)”. (EFS, pàg. 138).  

 
k La incapacitat per a valorar el lliurement és una de les raons de la crítica que fa Scheler a les filosofies i 
religions orientals (el que ell anomena com “ethos índic” o “ethos de la simpatia il·limitada”) que 
inclouen el brahamanisme, el budisme i el taoisme): “allò que Buda estima positivament en l’amor és tan 
sols (...) el ser una “redenció del cor”, però no el que faci positivament feliç” (...). “Allò estimat i 
exercitat en les tècniques prescrites és tan sols allò que en l’amor hi ha d’apartament “de”, no de 
tornada “a”, és a dir, d’autoalienació, autonegació, autorrenúncia que hi ha en ell, fins arribar al 
sacrifici de sí mateix “ (...). “La tècnica budista de la desrealització vol justament rebaixar la realitat del 
jo propi al caràcter d’ombra que té el jo aliè” (...) “De fet, en l’ethos índic tenim, doncs, davant nostre 
una primera forma de genuí ethos de la unificació afectiva còsmica negativa, és a dir, de la unificació en 
el dolor”.(EFS, pàg 103-107). Tenim en aquest sentit un tipus d’ethos negatiu similar a l’índic en la 
tradició mística del mestre Eckhart, el moviment quietista de Molinos, etc. Aquestes tècniques negatives 
no eliminen el mal objectiu sinó que pretenen abolir el dolor del mal: reconeixen en el dolor l’essència 
del mal - de fet, això correspon plenament al “trauma” del príncep Gautama-. La confusió es basa en 
creure que el dolor és l’orígen del mal, en comptes de veure en el dolor un “avís” o “reacció” al mal. 
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forma, la figura, els atributs intuïtius (colors, sons, olors, sabors, etc.) d’aquestes com 
el límit i la manifestació de la seva específica vida interior” 47. El nostre primer saber 
del món, en l’etapa infantil, és un saber  de l’expressió dels éssers del món. Tot 
fenomen psíquic s’ha donat prèviament com una unitat d’expressió48. Aquesta 
concepció unitàrio-organològica sembla adir-se força a una cosmovisió artística del 
món, fins i tot centrada en les anomenades arts “histriòniques” (música, dansa, teatre), 
en relació a aquesta gramàtica expressiva del gest (“mímica” i “pantomímica) l. 

 
 
 
 
 

                                                           
l Aquesta cosmovisió ha estat dominant, segons Scheler, no sols en les cultures no-occidentals sinó en la 
tradició occidental fins l’edat moderna on apareix una nova concepció basada en la “materialització” de la 
natura, que és conseqüència directa del pensament cristià: “ Des del punt de vista de la ciència de la idea 
del món, la concepció organològica del món no sols ha dominat podem dir que plenament fins avui en 
alguna de les seves mil formes el món sencer dels pobles no-occidentals, sinó que també ha dominat, en 
principi, el principal corrent de tot el pensament occidental fins al començament de l’Edat Moderna; 
únicament aquí, i inicialment sols dins del cercle d’una petita aristocràcia de la cultura, fou substituïda 
per una forma d’intuïció de l’univers mecànic en allò essencial”. (...) “La materialització (el fer-se cosa 
morta) de la natura i l’espiritualització i exaltació de l’home al rang d’un ésser posat per Crist en una 
relació filial amb Déu, el Creador i Pare, és el fruit comú d’un i el mateix procés”. (EFS, pàg.109 i 112) 

El protestantisme, segons el filòsof muniquès, vindria a agreujar aquest allunyament de la 
concepció organològica  a través de l’eliminació de l’amor místic a Déu, l’abolició de tota unificació 
afectiva amb la natura i rebaixament d’aquesta per al domini i treball de l’home, abolició de 
l’espiritualització de l’eros (vida monàstica) i, finalment, el prosaisme i aburgesament en la relació 
emocional entre el sexes. (EFS, pàg. 124).  

Finalment, la teoria naturalista és absolutament “cega” per als valors, i esclava de la “gradació”, 
la continuïtat, l’evolució per passos infinitesimals, que no pot concebre el salt qualitatiu. Com assenyala 
Scheler, “El fet bàsic de que el món “vertader” és sempre“més ric” que el donat, ho desconeix en 
principi la teoria naturalista” (...) “Ella (la teoria naturalista) s’apropa a tot amb el fals axioma 
fonamental de que allò més simple i d’íntim valor en cada cas (que - és veritat - és allò més fàcil de 
comprendre per a un “enteniment humà” dedicat a dirigir i dominar el món, perquè és en principi allò 
més dominable i igualment allò més difós i també allò més fàcilment comunicable, en oposició a allò 
complicat i allò d’un valor superior) té també el caràcter d’un prius ontològic i d’una “causa” 
ontològica: com si el ser i els valors haguessin de regir-se per les necessitats de comoditat d’un 
“enteniment” que esquematitza per a finalitats pràctiques”. (EFS, pàg. 231). 

Per acabar-ho d’adobar, el psicoanàlisi de Freud concep l’home com polimòrficament pervers 
des del naixement. Scheler acusa a Freud de ser “culpable de l’error metòdic de voler fer comprensible el 
cas normal pels fet pertanyents al cas anormal, posant els fets capgirats” (EFS, pàg. 257). Aquest és un 
error freqüent en el metge que extrapola la salut com un cas particular patològic: el fonament de la salut 
seria, doncs, la malaltia. Conseqüentment, Freud no pot diferenciar entre “domini” i “repressió” sexual, 
ja que el domini exigeix de la persona un estat saludable (fins i tot, “sobrat” d’energia) per a poder 
realitzar-se; cosa que ell no pot explicar partint de la idea de que el fonament de la salut és la malaltia. En 
canvi, la repressió és símptoma d’una malaltia (un exemple el tindríem en el ”ascetisme” sexual malentès, 
el qual condueix a la dessecació de l’impuls sexual i dels actes derivats de l’amor i la simpatia, en 
comptes de, com habitualment s’ha dit, a la “sublimació” artística o cultural, en general).    

L’ideal de Scheler consisteix en una compenetració mútua entre l’ethos d’Orient i Occident, “en 
el sentit de que l’Asia aprengui a desenvolupar l’amor acosmístic d’Occident a la persona de Déu a la 
humanitas i nosaltres, els occidentals, a desenvolupar en nosaltres la unificació afectiva vital-còsmica” 
(EFS, pàg. 137). Lluny d’aquest propòsit la història ens fa contemplar un Orient cada vegada més 
preocupat per a copiar els esquemes del cientifisme mecanicista i Occident d’apaivagar la seva mala 
consciència a través del consum d’un espiritualisme light ben representat pels populars manuals 
d’autoajuda. L’advertència de Scheler és clara :”un món perfectament civilitzat podria ser al mateix temps 
un món absolutament ple d’odi, és a dir, un “món demoníac””. (EFS, pàg. 248). 
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11. L’arquitectura dels sentiments. Simpatia personal i simpatia estètica 
 

En el mapa conceptual de Scheler és dibuixa cada vegada més clarament una 
arquitectura dels sentiments a través del que ell anomena com “funcions 
simpatètiques”: tot partint de la unificació afectiva, aquesta evoluciona vers el “sentir 
el mateix que l’altre”, al qual fonamenta; i, alhora, aquest és fonament de la simpatia. 
Aquesta evoluciona cap a l’amor a l’home, que, finalment, aquest darrer és el fonament 
de l’amor acosmístic a la persona i a Déu. 

Scheler reconeix la “embriaguesa dionisíaca” quan es produeix la unificació 
afectiva de ésser humà a ésser humà (experiència que, per cert, associa al costat dinàmic 
de la vida, a la natura naturans en oposició a la natura naturata, pròpia d’aquell que té 
un coneixement científic i simbòlic de la natura 49); això no és nou, Nietzsche 
s’encarrega de deixar ben clar el caràcter dionisíac de l’experiència musical i d’aquesta 
sintonia amb les forces creatives i destructives de la natura. Ara bé, per a aquest filòsof 
no hi ha experiència estètica més enllà de la unificació afectiva, donat que “la simpatia 
està lligada per llei essencial amb tenir per real al subjecte amb qui es simpatitza” 50. 
En principi, aquesta afirmació exclouria del camp temàtic de la simpatia l’actitut 
estètica davant el personatges ficticis. No és possible, doncs, sentir simpatia o antipatia 
pels personatges de novel·les i contes?. Sols es pot sentir simpatia o antipatia per 
persones reals, de carn i ossos?. És evident que no té sentit confondre la simpatia ni, 
encara menys, l’amor a la persona, amb l’afecte que inspira un personatge; però no 
podem negar una experiència que és habitual en la lectura, el teatre m, l’òpera, etc. De 
fet, fins i tot el personatges ficticis que no són humans (no solament del regne animal) 
els “humanitzem” per a poder simpatitzar més fàcilment amb ells. 

Mirarem, doncs, de contribuir modestament a aclarir el sentit d’aquests 
fenòmens (com abans hem fet amb la simpatia espontània i la simpatia reactiva) tot 
distingint entre simpatia personal i simpatia estètica. Fins i tot es dóna el cas  que a 
través de la simpatia estètica que desperten els personatges que es pugui simpatitzar 
personalment amb el creador (i també amb l’intèrpret) d’aquests protagonistes ficticis. 
No és a través de l’obra que l’autor es dóna a conèixer en tant que autor?. No hauríem 
de considerar precisament l’acte creador com una obertura espontània de la persona de 
l’artista per a ser coneguda i compresa?. El propi Scheler reconeix el paper del 
llenguatge (i també del callar n i el dissimular) com a “essencial per a l’aprehensió del 
contingut de la persona”51, ja que “cal que es desenvolupin totes les forces del cor” o. I 
                                                           
m El “viure el mateix que l’altre” també s’experimenta amb els personatges ficticis del teatre o l’òpera.   
Recordem la importància que Aristòtil dóna a l’experiència de la catarsi en la tragèdia grega com a força 
curativa per a l’espectador. 
 
n De fet, però, Scheler és conscient del “perills” del llenguatge verbal en el sentit de que són un entrebanc 
per a la manifestació transparent de la singularitat personal: “els ídols del llenguatge (...) ens oculten els 
matisos individuals de les vivències, fent-nos emprar per a ells les mateixes paraules i signes” (...), “un 
ésser humà és tant més individu, quant és més íntima persona, quant és més a la vegada tàcit viure” 
(EFS, pàg. 158). “També aquí precedeix l’aprehensió de la “forma” de la persona a l’aprehensió del 
contingut que és fonament de la “forma”. I aquesta “forma” es torna cada vegada més individual, més 
única en el seu gènere ,quant més avança el procés del coneixement”. (EFS, pàg. 159.). 
 
o En aquest sentit es digne de ser remarcat la següent afirmació de Scheler: “La força de valor més alt i a 
la vegada menys general per la seva essència entre els homes, no pot desenvolupar-se plenament si no 
està plenament desenvolupada la de valor més baix, però més general” (EFS, pàg. 135). Tot una sàvia 
advertència als qui tenen tendència a classificar per “nivells” el desenvolupament espiritual de la persona: 
la vida ens ensenya lliçons de modèstia al veure que aquells que es creuen espiritualment “elevats” cauen 
en els més  “baixos” comportaments.  
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no és a través del llenguatge, verbal però també musical, mímic i pantomímic, que 
l’artista es mostra en la seva més essencial nuesa?. No estimem a Mozart o a Cervantes 
“personalment” justament en tant que artistes a través del coneixement de la seva obra, 
fins i tot, sense haver de tenir coneixement sobre cap dada biogràfica seva?.  

Efectivament, encara més intensament que la pròpia simpatia apareix l’acte 
d’amor que desperta el sentiment estètic. Fins i tot constatem que molts artistes, literats, 
científics o filòsofs han sacrificat les seves relacions personals, la seva vida social, 
família, etc. per a donar-se íntegrament a la seva vocació com a vehicle exclusiu i 
privilegiat de la comunicació, de la simpatia, de l’amor. L’artista vol ser estimat en tant 
que autor de la seva obra, perquè sap que aquesta mostra al món allò més genuí i més 
pur del seu ésser, allò realment estimable. 

L’acte creatiu (com també hauria de ser per a l’acte amorós o l’acte sexual 52) no 
és una acció teleològica; la seva essència no consisteix en assolir una finalitat (ser 
reconegut socialment, ser estimat, esdevenir ric o poderós, etc.), sinó que sorgeix 
espontàniament (encara que no arbitràriament) com a valor en si mateix, o, encara 
millor, com a creador de valors p. I en tant que creador de valors, assoleixi o no les 
seves finalitats, és un acte positiu en el sentit d’enriquidor i elevador de les qualitats de 
la humanitat i del món en general. Per això, una vida artística, lliurada a la creació mai 
serà una vida inútil malgrat el fracàs social o la manca de reconeixement de l’autor o, 
fins i tot, l’anonimat, l’oblit o la mateixa destrucció de l’obra. L’esforç artístic mai cau 
en el buit, sinó que queda incorporat al patrimoni espiritual de les següents generacions. 
De tot això es desprèn que és la llibertat i l’autonomia dels condicionaments externs 
(que no significa, però, ni isolament ni liberum arbitrium indiferentiae!) allò que és més 
característic de l’esperit creatiu i de la vida artística q.   
 
 
12. L’amor com a fonament de la simpatia. L’experiència del “tu” 
 

L’estudi fenomenològic que fa Max Scheler sobre l’amor ens ofereix dos 
aspectes destacables de la seva essència. Per una banda, l’amor està referit en si a un 
valor; i per l’altre, l’amor no és un sentiment o emoció sinó un moviment de l’ànima 
(l’amor és acte i no funció). Els sentiments i les emocions per al filòsof es basen en 
rebre una impressió, mentre que l’amor és un moviment espontani. Fàcilment s’adonarà 
el lector que les semblances entre el que nosaltres hem anomenat com simpatia 
espontània i amor són ben paleses. Per això, se’ns fa difícil d’acceptar l’afirmació de 
Scheler de que “tenim sovint simpatia per una persona a la que no estimem” 53. 
Realment és així? És possible sentir simpatia per una persona des de la indiferència o 
l’odi?. No és d’estranyar que, tot seguit, Scheler afegeixi, “però l’acte de simpatitzar ha 
                                                           
p Que és el que reconeix Scheler per a l’amor: “l’amor és sempre i arreu moviment creador de valors, no 
reproductor de valors” (EFS, pàg. 147, opus cit.). De tota manera, més que “crear del no-res”, Scheler és 
refereix més aviat a descobrir valors que fins aleshores havien estat ocults per a la nostra consciència, ja 
que per a aquest autor els valors són eterns i no poden ni ser creats ex nihilo ni aniquilats. 
 
q També la llibertat i l’autonomia, fonamentades en la singularitat de la persona, són aspectes essencials 
de l’amor, el qual no depèn d’una finalitat: “L’amor moralment valuós és aquell que no fixa el seus ulls 
amorosos en la persona perquè aquesta tingui aquestes o aquelles  qualitats i exerciti aquelles o aquestes 
activitats, perquè tingui aquestes o aquelles “dots”, sigui “bella”, tingui virtuts, sinó aquell amor que fa 
entrar aquestes qualitats, activitats, dots, en el seu objecte, perquè pertanyen a aquesta persona 
individual”. (EFS, pàg. 214). 

La precedència de l’amor (o del odi) sobre les accions queda molt ben il·lustrada en la següent 
frase: “Tot ésser tendeix a allò que estima i s’aparta d’allò que odia. I no a l’invers: que estimi allò a que 
tendeix, ni odiï allò de que s’aparta”. (EFS, pàg. 237). 
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d’estar immers en un acte d’amor que l’abasti” 54. Aquesta darrera sentència s’ajusta 
més a una concepció de l’amor com a substrat últim de tots els actes simpatètics. 
Sembla ser aleshores que la diferència entre simpatia i amor seria de grau i no d’espècie 
r, és a dir, una forma concreta de manifestació de l’amor en el grau i intensitat que li 
correspon.  

Des del punt de vista del coneixement i de la comunicació interpersonal 
(evidentment, un aspecte bàsic en la comprensió de l’obra artística) les funcions 
simpatètiques tenen un paper rellevant. La persona en tant que tal no pot ser mai objecte 
de coneixement i, en conseqüència, sols podem “apropar-nos” a ella a través de la co-
execució: sentir amb l’altre, sentir el mateix que l’altre, participar en la seva vida, els 
seus pensaments, etc.) s.  Tanmateix, la relació amb l’altre, amb el “tu”, és originària t, 
la seva proximitat rau en la relació de l’infant amb la mare, anterior fins i tot al 
naixement. Com assenyala Scheler, hi ha “una “certesa primitiva del tu” i,  fins i tot, 
“una connexió essencial entre la certesa que el jo té de si mateix, i la que té del tu” 55.  

Per això, la secular discussió entre aquells que conceben l’activitat de l’artista 
com egocèntrica i absolutament indiferent als altres, i els que parteixen de la idea de que 
l’artista fa l’obra en funció i preveient l’acollida que rebrà del públic o de la crític, és 
una discussió sense sentit: el “jo” de l’artista porta implícit el “tu”; tant l’isolament del 
“jo” i el conseqüent oblit dels altres, com l’oblit del “jo” per a viure segons els altres 
són posicionaments que no tenen res a veure amb la genuïna actitud de l’artista. “Són les 
unitats sonores de la veu humana – escriu Scheler – no estímuls acústics simples, allò 
que primerament desperta l’atenció i l’interès (del nadó)” (...) “La ”expressió” és fins i 
tot el primer de tot que l’ésser humà aprehèn en una existència que es troba fora d’ell; i 
que sols aprehèn fenòmens sensible sigui quin sigui el grau i mesura en que 
aconsegueixen “representar-se” en ells unitats psíquiques d’expressió” 56. L’expressió 
del so, i no el senyal acústic in abstracto, seria copsada ja des del ventre de la mare. Per 
això mateix, naixem “ensenyats”, tenim un sentit intuïtiu innat, per a distingir 
l’autenticitat del “moviments expressius”, ja que “molt abans de que un nen hagi assolit 
ni tan sols de lluny l’estadi en que resulta  capaç de practicar una neta distinció entre 
ell mateix i el món psíquic circumdant, està ja plena la seva consciència d’idees i 
vivències l’origen efectiu de les quals li és totalment ocult i que, quan comença a 
aprehendre les seves pròpies vivències, situades més enllà d’aquest primitiu llindar 
col·lectiu, pot emprar també per a comprendre el món circumdant, perquè elles 
mateixes tenen en aquest el seu origen” 57. Aquest aprenentatge del fetus és el que 
fonamenta l’escolta musical com a protofenomen de la comprensió i del coneixement 
que nosaltres concebem com una prima philosophia. 

L’enorme dificultat per a “enganyar” els nostres sentits en ordre a identificar allò 
real o natural d’allò artificial i fet per l’enginy de l’home prové no pas de la nostre 
“agudesa” de percepció, sinó de la nostra certesa intuïtiva que reconeix i distingeix la 
persona i la “carn del món” (com diria Merleau-Ponty) de la veu sintetitzada en el 
laboratori electroacústic i la freda textura del plàstic. No ens calen més “dades” 

                                                           
r Així també per al sentiment de compassió. Una compassió aliena a l’amor “rebaixa” a la persona que la 
rep, la qual se sentirà humiliada. Com diu Scheler, “L’únic que fa suportable la compassió és l’amor que 
delato”. 
 
s “Tot el que pot ser assequible experimentalment, queda exclusivament dins dels límits del ser i del 
devenir vital-psíquic, automàticament teleològic, és a dir, per sota del regne dels “lliures” actes 
espirituals de la persona”. (EFS, pàg. 283-284). 
 
t “És exactament el mateix acte de diferenciació dins d’un tot en principi poc diferenciat el que fa arribar 
a la claredat de la consciència simultàniament allò propi i allò aliè” (EFS,  pàg 315). 
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objectives: a través dels traços-traces més insignificants a l’aire, a través de les petjades 
quasi esborrades a la neu, des del cantusseig inaudible en el fons de la memòria més 
remota, som capaces de copsar la persona, coneguda o desconeguda, morta o viva. 
D’aquí que el “jo” de J. S. Bach o el de Goya pugui arribar a ser tant o més present que 
el dels nostres coetanis. Han imprès un “sentit” a la matèria de la seva obra per un acte 
personal de creació u.  

La intuïció immediata d’aquest “jo” de l’altre, de la seva individualitat, em fa 
experimentar el sentit del seu gest, de la seva acció, voluntat o pensament en una 
meravellosa i indescriptible síntesi. “ És tota vivència una vivència concreta – escriu 
Scheler – (...) sols perquè jo aprenc en ella simultàniament un individu que és un jo, o 
perquè em resulta un símbol de l’existència d’un individu tal” 58; i continua, “ Res és 
aleshores més cert que això: que podem pensar tant “els nostres” “pensaments” com 
els “pensaments” d’altres, sentir (en el simpatitzar) els nostres sentiments tant com els 
dels altres” 59.  

Arribem així a l’aparent paradoxa de que som co-partíceps de les idees, dels 
sentiments, de les forces psíquiques de tothom gràcies a la individualitat pròpia i la 
dels altres; ja que cap vivència és patrimoni de ningú, sinó que és aquest camp comú 
vivencial el que el jo individual pren com a matèria per a expressar-se singularment a si 
mateix. I per la mateixa raó cap idea o sentiment té un valor en si, si no hi ha un jo que 
l’encarni v. Per això, com diu Scheler, “ per a que hi hagi comunicació és essencial que 
abans que res comprenguem “el contingut comunicat” com una vivència del “qui ho 
comunica, i al “comprendre-ho”, visquem simultàniament la seva procedència de 
l’altre” 60.   

De fet, el camp comú vivencial és tan abassegadorament present, que ens cal 
alguna manera de “assenyalar” la vivència que ens és pròpia. És a través de la intenció 
que precedeix al gest corporal, de les tendències al moviment expressiu del “jo” que ens 
és possible distingir l’especificitat de l’experiència pròpia61. Aquest és un punt 
important per a l’estudi de la gènesi de l’experiència cognitiva: sense una “marca” 
expressiva no podríem accedir a comprendre. Així, per exemple, el gest intencional de 
succionar-menjar estaria en la base de l’articulació de la paraula; el nadó “coneix” a 
través de “mossegar” els objectes de la mateixa manera que de més grans articulem la 
llengua per a “menjar” el sentit de les paraules. Per això és completament cert 
l’argument de Scheler quan afirma que “fóra, doncs, una idea totalment errònia la de 
que primer ens percebríem simplement a nosaltres i a les nostres vivències, per a 
després experimentar, en una forma d’agregació additiva, les nostres tendències i 
moviments expressius i les nostres accions, així com els seus efectes sobre els estats del 
nostre cos” 62.  

 
 
                                                           
u “Per saber de l’existència d’un jo individual, no es necessita en absolut el saber del seu cos. També allí 
on se’ns dóna qualsevol senyals i petjades de la seva activitat espiritual, com, per exemple, una obra 
d’art o la sensible unitat d’una acció voluntària, aprehenem sense més un jo individual actiu” (EFS, Pàg. 
305). 
 
v D’aquí que el sentit d’autoria i, encara més, de propietat intel·lectual sigui quelcom molt recent en la 
història de l’art i del pensament: “Mentre que la tendència històrica moderna consisteix en viure i 
considerar pensaments que han estat recollits inconscientment i pensats mil vegades “com” pensaments 
propis i nous, consistia l’antiga (medieval) en llegir pensaments que eren propis i nous en aquells 
escriptors que estaven revestits d’una especial “autoritat””(EFS, pàg 309). Per això considerem errònia, 
així com injusta, la crítica que es fa als autors antics d’inexactitud en les cites i en la descripció 
testimonial del pensament d’altres autors, quan en realitat el que fan és expressar el seu pensament 
aixoplugats sota el “paraigües” de l’autoritat moral del vir eruditissimus de torn. 
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13. El paper de l’artista com “eixamplador” de vivències 
 

L’experiència creativa viscuda en primera persona corrobora aquesta darrera 
afirmació.  

D’aquí la importància que pren la tasca de l’artista com eixamplador de les 
vivències i de la profunditat del si propi, per haver estat capaç de volar per sobre de les 
convencions i regles establertes: “Volant per sobre de les xarxes d’esquemes dominants 
en que per dir-ho així captura el llenguatge donat les nostres vivències, gràcies a la 
creació de noves formes d’expressió, fan veure també als altres en les seves pròpies 
vivències el que pot entrar en aquestes formes més noves i madures; i eixamplen 
justament amb això la possible percepció de si mateixos en els altres. Així fan un 
veritable pas endavant en el regne de l’ànima i resulten, ben bé podríem dir, 
descobridors en aquest regne. Ells són els qui tracen nous solcs i membres en la 
contextura de la corrent i ensenyen així a qui els atenen allò que ells viuen. Aquesta és, 
efectivament, la missió de tot art genuí: ni reproduir allò donat (la qual cosa seria 
supèrflua), ni crear quelcom en un joc subjectiu de la fantasia (cosa  que no podria ser 
sinó efímera i del tot indiferent per a tot els altres), sinó avançar en l’univers del món 
exterior i de l’ànima per a fer veure i viure objectes i éssers que amagaven fins 
aleshores les convencions i les regles establertes. La història de l’art és en aquest sentit 
una successiva marxa conqueridora del món de la intuïció – del món interior i de 
l’exterior – per a l’aprehensió possible; i per a una forma d’aprehensió que no hi 
hauria ciència capaç de donar” 63.  

L’única limitació que la nostra percepció no podrà salvar mai són els estats 
corporals de l’altra persona: mai podré percebre el dolor o el plaer físic i orgànic del 
proïsme. La relació de cada individu amb el seu cos, per a Scheler, és intransferible, 
inexperimentable per a una altra persona (justament per això l’individu propens a 
experimentar com un absolut la seves sensacions corporals resta condemnat a viure 
tancat i isolat de la vida psíquica dels altres). Això significa que encara que tots puguem 
experimentar les vivències dels nostres congèneres, ho viurem amb una percepció 
diferent, amb una imatge única. La meravella, l’autèntic miracle de la comunicació 
artística és quan, malgrat les limitacions orgàniques, l’intèrpret o l’espectador-auditor 
arriben a copsar plenament allò que el creador ha sentit o ha anhelat sentir: aquí ens 
trobem en el bell mig del gran misteri de la comunicació entre els éssers humans, que a 
través de l’art arriben a una vertadera comunió  espiritual , una autèntica unió mística 
entre les persones, similar en intensitat i profunditat a l’experiència de la unió amorosa 
dels amants en l’encontre sexual.  

La comparació amb l’unió sexual no és arbitrària: en l’autèntic lliurement 
amorós a l’amant hi ha un moviment d’anar més enllà de les limitacions del propi cos, 
hi ha un experimentar “el meu cos en l’altre i el seu cos en mi” que trenca les barreres 
del solipsisme corporal. També el cos de l’intèrpret o de l’auditor obert a l’acte artístic 
és lliurat al moviment, a l’ímpetu de l’obra artística, i llurs cossos són partícips d’allò 
que el cos del creador ha descobert i comunicat. Només el cos pot trencar la presó del 
cos. L’art és un afer de cossos, i és per això que l’esperit arriba al seu objectiu. Aquest 
no és un acte a través del llenguatge de la raó; aquest és un acte “cos a cos”, immediat, 
ple, donat completament, perfecte.  

Què radicalment diferent és aquesta percepció del cos de l’altre amb aquella 
basada en un fisicisme que sols percep cossos estranys! Scheler descriu el procés 
d’errors encadenats que porta a aquesta concepció: “Es comença per fer dels colors, 
sons, formes, etc., “sensacions”, mentre que són “qualitats” que es presenten en 
companyia de sensacions; encara més, es fa de la “percepció”, que no construeix sobre 
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“sensacions”, sinó sobre aquests complexos de qualitats (mai “consisteix” en ells), 
“complexos de sensacions” ” 64. Així és impossible percebre l’altre, el proïsme; així 
neix la percepció de l’estrany, del foraster de qui no podem sentir les seves vivències ni 
ell les nostres i que genera una actitud de prevenció natural davant d’un perill 65.  

La vida en les ciutats modernes és un viure constant en actitud de prevenció 
òbviament dissimulada, però talment com un polvorí sempre a punt d’esclatar: és 
justament la ”escola” que educa en la insensibilitat, la insolidaritat i el solipsisme 
egocèntric, en les antípodes d’una cultura que té cura de les facultats simpatètiques de 
les persones i, per tant, oposada absolutament a l’experiència artística. Una societat així 
sols pot tenir contacte amb l’art a través del museu, de l’exposició, de la repetició 
estúpida dels mateixos programes de concert, de l’aberrant i sinistra col·lecció de 
cadàvers w. És una societat morta a l’art. 

És evident que en unes circumstàncies com aquestes l’artista esdevé un 
personatge tràgic, ja que no sols descobreix nous valors estètics sinó que posa de relleu 
la mancança de valors ètics de la societat en que viu. Com assenyala Scheler, “tràgic és 
el “conflicte” que rau en l’interior dels valors positius i els seus portadors” 66. Avui 
dia, tots els “genis” estètics han de ser “genis” morals, ja que vivim en el demèrit o, 
almenys, en la indiferència al mèrit. Avui el “procés contra l’art” ja no es viu en la 
forma d’escàndol i càstig x , sinó amb un rebuig disfressat hipòcritament de indiferència 
o – el que encara és molt pitjor – sota una política de reconeixements oficials que en el 
fons actuen com l’enterramorts post i ante mortem.  L’artista autèntic avui dia ha 
esdevingut com aquell heroi tràgic que “prossegueix la seva marxa en el seu “present” 
necessàriament callat i en silenci. S’arrossega desconegut entre la massa, quan no és 
considerat en ella com un criminal” 67.  No recorden aquestes frases les paraules 
profètiques d’Adorno?: “Avui, artistes com Berg o Webern no tindrien ni la possibilitat 
d’hivernar en un amagatall. Si avui hi haguessin figures com ells, haurien de sotmetre’s 
i col·laborar” 68. Aquí tenim la figura de l’artista, tot caminant en la soledat més 
absoluta, demostrant una gosadia desesperançada cap al fracàs ineludible.  

 
 

14. Aportacions a la fenomenologia dels sentiments 
 
 
 14.1. Lògica del sentiment i lògica de la raó 
 
En la història del pensament s’han perfilat dos models oposats concernents a la relació 
entre raó i sentiment:  
 
 1) El model “contrastat”, del tipus “o blanc o negre”, que veu en el sentiment 
 quelcom aliè o, fins i tot oposat a la raó; entenent, o bé el sentiment com el 
 món de la irracionalitat, dels impulsos incontrolats i de la fantasia desbordada 
 (concepció negativa dels sentiments); o bé, com el món de la llibertat creadora, 
 d’allò més genuí de la persona en contraposició a una racionalitat grisa i pobra 
 (concepció negativa de la raó). 
                                                           
w L’exposició celebrada el 2007 de cadàvers de xinesos amb les entranyes plastificades a Barcelona és tot 
un símbol del que és l’art en la societat (hiper? post?) moderna: un espectacle grotesc dins d’un tanatori 
impúdic. 
 
x  “En tant que porten a terme valors i tenen deures que la massa encara no pot ni veure com valors ni 
sentir com deures, la massa no fa altra cosa que complir amb el seu “deure”, quan processa l’individu, 
considerant que és “dolent”  allò que per a la massa no pot ser “bo”” (GS, pàg. 222). 
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 2) El model “integrador” o del tipus “gamma de grisos”, que concep un camp 
 continu en el que el sentiment esdevé un tipus de “raó balbucejant”, enterbolida 
 per la foscor de la ignorància - i per tant, imperfecta -, que avança “a les 
 palpentes”, per aproximació - i per tant, inexacta -. 
 

En aquest sentit, el pensament de Scheler parteix d’una posició de superioritat de 
la “lògica del cor” sobre la “lògica de la raó”. La contradicció es troba en que la lògica 
de la raó es fonamenta en el llenguatge verbal, al qual el filòsof no pot renunciar-hi en 
tant que filòsof, mentre que la lògica del cor posseeix el seu propi llenguatge, un 
“llenguatge del cor” a-conceptual. Ens imaginem a Dante acompanyat per la raó -
Virgili- fins a les portes del Paradís on la “lògica del cor” -Beatrice- el portarà fins a allà 
on tota paraula és sobrera, on el callar s’imposa, davant la música divina: 
    
   “Omai sarà più corta mia favella, 
   pur a quel ch’io ricordo, che d’un fante 
   che bagni ancor la lingua a la mammella” 
   ... 
   “Oh quanto è corto il dire e come fioco 
   al mio concetto!, e questo, a quel ch’i’ vidi, 
   è tanto, che non basta a dicer “poco” 
   ... 
   A l’alta fantasia qui mancò possa” 
 

(!Ara ja, fins allò que recordo,/ el meu llenguatge serà molt més curt/ que el d’un 
infant que llepa la mamella/... Que curts i febles són els mots davant/ dels conceptes!, i 
aquests queden tan curts/ pel que vaig veure, que dir “poc” no és prou/.../ Aquí la 
fantasia fou vençuda.) 69. 

 
Recordem, tanmateix, que, tal com hem comentat al llarg del capítol, Scheler 

distingeix entre sentiments d’estat i l’acte intencional del sentir. Nosaltres, però,  ens 
fem la següent pregunta: si sentir un dolor és un sentiment d’estat, què significa 
“observar” aquest dolor?. Scheler ens remet al camp cognoscitiu de l’atenció en general 
que no afecta al sentiment, amb tots els seus graus: “adonar-se”, “prestar atenció”, 
“atendre”, “observar”, “comprendre” 70. Sense sortir del camp estricte del sentiment, 
“un dolor observat” no podria ser interpretat com un “dolor distanciat”, un “dolor 
refredat”?.  

El mateix Scheler ens confirma que hi ha situacions en les que un sentiment molt 
intens pot alterar la vivència d’un altre sentiment: “Afectes d’espant molt intensos 
provoquen habitualment una absència quasi total de sentiments (...), la magnitud d’un 
sentiment i la seva plena saturació ens fan momentàniament “insensibles” davant del 
mateix, i ens transposen a un estat de ”indiferència” rígida i penosa enfront d’ell” 71. 
Podríem concebre la raó com un estat d’indiferència dels nostres sentiments?. I de ser 
així, quin és el sentiment intens que hi ha en la base d’aquesta indiferència?. Viu la 
raó en un estat de gèlid espant?.  

Si és així, contràriament a les tesis que interpreten el món dels sentiments com 
un grau inferior de la raó, aleshores la raó s’entendria com una estructura vivencial, una 
cosmovisió (Weltschauung) que té com a fonament un sentiment d’espant, d’horror que 
actua com quelcom que paralitza, insensibilitza i refreda tot el rerefons de sentiments en 
potència. L’home “raonable”, en el sentit d’aquell que, conscientment o no, passa tota 
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vivència pròpia pel filtre de la racionalitat, viuria en el “període glacial” dels 
sentiments. Paradoxalment, la calmada “fredor” característica de les habituals 
manifestacions de la raó tindria el seu origen en un estat emocional de perpetu i 
paralitzant horror!.  

L’espant s’hauria “independitzat” de la resta de sentiments i s’hauria “allunyat” 
del cor - per això tota vivència de “distància” o “llunyania” la vivim com una fredor. 
D’aquesta manera, la lògica darrere dels anomenats “objectes ideals” rau en un espant 
“allunyat” del cor que els manté dins d’una “seguretat” construïda. En conseqüència, 
l’estat d’alerta esdevé l’estat propi de la consciència racional: fer-se “conscient” és 
estar en perpètua alerta, com aquell que tem un gran perill, com aquell que està molt 
“espantat”.  

La raó, doncs, s’allunya; però, cap a on es dirigeix?. La raó s’allunya cap al 
passat, s’orienta cap al passat. Allunyar cap al passat és l’experiència “present” de 
l’espant en el sentit de  poder congelar el temps per a que no avanci. Al fer-ho la raó 
calma l’angoixa. Tanmateix, més enllà de l’angoixa existencial trobem la pura 
“commoció de l’espant”. En aquest sentit, tenim serioses sospites de que la projecció 
cap al futur de tota idea de progrés, filla de la raó, oculta una orientació cap al passat, 
per tal d’autoenganyar-nos amb l’esperança de superar “allò insuperable”. La carrera 
accelerada de l’alienació que contemplem en les societats “avançades”, on el pensament 
científic és aclaparadorament dominant y, cerca absurdament un objectiu inassolible; 
però aquí tot s’hi val per a oblidar l’ombra amenaçadora de l’espant. 

Al nostre entendre, la consciència racional és una part del “fons de sentiment” 
que s’ha fet independent - o almenys així hom ho vol creure - , que s’ha separat d’un 
tot originari. Aquesta separació (que hom viu com a “distanciament”, i que és el 
fonament de la noció intuïtiva de distància) és un allunyament orientat al passat: quan 
més allunyat del present en relació al passat, més ens separem de l’angoixa que ens 
produiria reviure l’amenaça de l’espant.  

Tanmateix, aquest distanciament “refreda” l’experiència del sentiment que 
serveix de base. Les circumstàncies internes, però també les externes poden afavorir 
aquest refredament: així, per exemple, els individus que viuen en països amb una 
situació geogràfica pròpia d’un “clima” fred, semblen més estimulats a un pensament i 
un comportament més “racional”, mentre que els habitants de països meridionals 
semblen més sensibilitzats als sentiments (el clàssic tòpic de l’apassionament dels 
llatins en contrast amb la fredor dels nòrdics!). No obstant, malgrat això, la raó “viu a 
expenses” del fons sentimental, i la seva lògica es nodreix de la lògica dels sentiments. 
El seu aspecte “cristal·lí”, “congelat” apareix com un atribut de la seva atemporalitat; 
però si prestem atenció al fet de que aquest aspecte sorgeix de la pròpia tendència a 
fugir del present per a instal·lar-se en el passat, se’ns fa palès que l’ a-temporalitat de 
les certeses de la raó tenen el seu fonament i la seva arrel en allò que “ja està 
definitivament donat”, allò que ja no es transformarà, és a dir, allò que “ja-no-viu”, 
perquè ja ha assolit el seu destí, el seu final: en definitiva, allò que és mort. 

Quin seria el següent pas d’aquest procés d’isolament de la raó?. Òbviament, 
l’establiment consolidat de la racionalitat a través d’assegurar-se que mai més hi haurà 
la possibilitat d’un present. Per a aconseguir-ho, caldrà fer-se amb el “control” sobre 

                                                           
y Citarem la magnífica critica de Gadamer al pensament científic i al seu ideal de certesa: “La certesa 
científica té sempre un tret cartesià. És el resultat d’una metodologia crítica que intenta retenir només 
allò indubtable. En aquest sentit aquesta certesa no procedeix del dubte i de la seva superació, sinó que 
s’avança des d’un bon començament a la possibilitat de sucumbir al dubte” (VM, p. 300). Es tractaria, 
doncs, d’arribar a resultats segurs per la via segura: d’aquí l’aparent “seguretat infalible” del discurs 
científic. 
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l’esdevenidor. Si aconseguim “construir” el futur segons els interessos de la raó 
(interessos ocults, no ho oblidem, per a ella mateixa) podríem així evitar el perill que 
suposa encarar el pur present. És evident, però, que un futur sense arrel en el present és 
una quimera: en el fons construïm un futur que “neix mort”, un futur que no és altra 
cosa que un passat “anticipat”. Així s’instal·la i en això consisteix el “paradís” de la raó: 
un món absolutament “pre-dictible”, justament perquè ja s’ha dit la darrera paraula.z 

La reflexió, l’acte característic de la raó, esdevé, en sentit metafòric, un veure la 
imatge de la “medusa” del present, que mata d’espant de sols mirar-la, a través del 
“mirall” que atura el fluir del temps, que ens fa veure les coses com de “passada” (és a 
dir, en direcció al passat). La lloada i equànime fredor que acompanya a una 
“tranquil·la” reflexió, dissimula el terror i l’espant de qui la fa. 

La voluntat de viure el sentiment en la seva totalitat haurà de passar, 
conseqüentment, per la tasca de “reintegrar” la raó a les seves fonts originàries, a la 
seva arrel sentimental. Tanmateix, això significarà “acceptar” l’espant per a eliminar 
l’angoixa que ens atura de fer-ho - ja que és l’angoixa la que oculta allò in-sentible - , 
doncs més enllà de l’impensable està l’insentible. En aquí l’art i especialment la música 
juguen un paper insubstituïble ja que ens ajuden a retrobar-nos amb aquella unitat dels 
sentiments perduda. La força indestructible dels sentiments estètics rau en aquest 
inexhaurible desig de retrobar la unitat del cor, de reintegrar la racionalitat als seus 
orígens; no pas per a retrocedir a un estat pre-racional, sinó per a reconduir la raó pel 
camí del cor. Aleshores la raó esdevé una eina de valuosa utilitat, especialment 
apropiada per a la vida “pràctica”, coordinada amb la intuïció en totes les seves facetes: 
corporal, emocional, sentimental, intel·lectual, etc., actuant ambdues amb el rigor i 
l’exactitud de la “lògica del cor”. No obstant, cal anar en compte de no caure en la 
“còmoda” analogia que faci de la lògica un seguit de regles i normes semblants a la 
lògica de la raó. La lògica del cor és descobridora, fonamentadora, creadora, i no 
descoberta, fonamentada i creada; no té fonament perquè fonamenta tota lògica.  
 
 

14.2. Aclariments en relació a la definició i descripció dels valors i els 
sentiments 

 
Un dels temes més controvertits en el pensament filosòfic ha estat l’estudi dels 

sentiments. Això ha estat, per una banda, degut a la naturalesa refractària dels sentiment 
a tot intent de “explicació” racional, i per una altra, a la quantitat enorme de matisos, de 
diferències subtils en el món sentimental, de forma que demana del filòsof un gran 
esforç introspectiu d’investigació en un terreny molt relliscós: aquí es requereix una 
sensibilitat “especial”, més enllà de les capacitats habituals que fonamenten el ”ofici” 
del filòsof i més propera a la sensibilitat de l’artista. Tanmateix, l’artista fa servir unes 
eines distintes a les del filòsof; aquest necessita el llenguatge, però en el terreny del 
sentiments, no sols li caldrà el llenguatge per a expressar les seves idees o per a fer les 
preguntes: el filòsof haurà d’aprendre a fer preguntes al llenguatge. Perquè el 
llenguatge guarda la petjada de la intenció sentimental; i la guarda en la forma en la 
que aquest sentiment la “in-forma”. El vertader sentit d’allò que acostumem a 
anomenar “informació” no és el reguitzell de noticies, comentaris o anècdotes que 
esdevenen en el món privat o públic. 

                                                           
z Diu Gadamer a propòsit del coneixement que d’aquí se’n deriva i que serveix de crítica a la ciència 
“dominadora”: “Quina classe de coneixement és aquest que comprèn que quelcom sigui com és perquè 
comprèn que així ha arribat a ser” (H.-G. Gadamer, “Verdad y método”, Ediciones Sígueme. Salamanca, 
2005, p. 33) 
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El vertader sentit de la informació és la intenció que dóna forma a l’expressió 
verbal. I és això el que intentarem fer tot seguit, qüestionant el llenguatge per a que 
reveli la informació del sentiment “mut” (en el sentit de pre-verbal). Tanmateix, hem de 
tenir en compte que la intenció sentimental sovint “s’amaga” darrere del llenguatge. El 
llenguatge, moltes vegades, no és gens transparent, sinó que pretén confondre i 
enganyar. Cal en aquests casos tenir “olfacte” per a copsar com es delata la intenció i 
així desemmascarar-la.  
  
 0) Què és el valor?: els valors són un tipus de qualitats dels objectes aa. 
Tanmateix, és possible parlar del valor d’una qualitat; això passa amb el valors estètics 
quan, per exemple, comentem sobre el “valor cromàtic” del color vermell en una pintura 
de Gauguin o de qualsevol altre pintor. Això es degut a les característiques especials 
dels objectes estètics, com veurem més endavant.  

Allò que li és propi del valor és que “vol ser descobert”; els valors estan “allí” 
per a ser descoberts. Hom pot no ser conscient del valor i no prestar-hi atenció; però 
l’atenció no “fa” el valor, encara que ajuda a descobrir-lo. El valor és intuït pel 
sentiment. 

Tota descoberta de valors és una descoberta en direcció als orígens i a la 
profunditat. El “tresor” és la metàfora del valor i és el cor qui vol posseir el “tresor” bb. 
El cor cerca el valor com l’estomac l’aliment (en aquest sentit, “aliment” també és una 
metàfora del valor). Hom “sent” cc, “viu” i es “nodreix” dels valors: el valor “valora” al 
qui el posseeix. 
 
 Valors estètics: La relació amb l’aliment queda clarament palesada en el terme 
gust relacionada amb l’art: el “gust” estètic com assimilació metafòrica dels valors 
estètics dd. Coincidim amb Scheler que els valors estètics no són valors cognitius, sinó 
valors autònoms i independents d’aquest. ee  
                                                           
aa Coincidim en Scheler en reconèixer l’objectivitat del valor. El posicionament “subjectivista” més 
extrem el trobem en Nietzsche per a qui “el valorar mateix és el tresor i la joia  de totes les coses 
valorades” (Així parlà Zaratustra. Alianza. Madrid, 1980. Pàg. 96). 
 
bb Tal com diuen les paraules evangèliques: “allí on està el teu tresor, allí està el teu cor”. 
 
cc Però el valor no pot reduir-se només a l’expressió del sentiment, com afirma Scheler en la seva crítica 
al nominalisme, ja que copsem valors amb independència dels sentiments que experimentem (quan, per 
exemple, reconeixem el valor en el combat de l’enemic). Aquesta mateixa crítica pot servir contra 
l’expressionisme, en tant que l’expressió en quant a tal no té valor en si. Anàlogament, podríem esgrimir 
una crítica contra el formalisme, ja que el valor no pot quedar reduït a un simple complir les condicions 
d’una configuració “abstracta” de les relacions internes d’una obra d’art: el valor és sempre una qualitat 
concreta i singular. Autors com Suzanne Langer, per exemple, identifiquen el valor d’una obra artística 
amb el significat formal, el qual pot ser copsat per la intuïció (veure Langer,S.. Feeling and Form. 
Scribner’s. New York 1953, p. 378). Ara bé, si aquest valor s’intueix, es revela al sentiment, és evident 
que no pot ser reduït a un llenguatge, sigui aquest simbòlic o no – amb la qual cosa Langer cau en una 
contradicció al haver definit prèviament la música com una “símbol inconsumat” -. Certament, el valor es 
sent, s’intueix directament i, per tant, transcendeix tot llenguatge. L’evolució de Langer en relació a la 
naturalesa de la música va anar derivant cap al reconeixement de que el seu significat es sentit com una 
qualitat – més que com una funció – i que la comprensió i gaudi són un acte intuïtiu immediat anterior a 
tot judici i a tota lògica. De Suzanne Langer són aquestes paraules: “La música posseeix un valor, i aquest 
valor és un model del sentiment, de la vida mateixa, tot essent percebut i conegut directament. Per tant, a 
l’essència de la músical l’anomenem “valor vital” en comptes d’anomenar-lo significat” (Op. cit., p. 31). 
 
dd Com diu R. Scruton: “la persona amb bon gust s’aparta instintivament de certes coses, ja que 
“contaminen” la seva consciència, i el tempten cap a simpaties que no hauria de tenir” (Roger Scruton, 
The aesthetics of Music. Oxford University Press. New York 1997. Pàg. 379). 
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És important saber distingir entre els valors i els gustos. El gust és la sensibilitat 
a uns determinats valors actualitzats en un moment donat de la vida d’un individu o 
d’una col·lectivitat. Conseqüentment, els gustos canvien amb el temps.ff 

En canvi, els valors hi són presents sempre en la seva universalitat: alguns 
s’actualitzen mentre que d’altres resten latents a l’espera del seu reviscolament en algun 
moment de la història. 

Els valors estètics són valors intrínsecs, valors “en si”; i són aquests valors els 
veritables objectes del sentit. 
 
 1) Què és el sentiment?: el sentiment abasta tots els aspectes del sentir; és a dir, 
tots els fenòmens que tenen per objecte els diferents valors. El “món” dels sentiments, 
en general, és no sols heterogeni sinó també heterònom. No obstant, a diferència del que 
pensa Scheler, creiem que no sols els sentiments intencionals estan associats als valors, 
sinó que tot sentiment, tota acció o efecte del sentir té el seu correlat de valor. Esdevé, 
però, que sovint no percebem el valor en el sentiment perquè l’obviem, l’oblidem o 
l’extraviem, perdent la seva referència conscient. Fins i tot, en un sentiment tant 
elemental com la sensació apuntem a un valor: l’obertura de la nostra sensibilitat 
assenyala una  curiositat, una promesa d’un guany per descobrir, que ens incita al joc - 
i en contrapartida a un risc també -. Allò que empeny cap al valor és l’impuls de la pura 
curiositat a través del joc-risc, és a dir, a través de l’aventura que ens pot fer 
guanyadors d’un valor superior amb el risc que també comporta d’acabar essent 
perdedors del valor actual que posseïm. 

Conseqüentment, la distinció ontològica que fa Scheler entre sentiments d’estat i 
sentiments intencionals, al nostre entendre no està justificada. Al cap i a la fi, tot estat 
sentimental remet a una causa o a un motiu pel qual aquest sorgeix. L’única diferència 
es basa en el grau de subjectivitat, activitat, inèrcia, etc., que cada sentiment té com a 
pròpies. 

Sentit i valor acaben tenint la mateixa significació. Quan parlem de “el sentit de 
la vida” no ho interpretem com a sinònim de “el valor de la vida”? Dir que “la meva 
vida no té sentit” no ve a significar el mateix que “la meva vida no té valor”?. 

A més a més, el sentit assenyala una direcció, com tot valor també ho fa: la 
direcció de la descoberta, del desvelament. En aquest sentit, la veritat es “desvela” en 
tant que valor: és el valor de la veritat (epistemologia axiològica): no experimentem 
directament la veritat sinó el valor de la veritat. Per això, les “veritats”, les formes en 
que apareix aquesta veritat poden canviar, però el valor profund de la veritat concreta 
romandrà per sempre encarnat en una altra forma. 
 
                                                                                                                                                                          
 
ee Fins i tot per alguns autors de l’àmbit de la filosofia analítica anglosaxona s’admet això. Així Roger 
Scruton escriu: “consideracions similars parlen  contra la idea de que els valors estètics són valors 
cognitius - que el valor d’una obra d’art consisteix en el coneixement, informació, o comprensió 
conceptual que posseeix. Ja que si els valors estètics fossin així, no necessitaríem repetir l’experiència 
estètica. Tanmateix, la significació d’una obra ben entesa sembla créixer amb cada retrobada, per a que 
aquelles paraules, tons o línies esdevinguin gravades indeleblement en la nostra percepció, com 
l’essència d’allò que estimem” (opus cit,. pàg. 375). Es revelen en aquestes sentides paraules el sentiment 
d’amor, en el sentit de créixer a un valor superior a cada renovat encontre.   
 
ff Com bé diu Gadamer: “La idea d’un gust perfecte es torna així dubtosa tant davant de la natura com 
davant de l’art. En realitat hom fa violència al concepte del gust quan no s’inclou en ell el seu caràcter 
canviant. Si hi ha quelcom que testimoniï com de canviants són les coses dels homes i com de relatius són 
els seus valors, això és sense cap mena de dubte el gust” (VM, p. 93). Evidentment cal aclarir per a evitar 
un malentès que, si els gustos canvien, la “valoració” que es fa d’ells també ha de ser canviant. 
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 Sentiment estètic: la bellesa és un valor d’un objecte estètic. El sentiment estètic 
és aquell que té per objecte la bellesa, la gràcia o qualsevol altre valor estètic. Els 
sentiments estètics guarden una relació de proximitat amb els sentiments d’amor i de 
simpatia, i tenen la propietat de ser autònoms, és a dir, independents de la seva 
aplicabilitat pràctica. Això fa que mai ens cansem de “contemplar” la bellesa i la gràcia 
d’una obra d’art: hi ha quelcom d’etern o atemporal en la contemplació dels valors 
estètics: l’estètica fa de l’experiència el seu darrer objectiu. 

En el cas dels sentiments estètics musicals, on el grau d’autonomia és absolut, 
intuïm en ells qualitats pures, essencials. El sentiment estètic musical ofereix l’essència 
dels sentiments, independitzats de la seva relació amb la mundanitat gg. L’alegria o la 
tristesa de la música no s’experimenta com la tristesa o l’alegria unides a l’experiència  
vital del món: la diferència entre sentir una “música depriment” per a l’oient i una 
“música depressiva” – és a dir, que expressa un estat anímic de depressió però que en 
absolut deprimeix a qui l’escolta - és clarificadora: en un cas es parla de la reacció 
natural, no estètica, al sentir música; en l’altra cas, contràriament, reconeixem un valor 
estètic de la música. Sentim l’alegria musical, més enllà de la cadena de vicissituds de la 
nostra quotidianitat, com “l’alegria de l’alegria” o “la tristesa de la tristesa”, com 
l’essència de la tristesa i de l’alegria. En els sentiments estètics, i especialment els 
musicals, s’experimenten les essències dels sentiments, és a dir, els seus valors en tant 
que sentiments (o altrament dit, valors sentimentals, on el propi sentiment esdevé 
objecte de la valoració): és la forma natural i immediata d’intuïció d’essències dels 
fenòmens relatius al camp afectiu en el sentit més rigorosament “fenomenològic” del 
terme. hh 
 
 2) Què és la sensació?: diem que “estem oberts” a les sensacions. La sensació és 
el sentiment receptiu per excel·lència, posant de relleu la “materialitat” dels fenòmens. 
És el sentiment que està “a flor de pell”, en contacte amb els fenòmens externs i interns. 
La sensació genuïna no té res a veure amb l’esfera intel·lectual; apel·la al cos a través 
dels sentits físics i al psiquisme a través de la intuïció (per exemple, quan parlem de 
rebre bones o males “vibracions”).  

                                                           
gg Boris de Schloezer distingeix també les “emocions estètiques” (que podríem traduir nosaltres per 
“sentiments estètics”) de les “emocions naturals”, donant a les primeres un sentit espiritual distingible del 
sentit psicològic i del sentit racional: “L’emoció anomenada estètica, i en particular l’emoció musical, és 
la irradiació d’aquesta forma a l’esfera de la nostra afectivitat, és la resposta que la nostra subjectivitat 
ofereix a una presència expressiva en ella, perquè té un sentit que li és immanent; i si diem que aquest 
sentit és “espiritual” sols volem denotar amb això que ni és de l’ordre psicològic ni de l’ordre racional. 
(...) Si l’emoció estètica difereix toto coelo de l’emoció natural, és perquè en un món en el que cada cosa 
ens remet a una altra cosa, en el que, donat el cas, ni es comprèn ni es justifica sense quelcom exterior a 
ella i brilla amb una llum aliena, i així ad infinitum, en un món en el que res comença ni acaba, solament 
l’obra és intel·ligible per ella mateixa, únicament ella brilla amb la seva pròpia llum i a ella sola podem 
respondre valde bonum” (B. de Schloezer, M. Scriabine, Problèmes de la musique moderne. Minuit, Paris 
1959. Trad. al castellà per Maria i Oriol Martorell, Seix Barral 1973, pàg. 36) 
 
hh Coincidim amb Enrico Fubini quan assenyala que en la música “el contingut emocional no és quelcom 
distint de la forma: en matèria de música, sentir sons equival a percebre sentiments” (Op. cit., p. 98). 
L’única correcció que fem a les paraules de Fubini és la d’afegir que aquests sentiments no són de 
qualsevol tipus, sinó que es tracta de sentiments estètics. Efectivament, tant els sons musicals com els 
sentiments estètics correlats es perceben i es comprenen immediatament. Aquesta percepció-intel· lecció 
és una intuïció de la raison du coeur, sense fissures ni divisions internes – anàlisis – com, en canvi, sí 
necessita la consciència racional i reflexiva per a entendre significats. Sentir és comprendre i gaudir a la 
vegada, abans que sentiments i pensaments s’apartin per camins divergents. 
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La sensació ens “envaeix”, ens desborda perquè arrela més fons que la 
consciència. Sols les sensacions conscients ii són percebudes; o, si volem dir-ho d’una 
altra manera: les percepcions són sensacions copsades conscientment. 
 
 3) Què és la emoció?: “ex- movere” indica un moviment que s’exterioritza. Però 
un moviment de què?. Evidentment, quan l’e-moció és la que experimenta un mateix, es 
tracta d’un moviment del nostre “interior” que s’exterioritza. Ara bé, l’emoció mai 
esdevé espontània; ningú s’emociona sense un motiu (mostrat o amagat, explícit o 
implícit). Nosaltres “ens emocionem per”; i això ens informa d’una causa que bé pot ser 
interna (com, per exemple, un record), o externa. Precisament l’expressió “emocionar-
se davant de” fa referència a una causa externa que la tenim davant nostre. L’emoció, 
per tant, és l’efecte d’una causa que la provoca; és un sentiment reactiu del cos, és una 
reacció corporal-psicofisiològica. Per això, la genuïna emoció jj és sempre involuntària. 
Fins i tot l’actor que es provoca el plor o el riure ho fa com a “causant de” la seva pròpia 
emoció: ell “voluntàriament” causa una emoció, provoca una reacció del seu propi cos, 
en un acte de desdoblament. kk 
  
 4) Què és la passió?: Aquí el llenguatge ens posa un parany. La passió no és un 
sentiment “passiu” com a sinònim de inert, mancat d’esma; la passivitat, entesa 
d’aquesta manera, com veurem més endavant, és pròpia de la vivència dels afectes, no 
precisament de les passions. Això ha portat, al nostre entendre, a molts malentesos. 
Evidentment, la passió no és un acte espontani, ni lliure (en el sentit de que no estigui 
condicionat per res); però la passió és activa, en el sentit de que mou a l’acció, sovint de 
gran envergadura. 

Quan diem: “quelcom m’apassiona” o “sento passió per”, no ho experimentem 
com una reacció involuntària, com en el cas de l’emoció, sinó com una resposta activa a 
un motiu.  
                                                           
ii Entorn a la relació de la sensació amb la consciència, s’estableix casualment i per vies diferents, una 
coincidència de la nostra tesi amb le conclusions que extrau el neuròleg portuguès Antonio Damasio, qui 
en el seu llibre The Feeling of What Happens: Body and emotion in the making of consciousness (Harvest 
Books. 2000) afirma que la sensació està en la base de l’origen de la consciència, alimentant-se l’una a 
l’altra.  
 
jj En l’actualitat els neuròlegs i neurobiòlegs s’interessen pel tema dels sentiments; des de posicionaments 
aristotèlico-spinozista-anticartesians com en el cas d’Antonio Damasio, al darwinista Paul Ekman. Aquest 
darrer en el seu llibre Emotions revealed: recognizing faces and feelings to improve communication and 
emotional life (Henry Holt & Co.. New York 2003), parla de sis emocions (en comptes d’afectes) 
universals segons l’estudi de les expressions facials: ira, alegria, tristesa, sorpresa, fàstic i por. Per al 
filòsof Luc Ferry hi ha dues emocions ordinàries : atracció i agressivitat, mentre que plaer, desig, amor i 
odi seríen passions; i per l’antropòleg J. M. Fericglà les sis emocions, apart de l’ira, tristesa i por, hauríen 
d’incloure l’orgasme, l’èxtasi místic i el goig de viure. Aquesta diversitat de criteris a l’hora d’identificar 
les emocions (a les que hauríem d’incloure, al nostre entendre,  els sis afectes de Descartes - veure la nota 
següent), ens pinta un panorama no gaire esperançador per a trobar un únic sistema que els unifiqui a 
partir d’ella. Aquesta constatació ens aferma encara més en la línia d’investigació fenomenològica que 
intenta seguir aquest escrit. 
   
kk  Escriu R. Scruton: “Les emocions són estats intencionats. (...) Una emoció és una resposta no a un 
estímul sinó a un pensament. A més, cada emoció és fundada sobre certs pensaments que defineixen el 
seu “objecte formal” - la condició que l’objecte intencional ha de satisfer, si ha de ser l’objecte 
d’aquesta emoció”, (Opus cit., p. 347). Per a aquest autor, l’emoció està relacionada únicament amb un 
pensament que la causa. El nostre punt de vista és que l’emoció pot estar relacionada amb un pensament, 
però també amb una sensació o  un sentiment: pot haver diversos motius. Per això, creiem que les 
emocions no són patrimoni exclusiu dels éssers pensants o racionals. 
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Així, parlem de “quelcom que “encén” la nostra passió” (no tindria cap sentit dir 
que “quelcom encén la meva emoció”: les emocions no s’encenen!), perquè, com el foc 
que es fa més gran que la guspira que l’ha encès, la passió supera el motiu que la fa 
possible. Per això, la passió “arrossega” la voluntat dels qui la senten quan diem, per 
exemple, que “els ànims estan encesos”.  
 
 5) Què és l’afecte?: expressions com “estic afectat per”, “sento afecte per”, 
denoten essencialment un estat anímic, un sentiment fix, un moment concret del 
psiquísme, de l’ànima: l’ànima no s’emociona però sí és afectada. Aquí si que 
descobrim una inèrcia, una passivitat de la “matèria” psíquica. Fins i tot quan 
conjuguem activament el verb “sentir afecte”, se’ns mostra clarament una predisposició, 
una tendència “marcada” per un estat previ. 

La paraula “afició” o “afeccionat” desvelen aquest caràcter passiu, lluny de 
sentir-se involucrat “activament”. L’afició és tot el contrari de la vocació, pròpia 
aquesta de la passió. Una vocació és “despertada” anàlogament a com una passió és 
encesa. Tanmateix, s’ha fet servir erròniament la paraula afecte ll com a sinònim de 
passió. Quan, per exemple, els antics teòrics del melodrama del segle XVI parlaven de 
“muovere gli affetti” s’estaven referint a afectes o passions?; perquè, si bé és cert que la 
música i la poesia “afecten” l’ànima de l’oient, també ho és que aquests afectes ni es 
mouen ni són moguts, sinó que es “graven”. De fet, els afectes guarden relació 
metafòrica amb el tacte: dic que “estic “tocat” per un sentiment”, quan em sento 
afectat per ell. També utilitzem el terme “estar ferit” en el sentit d’estar afectat (de la 
mateixa manera que dir que tenim un òrgan o membre “afectat” significa danyat, ferit).  
 
 
 6) Què és el desig?: el desig va associat a la necessitat - i, per tant, al sentiment 
de mancança -. Hom desitja allò que “creu” que li és necessari i no té. El desig demana 
la convicció, la creença personal i viva. El desig fa referència a un sentiment intens 
“centrípet”, - que inclou el “jo” o, almenys, l’ ”anuncia” - de les facultats corporals i 
psíquiques. El desig sempre és un sentiment actiu, però intensament receptor (actiu en 
la recepció, no passivament receptiu). 
 
 7) Què és l’amor?: és el sentiment lliure i espontani, descobridor de valors 
superiors en la persona objecte de l’amor.  

L’amor-acció queda ben expressat amb “t’amo” mm: sentiment íntim d’abastar i 
abraçar, d’acollir, de fondre’s. En canvi dir “estic enamorat de” denota receptivitat, 
lliurament d’un mateix a la persona estimada. Per últim, “sentir amor per” obra una 
dimensió de profunditat, de reconeixement des del fons del sentiment que no s’ha de 
confondre amb la passivitat. 
 
 8) Què és la compassió?: evidentment, sentir compassió no és tenir la mateixa 
sensació que una altra persona - cosa que significaria acceptar l’existència 
d’experiències trans-corporals, donat que la sensació està lligada a la singularitat psico-
                                                           
ll Així René Descartes, en el seu Traité des passions de l’âme (Paris, 1649), parla de sis formes principals 
d’afectes: admiració, amor, odi, desig, alegria i tristesa. Des del nostre punt de vista Descartes barreja 
sentiments de naturalesa molt diferent: emocions, sentiments d’estat, desitjos, etc..  
 
mm En català diem “t’estimo” que denota clarament el valor de la persona que estimem. Certament, també 
podem interpretar que hi ha un cert “distanciament” al dir estimar en comptes d’amar. Els 
catalanoparlants potser considerem que és una expressió massa directa dir “t’amo”. De tota manera, 
aquesta darrera interpretació no invalida la primera. 
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física de cada individu. Tampoc és “co-afectació” (és a dir, el contagi afectiu), sinó que 
més aviat té relació amb una resposta activa de la persona compassiva: qui sent 
compassió “s’apassiona” pel que li succeeix a l’altre. Hi ha aquí un acte de valoració de 
la situació vivencial de l’altre, la qual cosa em motiva a compadir-lo. És la compassió 
una passió compartida en el sentit de que no podria en cap cas prescindir de l’altre per a 
experimentar-la.  

Això significa una cosa diferent que tenir una passió en comú. La passió “comú” 
o “en comú” té el seu origen en un acte previ de comparació que posa de relleu una 
similitud, però en tot moment cadascú viu per separat la seva pròpia passió. En la 
compassió es fa impossible aquesta autonomia: l’altre s’involucra en la meva vida de 
tal manera que m’és impossible viure la compassió com un sentiment independent de 
l’altre. La compassió m’obliga a viure un tipus d’experiència oposada a l’egocentrisme. 
En l’exercici de la compassió deixo de concebrem com un ego i passo a experimentar 
l’altre. Per això la compassió és un sentiment molt proper a l’amor - i això ha generat 
una confusió sentimental de gran abast, no sols entre individus, sinó col·lectivament -. 
La gran diferència amb l’amor és que aquest és essencialment lliure i espontani, mentre 
que la compassió és sempre reactiva: quelcom “et mou a compassió”; hi ha un motiu 
que la genera. 
 
 9) Què és la simpatia?: és un sentiment “lleuger”: no té res a veure ni amb la 
passió ni amb la compassió. Està relacionat amb l’experiència de la coincidència, de 
l’harmonia, de la ressonància.  

És un sentiment que “parla a un mateix” encara que tingui el seu origen en una 
experiència comuna. Va d’allò comú a allò individual; per això la simpatia pot no ser 
recíproca. Hi ha quelcom en l’altra persona que ressona en mi i que no té perquè 
afectar-me, ni emocionar-me, ni tampoc apassionar-me. S’assembla més a la vivència 
de la sensació; però en tot cas una sensació molt “especial”. 

  
 Simpatia estètica: en la simpatia apareix el sentiment de bellesa i de gràcia, 
com un avançament del sentiment estètic: és l’anunciadora i precursora de 
l’experiència estètica. Òbviament, la simpatia és un sentiment no recíproc que sols el 
sent l’espectador/auditor, en tant que sentiment reactiu a l’expressió artística. 
Tanmateix, al nostre entendre, aquest mateix auditor pot simpatitzar amb l’acte creador 
mateix, sense ser ell mateix el creador; de la mateixa manera que l’artista, al crear la 
seva obra, simpatitza amb la sensibilitat de l’intèrpret o de l’auditor (conegut o 
desconegut, viu o per néixer) i té la confiança certa que allò que surt d’ell també surt de 
la humanitat de la que forma part. A aquest tipus especial de simpatia estètica 
l’anomenem simpatia espontània, i representa una via privilegiada d’accés a 
l’experiència de l’empatia. 

Respecte a l’objecte de la simpatia estètica musical, tot i que pot ser molt variat, 
no pot correspondre, precisament, a una obra musical en concret. Podem sentir passió, 
admiració, rebuig, devoció, fins i tot amor per una peça de música, però simpatia no: la 
simpatia representa un sentiment massa “distant” per a ser apropiat a la música. Una 
música de la que només sentim simpatia és una música que no ens ha arribat al cor, que 
no ha arribat a ser música per a nosaltres. 
  
 10) Què és l’empatia?: es tracta del que Scheler anomena com identificació o 
unificació afectivann. Significa una experiència “en” l’esfera de la intimitat 
                                                           
nn El moviment fenomenològic des dels seus inicis es va posicionar contra tot psicologisme i 
subjectivisme. En aquest sentit, els atacs contra la Einfühlungtheorie (teoria de l’empatia) són un lloc 
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indiferenciada, anterior a la vivència de la pròpia identitat (i, evidentment, també 
anterior a la noció de ego, de “jo”). oo L’exemple més clar és l’experiència del nadó en 
relació a la seva mare (i fins i tot abans de néixer, dins del seu ventre).  

L’empatia pp ens remet a un tipus d’experiència arcaïca, de fusió perfecte d’un 
ésser en un altre. Per això, l’empatia és una vivència inhabitual, extraordinària en edats 
més avançades; però el record d’aquesta primera experiència infantil queda gravat en el 
nostre cor com un permanent referent, com un etern ideal de felicitat absoluta. Per això 
l’empatia es viu des de l’enyorança de quelcom molt preuat que hem perdut, de promesa 
i d’esperança utòpica. En aquest sentit podríem afirmar que l’empatia és la mare de tots 
els sentiments. 

                                                                                                                                                                          
comú per als primers fenomenòlegs. Així Roman Ingarden, en Das Musikwerk (Qu’est-ce qu’un oeuvre 
musicale? Traducció al francès per Dujka Smoje, Christian Bourgois ed. 1989, pàg. 127) tot criticant la 
teoria de l’empatia, la descriu de la següent manera: “(...) les qualitats emotives que apareixen en l’obra 
d’art musical són simples “projeccions” de l’estat subjectiu de l’auditor que ell introdueix en l’obra 
d’art, com volia la Einfühlungtheorie, antigament tan difosa (...)”. Per a Ingarden cal distingir entre:  

a) les qualitats purament emotives que es presenten en l’obra musical;  
b) els sentiments expressats eventualment per l’obra musical, independents d’on provinguin 

aquests sentiments i del fet que siguin sentiments reals o solament imaginats;  
c) estats emotius, o experiències sentimentals de l’oient, en tant que reacció a l’obra musical 

interpretada que acaba de sentir.  
Per a nosaltres, com es pot desprendre del que portem escrit, no tenen cap mena de rellevància 

per al nostre estudi els punts b) i c). 
 

oo En aquest sentit creiem que s’equivoquen tant Husserl com Gadamer al considerar el “tu” com un alter 
ego que requereix ser comprès pel “jo”. Al respecte comenta Gadamer. “l’”altre” apareix al principi com 
a objecte de la percepció, el qual més tard “esdevé” per empatia un tu. Certament que en Husserl aquest 
concepte de l’empatia té una referència purament transcendental” (VM, p. 314). Per a Husserl 
l’einfühlung suporta tot el pes de la constitució de la intersubjectivitat, però aquesta no és originària ja 
que en definitiva deriva del “jo” entès com a subjectivitat transcendental que supera el “món de la vida”. 
 
pp El terme alemany corresponent a empatia o endopatia és Einfühlung, utilitzat per primera vegada pel 
filòsof Robert Vischer en la seva tesi doctoral  Sobre el sentit òptic de la forma. Una contribució a 
l’estètica, de 1872 i  que Theodor Lipps va recollir i desenvolupar. Per a Vischer el terme Einfühlung té el 
significat d’una simpatia simbòlica o simpatia estètica. En Das optische Formegefühl Vischer postula que 
a causa de les dinàmiques de les relacions formals en una obra d’art, aquestes suggereixen actituds 
musculars i emocionals en l’observador, de manera que aquest interpreta aquests sentiments com qualitats 
de l’objecte artístic. D’aquesta manera, el plaer estètic s’explica com el gaudi propi objectivat, en una 
fusió perfecta entre el subjecte observador i l’objecte artístic. Al nostre entendre, la tesi de Vischer 
representa un formalisme estètic traduït a experiència corporal, que justament per això no podria passar 
del límit del camp estrictament emocional-reactiu (per altra banda, propi d’una perspectiva psicologista). 
Que el plaer estètic provingui de l’objectivació del gaudi d’un subjecte, és a dir, d’un “jo”, revela bastant 
bé aquesta concepció de fons. 

Lipps la utilitza per a definir la naturalesa de l’experiència estètica com a possibilitadora del 
coneixement dels altres a través de la imitació i de la projecció de llurs expressions corporals. Aquestes 
imitacions dels gestos i de la positura corporals ens situaria en l’estat emotiu de la persona amb la que 
empatitzem. Evidentment, Scheler s’aparta d’aquesta interpretació. 

També Edith Stein va investigar sobre el fenomen de l’empatia ja en el seu treball primerenc de 
tesi de llicenciatura titulat Sobre el problema de l’empatia.  Per a Stein l’empatia és una la consciència 
perceptual que un “jo” té d’un altre “jo”, i que permet copsar el centre configurador de les experiències 
singulars de la persona. A diferència de Lipps, Edth Stein no creu possible una empatia perfecta, ja que, si 
bé podríem percebre l’estat d’ànim d’una persona, no podem entrar en el món de les seves motivacions 
profundes i dels seus valors, els quals, per a aquesta filòsofa, constitueixen el fonament més íntim del seu 
ésser.  

L’Antropologia Filosòfica d’autors com G. Marcel o la Fenomenologia Tèlica reobren novament 
el discurs de Theodor Lipps. 
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Afortunadament, és possible fer realitat aquest somni a través d’experiències 
culminants (de naturalesa espiritual, amorosa, mística, etc), de l’art i, molt especialment, 
a través de la música qq. Tenim accés, doncs, a l’empatia, com hem comentat en el punt 
anterior, a través del sentiment estètic  de simpatia espontània associat a l’escolta 
musical: empatia estètico-musical  rr.  

En l’experiència empàtico-musical convergeixen tots els sentiments en el seu 
origen comú i per això no ens ha d’estranyar que sigui una vivència polimòrfica: en el 
si d’aquest sentiment primordial podem experimentar emocions, ser inflamats per 
passions, sentir-nos profundament afectats, lliurats als sentiments amorosos, com 
ànimes que “ressonen” a l’uníson en perfecta simpatia harmònica. Perquè únicament la 
música ha assolit una naturalesa estètica pura, gràcies a la seva autonomia, 
guanyada “gota a gota” per l’empeny renovat, generació darrera generació, dels 
compositors al llarg de la història.  

Tanmateix, per a poder argumentar sobre les característiques de l’experiència de 
la música, caldrà investigar primer sobre el tipus d’objecte que és la música. Aquest és 
el propòsit del proper capítol. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
qq El concepte d’empatia és recollit també per R. Scruton d’aquesta manera: “Einfühlung és proposada 
com la facultat on jo adopto, com si fos així, els vestigis de la teva expressió externa i així arribar a 
sentir en mi mateix la consciència subjectiva que es teva. I així, recrear l’objecte intencional de la 
consciència de la teva primera-persona, per a així conèixer l’essència interna del teu estat d’ànim. Allò 
que aleshores conec sols pot ser comunicat a través de l’acte de l’Einfühlung” (...). “La consciència de la 
primera-persona és “immediata”, basada sobre res: això implica, per tant, cap reconeixement de 
propietats “subjectives” és accessible per a tu. És el coneixement immediat de la mateixa cosa que és 
coneguda mediatament des del punt de vista de la tercera persona” (...). “Entendre per coneixement 
 ( ”knowledge by acquaintance”) resta completament fora del camp d’acció de cap perspectiva de tercera 
persona; el seu contingut no pot ser descrit ja que no conté cap proposició coneguda (...). No hi ha cap 
paradoxa en afirmar que has de “entrar dins” de l’estat d’ànim per tal d’entendre-ho per coneixença o 
en afirmar que allò que d’aquesta manera coneixes és inexpressable. Ja que aquesta mena de 
coneixement esdevé solament amb l’experiència mateixa” (...) “La inefabilitat del significat artístic és, 
suggereixo, simplement un cas de la inefabilitat de la consciència de primera-persona - la impossibilitat 
de traduir “tal com és” dins d’una descripció” (opus cit., Pàg. 361-364). I amb això, afegirem nosaltres 
de pas, queda demostrada la  inefabilitat de qualsevol experiència, en tant que únicament pot ser viscuda 
en primera persona. Probablement, allò que no ha sabut veure Scruton és que, així com l’experiència en 
“primera persona” presenta sempre un marge d’ambigüitat per definició per a una altra persona, 
contràriament, aquest marge és absent per a la música. Així, al nostre entendre, l’experiència de la 
música no es presenta davant nostre com una altra “primera persona” sinó com la  essència de 
primera persona: la personalitat com a qualitat essencial de persona. 
 
rr La idea de la ressonància musical com metàfora de l’empatia ha estat suggerida anteriorment per Ch. E. 
Gauss: “en l’ús popular la idea (d’empatia) es refereix a la ressonància emocional entre dues persones, 
quan, com les cordes que toquen el mateix to, cadascú respon a l’altra en simpatia perfecta i cadascú 
reforça les respostes de l’altre”. ( Gauss, Charles Edward. Dictionary of the history of ideas: Studies of 
selected pivotal ideas. P.P. Wiener. New York, 1973. Pàg. 85). De fet, el fenomen de la ressonància entre 
els instruments és el paradigma de la comunicació estètico-musical: el reforç mutu que causa el fenomen 
acústic de la ressonància guarda una similitud amb l’efecte de l’amor, el qual sempre reforça els valors de 
l’objecte estimat.  
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14.3. Ordre de fonamentació dels sentiments segons les aportacions 
esmentades 

 
 Començarem pels sentiments més originaris i profunds: 
 
 1) Empatia 
 2) Amor 
 3) Compassió 
 4) Simpatia 
 5) Passió 
 6) Desig 
 7) Afecte 
 8) Emoció 
 9) Sensació ( si és conscient, parlarem de Percepció). 
 

Com podem veure, hi ha diferències notables respecta del quadre de Scheler. 
Així, no hem inclòs el preferir/detestar, perquè considerem que ja en el nivell més 
elemental de la sensació apareix un discerniment sentimental de preferència quan 
parlem, per exemple, de bones o males sensacions. La sensació, fins i tot abans de 
passar a la consciència i esdevenir percepció, “ja coneix”. De fet, existeix també 
l’expressió “tenir un pressentiment” que s’adiu perfectament a aquest conèixer de la 
sensació abans de percebre-la com a tal. 

Una altra diferència important respecte del model que es desprèn de la 
investigació de Scheler és que, al nostre entendre, tots els sentiments des dels més 
profunds i complexos als més immediats i simples tenen un correlat de valor. La 
intensitat i l’abast de la vivència del valor, evidentment, dependrà del tipus de sentiment 
de que es tracti; però no hi ha pròpiament sentiments “cecs” o “sords” als valors. 
Justament per això, i recordant que tot valorar implica coneixement, aquest es fa 
extensiu a tota mena de sentiments, des de la més “elemental” sensació, a l’experiència 
“culminant” de l’empatia. 

 
 
15. Conclusions:  

La constitució del sentiment estètic en general i musical en particular 
 

A partir de l’estudi fenomenològic dels sentiments de Max Scheler hem anat 
conduint la nostra investigació cap al camp del sentiment estètic i el seu correlat de 
valor. Constatem que l’autonomia del sentir respecte de les facultats racionals de la 
persona prenen la seva manifestació paradigmàtica en l’expressió artística i molt 
especialment en la música com a vertader “art del sentir”, plenament autònoma respecte 
a tota referència representativa a qualsevol objecte del món, i, en tant que art, creativa 
en el sentit d’ “obridora” d’horitzons i “des-cobridora” de valors estètics.  

A més, en tant que tot coneixement prové d’un valorar, l’art musical no sols 
amplia l’àmbit de la nostra sensibilitat estètica, sinó que aporta nou coneixement. 
Tanmateix, el tipus de coneixement que aporta l’art és de naturalesa molt diferent de la 
que aporten les facultats racionals (“coneixement ideatiu”, fent servir la terminologia de 
Scheler); aquest darrer es basa en una estructura complexa d’idees construïdes des d’una 
aparent “absència” de sentiment, però que, com hem argumentat anteriorment, “oculta” 
un sentiment profund d’espant o horror. L’art, i especialment la música, ens permet 
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restituir la integritat del camp dels sentiments que a través de la raó ens està vedada i 
recuperar vivències profundes inassolibles per altres camins.  

En canvi, altres sentiments més ordinaris, com la simpatia, la compassió, la 
congratulació, etc., en les que se’ns fan “entenedores” les experiències dels altres al 
“participar-hi” d’alguna manera o altra, recorden només en certa mesura la mena de 
vivència que experimentem davant d’una obra d’art. Es perfila, doncs, una intuïció 
immediata de la vivència aliena en diferents graus. 

La varietat de vivències alienes que podem experimentar s’articulen en un 
llenguatge universal que es manifesta a través del moviment i del gest, però que es basa 
en una intuïció immediata anterior a aquesta manifestació: no són el moviment o el gest 
els que m’informen de la vivència de l’altre, sinó que jo “sento” (en el nivell i intensitat 
que correspongui, des del ”entendre” o “fer-me càrrec” al “patir les mateixes sensacions 
internes”) la seva vivència i el moviment o gest que la confirmen. 

Partim, com a conseqüència del que acabem d’exposar, d’una “intuïció pre-
perceptiva”, d’un coneixement previ a tota percepció que ja es manifesta de forma 
simple en la sensació i que es fa present en tot tipus de sentiment. Concretant per al 
camp de percepció auditiva en l’escolta musical, aquesta intuïció pre-perceptiva actuaria 
de “donadora de fons”, de “camp semàntic” previ al reconeixement perceptiu, 
conformant el marc de condicions de possibilitat de “sentit”. En la mesura en que aquest 
fons supera els marges de l’experiència prèvia de l’individu, queda justificada la 
capacitat d’experimentar i aprehendre tot allò aliè, estrany i llunyà a la nostra 
sensibilitat particular. El camp experiencial i de coneixement és obert, no està limitat: 
tot coneixement no és un coneixement “endogàmic” de si mateix, sinó coneixement 
d’allò nou i remot a mi incorporat.  

El coneixement d’allò aliè i estrany a “nosaltres” ens situa directament davant la 
fenomenologia del “jo”. Per una banda, el “jo” és una idea derivada de l’experiència 
vital pròpia de l’individu, que no s’ha de confondre amb la “identitat”,  que és 
l’experiència de la singularitat originària de la persona a través d’un acte 
d’autoconsciència com a reconeixement intuïtiu de si mateix. El “jo” esdevé aleshores 
un mer representant vicari de la identitat, una idea succedània d’aquesta. Així, per 
exemple, les experiències empàtiques on es fan possibles les vivències “en primera 
persona” es realitzen entre dues identitats, no entre dos “jo-s”. Per altra banda, la relació 
amb la identitat de l’altre és originària, donat que el seu fonament es manifesta ja en la 
relació del nadó (i fins i tot abans de néixer) amb la mare. De fet, abans que la idea del 
“jo” està la del “tu”, perquè la noció de “jo” es va formant des d’un fons de fusió de la 
identitat amb la mare. 

Aquesta experiència primordial empàtica és copsada per l’infant, ja des del 
ventre de la seva mare (en un estadi d’unificació tant a nivell afectiu com psico-físic), a 
través del so, en tant que “expressió sonora”. Això fa de l’escolta un sentit privilegiat i 
de la música un art especial sobre les altres arts respecte a la capacitat de comunicació 
empàtica, ja que naixem “ensenyats”, naixem desperts a un sentit intuïtiu innat per a 
saber distingir allò que se’ns comunica a través de l’oïda, és a dir, els “moviments 
expressius” a través del so i el seu valor d’autenticitat. El sentiment empàtic que 
possibilita el “aprenentatge” que realitza l’infant en el ventre de la seva mare és el 
mateix que fonamenta l’escolta musical. Conseqüentment, considerem aleshores 
l’escolta musical com a  protofenomen de la comprensió i del coneixement presents en 
tota la diversitat de sentiments. Per això entenem que l’estètica musical, en tant que 
disciplina que estudia els sentiments i els valors estètics de la música, és una autèntica 
prima philosophia. 
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La identitat individual ens remet a les qualitats singulars de la persona. La 
singularitat és l’origen i la condició de possibilitat per a ser creatiu. No existeix 
quelcom com ara una creativitat general, de la que les creativitats individuals siguin un 
cas particular, sinó que tota creativitat és essencialment singular. Per això, la forma 
d’accedir a la comprensió de l’art ha de partir d’un acte d’intuïció que comprengui en 
tot moment la singularitat de l’artista i de l’obra d’art.  

D’entre tots els sentiments ordinaris, aquell que més s’apropa a la naturalesa del 
sentiment estètic és la simpatia. Òbviament es tracta de dos sentiments distints (jo puc, 
per exemple, no sentir cap mena de simpatia per una obra, tanmateix, que valoro 
estèticament), però és evident que presenten algunes característiques semblants. Així, 
per exemple, la simpatia ens permet co-patir o co-gaudir els sentiments aliens sense 
haver de caure en l’estat afectiu de l’altre; de la mateix manera, el sentiment estètic que 
desperta una música alegra o trista ens permet sentir aquesta alegria o tristesa sense 
haver-nos necessàriament de posar tristos o alegres. Tant la simpatia com el sentiment 
estètic mostren una autonomia davant dels sentiments que copsem de l’exterior i això 
ens permet co-sentir el sentiment aliè sense haver viscut l’experiència prèvia que l’ha 
motivat en el seu cas. 

En el cas de l’auditor de música, tractem dels sentiments estètics experimentats a 
través de l’escolta musical, en la que llur autonomia permet gaudir de la música sense 
haver ni remotament de vivenciar l’experiència subjectiva del compositor, 
indissolublement unida al coneixement tècnic i domini del seu ofici: la complexitat de 
l’expressió musical no és obstacle per a gaudir dels valors d’una obra musical essent a 
la vegada un perfecte ignorant en la matèria. No té cap sentit, doncs, separar el 
sentiment, com si es tractés de quelcom abstracte i general, de la seva concreció 
singular, a la manera d’una mera “traducció”. L’art crea (en el sentit de des-cobrir) nous 
sentiments, nous valors, únicament a través de la seva concreció singular, i per això 
irrepetible i sempre diferent. No és que el compositor tingui un sentiment i després el 
tradueixi “a sons” segons el seu estil; sinó que, si volem dir-ho així, el “contingut” de 
valors estètics relacionats amb determinats sentiments va sempre unit a la “forma” en 
que es concreten. Aquest fet ve a desmentir l’opinió dels que pensen que tota 
experiència estètica és de naturalesa empàtica. No dubtem de que l’empatia juga un 
paper molt important en la constitució del sentiment estètic; però evidentment no és 
l’únic. Ens atrevim a afirmar que el sentiment estètic engloba dins seu, en potència, tot 
el camp experiencial dels sentiments; i això inclou la simpatia i l’empatia.  

La comprensió dels sentiments aliens és quelcom que li és donat de forma 
originària a tota persona en tant que persona. A través de tot l’espectre sentimental 
tenim accés immediat al camp dels valors dels sentiments aliens, “eixamplant” el nostre 
horitzó vital més enllà  de les experiències individuals del “jo”. A través de 
l’experiència estètica que condensa en si mateixa tot l’espectre sentimental tenim la 
possibilitat de “elevar-nos” per sobre de les vivències quotidianes i “pujar a coll” de 
l’esperit de l’artista per a experimentar allò que pel nostre propi peu mai podríem 
aconseguir. És en aquest sentit que diem que l’art és enriquidor; no en el sentit dels 
valors intel·lectuals (o econòmics, que també hi són, evidentment), sinó en el sentit més 
profund i originari en que és possible la comunicació entre els humans: els valors dels 
sentiments.  

Justament per això, una filosofia que reivindiqui l’existència dels valors 
associats a tots els sentiments coneguts i per descobrir és l’única que fa possible 
entendre com podem experimentar les qualitats d’un sentiment sense haver-lo 
d’experimentar com a tal. Accedim als sentiments i compartim llurs valors. I això ho 
fem de manera feixuga i escadussera en la vida quotidiana, mentre que a través del 
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sentiment estètic se’ns obra sense límit i de forma planera tot el “torrent” vital-
sentimental aliè, al qual, en tant que persones, tenim accés immediat.  

L’esmentada autonomia del sentiment estètic també és present en l’artista: el fet 
de crear una obra de sentiments tràgics no significa que l’artista hagi de viure una 
tragèdia en la seva vida personal; ben al contrari, l’art ha servit moltes vegades de 
contrast a les experiències “reals” de la persona de l’artista. Sovint en els moments més 
difícils un compositor, per exemple, ha escrit les pàgines més “serenes” de la seva 
producció. Podem dir, doncs, que l’artista creador mai expressa els seus sentiments 
associats a la seva vida personal, sinó els seus sentiments estètics que van units 
solidàriament a la forma d’expressar-los.    

Els mateixos valors estètics que guien l’artista per a des-cobrir la seva obra són 
els que encaminaran a l’espectador a llur reconeixement. És aquest compartir els 
mateixos valors el que uneix a artista i espectador, a compositor i oient en un acte de 
generositat per part d’un i de profund agraïment per part de l’altre, a partir d’una 
intuïció prèvia de la igualtat de les persones basada en llur singularitat.  

Tanmateix, com la simpatia, el sentiment estètic no és un sentiment 
necessàriament recíproc. La igualtat essencial de les singularitats com a persones no 
comporta en absolut ni correspondència ni, encara menys, reciprocitat. El nivell i la 
intensitat en que es viuen els sentiments estètics no són els mateixos per a tothom, i pot 
haver gent absolutament negada per a experimentar els valors de l’art, fins i tot una gran 
majoria de persones. Que l’art sigui “cosa de pocs” no desanima a l’artista: si ningú pot 
entendre encara la seva obra – i això sempre passarà per a l’autèntic creador-
descobridor de nous valors pel sol fet de ser nous (i això pot servir de senyal delatora 
per a desemmascarar  els artistes “massa reconeguts” en vida!) – segurament les 
següents generacions ho faran: l’artista té la profunda confiança de que, com  persona 
singular que ell és, la seva obra està destinada a altres persones singulars, siguin del 
present o del futur. L’única diferència fonamental entre l’experiència de l’artista i la de 
l’espectador/oient rau en la naturalesa espontània del sentiment estètic en el cas de 
l’artista, respecte del caràcter generalment reactiu en el cas de l’espectador. 

L’amor, en tant que sentiment espontani i descobridor de valors, juga també un 
paper molt important en la constitució del sentiment estètic. L’acte de lliurament de 
l’artista al món a través de la seva obra és un vertader acte d’amor que vol ser 
correspost amb la cura de la seva obra d’art, sigui per part de l’intèrpret o per part de 
l’espectador/oient. A través de la seva obra l’autor és estimat com si el coneguéssim 
“personalment”; i l’autor vol ser estimat en tant que autor de la seva obra perquè sap 
que és allò més genuí i estimable del seu ésser. L’amor que procedeix de l’experiència 
estètica demana la reiteració dels encontres amb l’obra com els enamorats que no 
descansen mai de mirar-se l’un a l’altre. L’amor a l’obra exigeix de l’amant que 
s’escampi la noticia, que tot el món coneixi les meravelles de l’obra, de la mateixa 
manera que els enamorats frisen per explicar les virtuts i qualitats de la parella. Perquè 
l’amor a l’obra d’art no és l’amor a un invent, a un simple objecte sense vida, sinó a una 
part inseparable de la personalitat de l’artista. El sentiment amorós com el sentiment 
estètic vinculat a la creació no és teleològic i això pressuposa un valor de llibertat i 
autonomia que ambdós comparteixen.  

En darrer terme, el sentiment amorós com el sentiment estètic es fonamenta en el 
sentiment infundable per excel·lència: l’empatia, a la que hem anomenat com a “mare 
de tots els sentiments”. L’empatia és un sentiment de fusió a tots nivells d’un ésser en 
un altre i que té el seu origen en l’experiència d’unificació psico-corporal de l’infant en 
el ventre de la mare. La limitació gairebé insuperable en tota comunicació sentimental, 
fins i tot en l’amor, és la inaccessibilitat per a copsar l’experiència corporal de l’altre. El 
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sentiment estètic musical és un camí privilegiat (com també pot succeir a través de 
l’acte amorós sexual) que ens permet arribar a viure una experiència que trenqui amb les 
barreres del solipsisme corporal. Aquí se’ns fa ben palès el sentit del verb incorporar: el 
cos de l’intèrpret principalment i de l’espectador/auditor participen d’allò que el cos del 
creador ha descobert i comunicat a través d’una comunicació “cos a cos”. No es tracta, 
doncs, d’una experiència extracorpòria “paranormal”, sinó de fer present el cos de 
l’artista creador de l’obra en el propi cos. Amb la comunicació corporal arribem a la 
fusió d’identitats prèvia a l’emergència del “jo” (de fet el “jo” no és altra cosa que una 
“idea-marca” que ens permet diferenciar la nostra identitat de l’altra en la que estem 
fusionats empàticament com a condició sine qua non per a que es pugui donar el 
sentiment amorós: sense diferenciació entre les identitats marcades pel “tu” i el “jo” no 
és possible l’amor). En l’experiència empàtico-musical tenen el seu origen comú tots els 
sentiments possibles, els presents i els per venir. D’aquí que actuï com una perfecta 
“caixa de ressonància” polimòrfica de tots ells. 
 
 

En síntesi, els nostres arguments venen a justificar l’afirmació de que: 
 

1) el sentiment estètic es constitueix com un camp complet de sentiments amb un 
grau relatiu d’autonomia en relació als sentiments de l’experiència quotidiana. 
  

2) L’autonomia absoluta sols és assolible a través del sentiment estètic musical,  
per la naturalesa peculiar de l’objecte musical i els valors que el configuren.  
 

3) Ara bé, en tant que la persona és el nucli unitari d’on parteixen i a on van dirigits 
tots els sentiments, tant els quotidians com els estètics, es donen connexions, 
reaccions i moviments anímics entre ells. Així l’admiració, el reconeixement, la 
simpatia, l’amor o fins i tot l’empatia que trobem en la nostra existència 
mundana poden ser estimulats per sentiments estètics musicals en si autònoms 
dels primers, però mai independents ni isolats del nucli de la pròpia persona.  El 
camp dels sentiments estètics musicals, a diferència del camp de les facultats 
intel·lectives racionals, no forma una estructura apart separada del nucli de la 
persona i de l’àmbit total dels seus sentiments. La complexa trama de 
connexions entre els sentiments “naturals” i els sentiments estètics, per una 
banda, fa dificultós el seu estudi; però, a la vegada, és d’aquí també d’on li ve la 
seva extraordinària força i la seva enorme influència sobre el cor humà. 
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Capítol 2 
 
 
 

L’objecte musical 
 
 
 
Introducció 
 

Com hem vist en el capítol anterior, els valors són els correlats del sentir. A la 
vegada, els valors són un tipus de qualitats de l’objecte al que es refereixen. En el cas de 
valors estètics parlaríem d’objecte estètic; i específicament per als valors estètics 
musicals tractaríem d’un objecte estètic musical. En tant que tot objecte musical és un 
objecte estètic podem, a partir d’ara, abreujar l’expressió “objecte estètic musical” i usar 
directament el terme “objecte musical”.  

Què és, aleshores, un objecte musical?. A què ens referim exactament? Quina 
mena d’objecte és? Com està constituït?. Intentarem donar resposta a aquests 
interrogants al llarg d’aquest capítol començat pels antecedents de la fenomenologia i 
d’altres corrents de pensament que s’han apropat a aquest fenomen. Sovint trobem 
autors que no es qüestionen directament què és l’objecte musical sinó quin tipus 
d’objecte és l’obra musical. Entenem que tota obra musical és un objecte musical, però 
també és un objecte musical la unitat més petita d’una obra musical escrita o no, 
elaborada o improvisada. Evidentment, l’obra musical no s’exhaureix en la seva 
condició d’objecte estètic: hi ha una dimensió purament històrico-conjuntural que 
interessa, per exemple, a l’historiador de l’art, una dimensió ideològica que pot 
interessar a l’estudiós de la política o al mateix polític, una dimensió econòmica que 
forma part dels interessos d’un agent artístic o d’un editor de partitures, etc. Totes 
aquestes dimensions discorren paral·leles a la dimensió estètica de l’obra d’art, que és la 
que a nosaltres ens interessa exclusivament en el present treball; o, amb altres paraules: 
l’experiència de l’obra d’art que no sigui exclusivament estètica cau fora del nostre 
estudi. Sota aquestes condicions podem considerar idèntiques l’obra d’art - o qualsevol 
unitat musical que estigui inclosa en ella - i l’objecte musical; i és així com ho farem: 
“(l’objecte estètic) és l’obra d’art en tant que percebuda”1a, sentida i concebuda. 

L’obra musical seria, segons aquest parer, un tipus concret d’objecte musical de 
factura completa i amb unitat de concepció. Això significa que l’obra musical és un 
objecte amb cert grau de complexitat, l’estudi detallat del qual requerirà un treball que 
deixarem per més endavant. Tanmateix, el que ara ens interessa és l’objecte musical 
independentment de si és una obra completa o no, si té autor o és anònima, si és de 
factura simple o complexa. 
                                                           
a En aquest sentit coincidim amb el criteri de Mikel Dufrenne: “Els dos (objecte estètic i obra d’art) són 
idèntics en la mesura en que l’experiència estètica apunta i assoleix precísament l’objecte que la provoca 
(l’obra d’art); i en cap cas hem de posar entre ells la diferència existent entre una cosa ideal i una cosa 
real, si hom no vol caure en el psicologisme desestimat per la teoria de la intencionalitat (...): els dos són 
noemes que tenen el mateix contingut, però difereixen en que la noesi és distinta: l’obra d’art, en tant que 
està en el món, pot ser copsada en una percepció que descura la seva qualitat estètica, com quan en un 
espectacle no estic atent, o quan busquem comprendre-la i justificar-la en comptes de “sentir-la”, com 
pot fer el crític d’art. L’objecte estètic és,  contràriament, l’objecte estèticament percebut, és a dir 
percebut en tant que estètic. I això marca la diferència: l’objecte estètic és l’obra d’art percebuda en tant 
que obra d’art, l’obra d’art que obté la percepció que sol·licita i que mereix (...)”. 
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1. L’estudi fenomenològic de l’objecte musical 

 
 

 1.1. L’aportació filosòfica  
 
 

  1.1.1. Husserl: l’objecte musical com objecte ideal i irreal 
 

Ja hem assenyalat anteriorment que la reflexió de Husserl sobre l’art i en concret 
sobre la música és marginal i col·lateral, com a tall d’exemple d’altres temes que 
preocupen més a aquest autor. Malgrat això, podem extreure a través d’algunes 
intuïcions puntuals al llarg dels seus escrits un cert fil discursiu en relació al tema que 
ens interessa.b Per a Husserl qualsevol objecte relacionat amb la cultura presenta una 
doble cara: més enllà de la materialitat de l’objecte trobem un sentit o significat 
espiritual. Aquests dos elements, lluny de restar juxtaposats, es compenetren 
mútuament. Així, doncs, tots els objectes d’ús de la Lebenswelt són objectes culturals. 
Ara bé, així com en els objectes d’ús hi ha una base material que existeix realment i que 
serveix de fonament al sentit espiritual, per als objectes artístics, per a les obres d’art, 
segons Husserl, la base és físicament inexistent, irreal, esdevenint objectes espirituals 
ideals. Així, afirma Husserl en relació a una obra musical: “Per quant consti de sons, 
aquesta és una unitat ideal, i no ho són menys els seus sons. No es tracta, per exemple, 
de sons físics o, fins i tot, de sons de la percepció acústica sensible, dels sons entesos 
com coses sensibles que es donen realment per la sola situació en una reproducció 
efectiva i la seva percepció. Com l’única Sonata que és, es multiplica en les seves 
reproduccions reals, així cada so individual de la sonata es multiplica en els seus 
corresponents de la reproducció”.2 Husserl entén l’objecte musical com la reproducció 
executiva d’un sentit espiritual, en la que a l’auditor se li manifesta junt amb la realitat 
psíquica del so, una escolta específicament musical.c Per al filòsof, l’objecte musical és, 
doncs, un objecte ideal, no a la manera del model “perfecte” al que intenten aproximar-
se totes les execucions possibles, sinó fonamentalment com idealitat del sentit, el qual 
determina l’objecte i és inseparable d’ell.3 El sentit musical, “encarnat” en les seves 
reproduccions, es configura com la mateixa i idèntica determinació irreal de múltiples 
objectes reals relacionats intencionalment amb ell. En resum, l’objecte musical és, per a 
Edmund Husserl, un objecte ideal i irreal, un sentit que s’ha objectivat: un objecte del 
sentit. 

La proposta de Husserl, que serà recollida més endavant per alguns del seus 
deixebles, significa, en un principi, fer del fenomen musical un company de viatge 
d’altres objectes ideals (com, per exemple, els teoremes matemàtics). Ben aviat sorgiran 
veus dins de la fenomenologia que, tenint en compte la historicitat de l’objecte musical, 
discreparan d’aquest punt de vista. Però, per a nosaltres, que hem investigat de la mà de 
Max Scheler el camp dels valors i els sentiments, la conclusió de Husserl pren un caire 
molt suggerent: que l’objecte musical sigui un objecte del “sentit” té un contingut que 
va més enllà de la idealitat o de l’abstracció que pot haver de comú amb altre tipus 

                                                           
b Per a aquesta part introductòria de les aportacions dels primers fenomenòlegs a l’estudi de l’obra 
musical, he utilitzat informació extreta especialment de l’excel·lent llibre d’Augusto Mazzoni La musica 
nell’estetica fenomenologica (Mimesis. Milà 2004).  
 
c Sobre un estudi detallat de l’acte d’escolta, destinarem tot un capítol a aprofundir-hi. 
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d’objecte. Així, el sentit que apareix en l’objecte musical no és el significat que es 
desprèn d’un concepte intel·lectual o de la reflexió. El sentit és justament el valor al 
qual apunta el sentir, la sensació i tot el camp de sentiments. Dir  que l’objecte musical 
és un objecte del sentit pren per a nosaltres el valor d’un camp de sentiments que esdevé 
objecte. Quan nosaltres escoltem i restem oberts i expectants a la música, estem cercant 
el sentit d’un objecte que és el propi sentir: el sentit del sentir, el valor del sentiment, 
l’essència del sentiment. Justament això és el que correspon al sentiment estètic 
musical,d segons els resultats de la nostra indagació pel camp dels sentiments en el 
capítol precedent. Per tant, aquesta idealitat i irrealitat que assenyala Husserl no té res a 
veure amb la naturalesa abstracta dels objectes intel·lectuals, com ara els objectes de la 
matemàtica, sinó que posa de manifest que l’objectualitat de la música no es fonamenta 
en cap realitat física del “món” material, sinó en el camp metafísic de les essències. I, 
justament, és Edmund Husserl, artífex del mètode fenomenològic, qui - ironies de la 
vida - no s’adona de la importància que representa l’existència d’un objecte, l’objecte 
musical, el qual realitza de forma espontània allò que en el seu mètode s’ha de fer 
“artificiosament”: l’epojé i la reducció eidètica de la que sorgeixen les essències. La 
intuïció d’essències esdevé en l’objecte musical l’experiència immediata de la més 
simple de les sensacions. Allò que en l’intel·lecte reflexiu esdevé un treball de superar 
l’actitud natural, forçadament escèptica, el nostre sentiment estètic musical ens ho 
serveix des de la més franca, directa - o, en altres paraules, també - “ingènua” 
naturalitat. Aquest paral·lelisme entre el “mode de veure” fenomenològic i l’experiència 
musical tindrà, com veurem més endavant, conseqüències transcendentals en relació al 
paper que pot jugar l’estètica musical en la filosofia en general. 
 
 
  1.1.2 Moritz Geiger: els pols objectiu i subjectiu de l’objecte musical 
 

Justament, les investigacions de Moritz Geiger, dins d’aquesta primera època de 
la fenomenologia, es basen en la reducció eidètica i la intuïció d’essències, fent especial 
esment en l’estudi del gaudi estètic, el significat psíquic de l’art i l’estructura de l’obra,4 
és a dir en l’experiència davant de l’obra musical. Geiger parla de dos tipus de relació 
amb la música: la concentració interna, més pròpia d’un sentimentalisme dilettante, i la 
concentració externa que representa un apropament estètic no intel·lectualista i que 
prima sobre l’anterior. A la primera correspon un tipus de música “subjectiva”, pròpia 
de l’estil romàntic i post-romàntic, mentre que a la segona s’adiu l’estil clàssic i pre-
clàssic, és a dir, a una  música “objectiva”: “La concentració externa - escriu Geiger - és 
l’actitud obligada tant en la confrontació amb la música subjectiva com en l’objectiva: 
la concentració és (...) en tot cas dilettantisme”.5 El terreny que trepitja Geiger és 
pantanós; cau, al nostre entendre, en un tipus de formalisme de caire intel·lectualista. 
Certament ningú pot negar una escala de qualitat en l’escolta que pot anar des d’ignorar 
les qualitats objectives de l’obra a fruir-les plenament; però que això estigui associat a 
determinat estil de la música i a un període concret de la seva història, és més que 
discutible. Com comenta Augusto Mazzoni, la concentració externa dóna lloc a un 
efecte profund, “un efecte que mira cap a un vertader gaudiment estètic, en la plena 
participació personal de qui gaudeix, i no solament sensorial o sentimental”.6 
Evidentment, la participació personal inclou també aquesta dimensió sensorial i 
sentimental. En realitat, Geiger fa una crítica a un tipus de música sensualista que sap 
“tocar la fibra sensible”, respecte a una música d’arquitectura sòlida i ben construïda: 
diríem que és una mena de confrontació entre Debussy i Bach, per exemple. Tanmateix, 
                                                           
d Veure punt 14.2 del capítol 1, on a través d’un acte d’intuïció sentimental arribem als mateixos resultats.  
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però, aquesta és una visió excessivament simple; molta música “sensual” està 
extraordinàriament ben construïda i, contràriament, darrera d’obres aparentment 
“cerebrals” s’amaga una profunda càrrega afectiva. No; darrera de la crítica de Geiger 
s’amaga la vella querelle entre formalistes i expressionistes, i que, de fet, posa en 
evidència l’encara més antic prejudici contra el plaer per part dels partidaris de la raó.  

De tota manera, el pensament de Geiger - seguint la línia fenomenològica del 
primer Husserl - pot suggerir-nos una idea que desenvoluparem al llarg d’aquest escrit: 
la idea de que no sols en l’escolta, si no en la mateixa obra musical, apareixen sempre 
dos pols dinàmics en relació dialèctica entre si: un pol objectiu i un pol subjectiu 
irreductibles entre ells. En aquest sentit, l’objecte musical és idèntic a la seva escolta. 
Objecte i escolta són dues maneres de presentar-se el mateix ens, sense perdre la seva 
integritat, sense que quedi residu. 
 
 
  1.1.3. Waldemar Conrad: Idealitat i intencionalitat en l’objecte  
  musical 
 

Seguint el fil de les Investigacions Lògiques de Husserl,7 Waldemar Conrad fa 
una fenomenologia, però, concentrada més en el pol intencional de l’objecte i no tant en 
la constitució d’aquest,e posant l’interès en les qüestions eidètiques. En el seu estil 
trobem la preocupació pel mètode, amb l’exigència d’una continua afinació en la 
investigació, i una atenció a la relació entre el tot i la part. Conrad posa l’accent en 
l’objecte estètic en les seves invariants estructurals: tot allò que pertany pròpiament a ell 
i que és abastat en el seu contingut intencional o en el seu entorn co-intencionat 
(mitgemeint).8 

Com en Husserl i Geiger, Conrad també concep l’objecte estètic com una 
idealitat: no és un objecte natural, en el sentit de que no pertany al temps i a l’espai 
reals ni als fenòmens empírics o factuals. L’objecte musical és ideal perquè és irreal i 
mai podrà ser reduït a simple objecte acústic, a un conglomerat natural de sons físics en 
forma de vibracions de l’aire (és a dir, a pura sensació, entesa aquí com “dades” 
ilètiques immanents de la sensibilitat auditiva). No obstant això, Conrad sap que 
l’objecte estètic tampoc és un objecte “abstracte”, sinó que posseeix una dimensió 
sensible ineludiblement lligada a l’experiència “vital”. Així doncs, l’objecte estètic 
“demana” una realització que la complementi intencionalment. 

La idealitat de l’objecte estètic (o musical, si és el cas) significa per a Conrad 
l’existència d’una única referència escaient: “no totes les percepcions de l’objecte o de 
les seves parts tenen igual dret, ja que una sola és en grau de donar fonament al judici 
de valor”.9  

Evidentment, la idealitat portada al terreny de l’execució i de l’escolta no farà 
més que portar maldecaps al propi Conrad. L’exigència de que cada so tingui una 
relació amb el so fonamental fa que el seu plantejament demani una determinació tonal 
en cada nota. Evidentment, això no succeeix a la pràctica: l’ambigüitat tonal no sols 
existeix en totes les obres musicals sinó que és un recurs desitjat molt sovint pels 
compositors. En realitat, la relació tonal és una relació intencional (no l’única, ni 
tampoc eterna, per cert!) que permet un guiatge a través del discurs musical; però és un 
guiatge ample, balder, que sols quan es perd absolutament entrem en el fenomen 
anomenat “atonalitat” (que, no és sobrer comentar-ho, no té necessàriament a veure amb 
la presència de “dissonàncies”). Així doncs, podríem dir que les “necessitats” del 

                                                           
e Cosa que, en canvi, des del nostre punt de vista, sí que és important. 
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mètode analítico-fenomenològic de Conrad  demanen una determinació excessivament 
estricta que en realitat “no és donada” en l’objecte musical pròpiament dit.  

Tanmateix, Conrad, tot i persistint en l’existència d’un únic model ideal, acaba 
admetent un marge de variabilitat tant en l’escolta com en l’execució per a l’objecte 
estètic: una esfera d’irrellevància (Irrelevanzsphäre). És evident que solament per 
aproximació podem passar de l’objecte estètic ideal a l’objecte estètic concret, realitzat 
en un entorn físic i material. S’imposa aquí una mena de “principi d’incertesa” en el pas 
entre la dimensió eidètica de les essències i la dimensió dels objectes reals. Com diu 
Waldemar Conrad, “podem variar dins de certs límits, sense que la identitat de l’objecte 
intencionat es perdi”.10 El problema és (com no!) determinar aquests límits. El 
“problema de la identitat” de l’objecte estètic, de l’objecte musical a través de les 
múltiples escoltes i execucions és un dels grans problemes de l’estètica fenomenològica 
dels primers temps (que en el fons no deixa d’aspirar a ser un “positivisme absolut”, 
segons Husserl). El problema de la identitat, que serà també abordat per Roman 
Ingarden, no té solució des del moment que no fem una crítica analítica al propi 
concepte d’identitat, donant-lo per obvi. Deixarem, però, aquest fil per trenar per més 
endavant. 
 
 
  1.1.4. Roman Ingarden: el problema de la identitat de l’objecte  
  musical 
 

Com Conrad, Roman Ingarden pertany intel·lectualment a aquesta primera 
època de la fenomenologia i pren les Investigacions Lògiques com a lloc de partença, 
distanciant-se dels plantejaments de l’idealisme transcendental característic de la segona 
etapa de Husserl. Per a Ingarden hi haurà sempre àmbits autònoms en relació a 
l’activitat constitutiva de la consciència, i, això exigirà una recerca ontològica dels 
diversos modes d’existència dels objectes. Caldria distingir, segons el filòsof polonès, 
entre els objectes que són “accidentalment” intencionals dels que són “purament” 
intencionals. Mentre que els objectes reals i ideals són sols accidentalment intencionals, 
ja que tenen una existència autònoma en relació als actes de consciència; els objectes 
purament intencionals, en els quals hem d’incloure les obres d’art en general, tenen una 
existència heterònoma que dependrà de l’activitat intencional d’un subjecte.11  

Ontològicament, l’obra musical, per a Ingarden, ha de ser distingida amb relació 
a la seva execució, als aspectes psíquics dels agents de l’experiència i a la partitura. La 
manca de distinció ontològica ens portaria a: 1) la impossibilitat de definir la identitat 
de l’objecte musical (cosa que ja hem vist al comentar el pensament de Conrad), 
confonent-la amb la realitat acústica de la seva execució; 2) caure en el relativisme del 
gust i, en general, en el subjectivisme psicologista (autèntic enemic a perseguir pels 
correligionaris de la fenomenologia husserliana); i 3) confondre l’obra amb un sistema 
de signes; el signe amb l’objecte al qual assenyala (de fet, la partitura “tradicional” 
funciona “a la pràctica” com un simple sistema d’instruccions del compositor a 
l’executant). 

Sabem ara “què no és” l’objecte musical: no és cap realitat ni física ni psíquica, 
no és res concret ni determinable ni singular; però tampoc és - segons Ingarden, i a 
diferència del que pensaven Husserl, Geiger i Conrad - un objecte ideal, perquè no és 
absolutament extra-temporal. Aquest darrer punt és important perquè es distingeix de 
tot el que s’havia dit abans. La no idealitat de l’objecte musical és, al nostre entendre, la 
conseqüència lògica de no haver seguit el camí del seu mestre, de no acceptar, per part 
d’Ingarden, la idea husserliana de la consciència constituent; cosa que el porta a 
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decantar-se cap a una ontologia que posa l’accent en l’existència històrica, en la 
historicitat de l’objecte, malgrat ser conscient del perill de relativisme que això pot 
comportar. Tot i no acceptar la temporalitat de l’obra pel fet de la seva irrealitat, tampoc 
accepta la seva extra-temporalitat absoluta pel fet de que tota obra musical “neix” en un 
precís moment de la història. I a aquesta casuística l’anomena supra-temporalitat: 
l’objecte musical és supra-temporal.  

Tornem a trobar el “problema” de la identitat de l’obra musical situat en l’àmbit 
de la temporalitat. Quin sentit té l’existència d’un objecte que no és real ni concret,  
però que alhora té una vinculació real i concreta amb el temps històric?. D’anar una 
mica més enllà, podríem refutar l’existència d’objectes ideals: realment l’existència 
d’un teorema matemàtic és des de l’eternitat, o està històricament vinculada al seu 
descobriment fet en una data concreta del calendari?. 

Cal definir, doncs, en aquest moment “què” és aquest objecte tant particular com 
és l’obra musical. La conclusió a la que arriba Ingarden és que l’obra musical és un 
objecte purament intencional que té, per altra banda, el fonament de la seva existència 
en la partitura i el seu origen en l’acte creador del compositor. Les conseqüències 
d’aquest posicionament són previsibles: l’obra serà sotmesa a un “desgast”, a una 
mutació al llarg del seu pelegrinar històric deguda a les diferents maneres d’execució, 
d’escolta i interpretació, gràcies als punts d’indeterminació que tota partitura té. 
D’aquesta manera,  l’obra musical adquireix un esdevenir històric constituint-se com 
objecte estètic intersubjectiu d’una comunitat.  

Palesem així com el problema d’identitat traslladat a la realitat històrica pren, 
irònicament,  amb el seu esdevenir històric, la dimensió d’una realitat intersubjectiva, 
col·lectiva: per evitar el relativisme subjectivista, acabem  “ajornant-lo” històricament 
en un relativisme inter-subjectivista encara més indefinit. Fins i tot, és perceptible en 
Ingarden el reconeixement d’un fons de psicologisme en la constitució de l’objecte 
estètic, que sembla contradir-se amb els plantejament previs antisubjectivistes i 
antipsicologistes de la fenomenologia en els seus orígens, de la fenomenologia comme il 
faut. 

L’obra musical esdevé per a Roman Ingarden el correlat intencional de la seva 
partitura, la qual és el seu fonament òntic: l’obra musical és, doncs, una creació 
esquemàtica. Davant d’una definició com aquesta, la dificultat està en determinar els 
innombrables casos que no s’ajusten a aquest model: què succeeix amb les músiques no 
escrites? i què amb les improvisades? i amb les que no poden ser escrivibles amb 
partitura, com les electroacústiques?.f És en aquest punt on es fa més manifesta la 
paradoxa entre l’essència de l’obra i la seva existència. L’abisme és insalvable. Situar, 
com fa Ingarden, la identitat de l’obra en la partitura és, en el fons, dissoldre l’objecte 
en un pur esdevenir de quelcom essencialment buit. Com diu Dujka Smoje, traductora i 
prologuista  de la traducció francesa de l’obra d’Ingarden Das Musikwerk, “La seva 
existència (la de l’obra musical) és una virtualitat que té un estatus ontològic doble: 
pels seus orígens s’arrela a la realitat, per la seva essència que transcendeix el temps, 
toca el món ideal. (...) La història de la música i de la seva estètica és la història 
d’aquesta fluctuació, és a dir de l’esquinçament, entre l’esperit i la matèria”.12 Aquest 
“esquinçament” no és nou en la història de la filosofia; té el seu antecedent exemplar en 
la res cogitans i la res extensa cartesiana. És la paradoxa irreductible del racionalisme. 

                                                           
f Qüestió que generarà la crítica de Zofia Lissa, deixeble d’Ingarden. Segons Lissa, la música 
electroacústica posa en crisi el concepte d’objecte intencional aplicat a l’obra musical. (Veure MEF, pàg. 
72). 
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En realitat, el pensament d’Ingarden acaba caient en la conseqüència esperable de tot 
plantejament que es mogui dins de la lògica de la raó.g  

En aquest sentit, no podem estar en més desacord amb les seves idees: un 
objecte la identitat del qual no romangui en ell mateix deixa de tenir sentit per si mateix. 
L’objecte musical així concebut ha desaparegut, és nul, és un “fantasma”. L’objecte, els 
valors musicals del qual sentim i reconeixem com les seves qualitats estètiques, no és 
res. D’acceptar això, admetríem que el nostre sentiment estètic no té objecte, que és una 
mena d’al·lucinació absurda. Quin sentit tindria seguir amb aquest despropòsit?. 

Per a nosaltres, és una experiència immediata l’existència d’un objecte musical 
individual i singular. És inqüestionable per a tothom la identitat d’aquella obra musical: 
de cap manera la puc confondre per una altra. Aquesta experiència és la que m’és 
donada i no pas un objecte buit en si mateix que, a tot estirar, serveix únicament de 
“senyal” per a advertir-nos de que hi ha en “algun” lloc “alguna” partitura que 
l’identifica. “Algú” que tingui una actitud similar davant de la música és literalment 
sord per a ella.h 

Ingarden no pot deixar de referir-se a la “realitat” física i com a model possible 
de tot concepte; per exemple, quan tracta el concepte de “individualitat” per a l’obra 
musical, diu: “Si entenem per “individualitat” solament aquella que apareix a través 
d’un objecte real, existent hic et nunc (ara i aquí), l’obra musical és aleshores una 
creació supra-individual (überindividuelles Gebilde)”.13  Conceptes com supra-
individualitat o supra-temporalitat denoten la incòmoda inadaptabilitat de l’objecte 
musical a la “realitat” física i material (l’única realitat que per Ingarden sembla existir); 
i això la condueix al seu exili obligat: “Solament en el contingut de l’obra musical pura 
(de música “absoluta” j), manca tota relació objectiva amb el món real. L’univers de 
les qualitats dels objectes sonors continguts en una obra, així com els caràcters 
múltiples construïts sobre aquestes bases, constitueix una unitat tancada en si, una 
unitat perfectament autosuficient, sense referir-se per tant a l’esfera del real. (...) “els 
defensors de la música “formal”, “absoluta”, tenen certament raó”.14 El “formalisme” 
musical adoptat per Ingarden k fa, ineludiblement, acte de presència en el moment que el 
filòsof llença les amarres i talla de soca-rel tota relació de la música amb el món 
exterior, abandonant-la a un gèlid univers autista.  

                                                           
g Contràriament, Ingarden sembla desconfiar de la lògica racional quan escriu: “tot allò que és 
l’experiència conscient o el seu fragment real, no és accessible a la coneixença directa més que pels 
actes de “reflexió”; per contra, les obres musicals no poden ser assolides per tal mena d’ actes” (Qu’est-
ce qu’une oeuvre musical?, Christian Bourgois editeur. 1989, pàg. 60). 
 
h  Contrasta aquest resultat amb el bon propòsit d’Ingarden: “És necessari també remuntar-nos a 
l’experiència musical directa servint-nos d’opinions comuns (precientífiques), ja que les diverses teories 
“músico-estètiques” existents estan fortament condicionades per la filosofia general i per les ciències 
positives, i a causa d’això sobrecarregades de nombrosos prejudicis, esdevenint difícil la veritable 
comprensió dels fets” Opus cit.,  pàg. 41). 
 
i Per cert, un concepte de realitat que obeeix pròpiament al model de la ciència física anterior al segle XX, 
si volguéssim interpretar-ho des d’aquest punt de vista.  
 
j  S’entén per música “absoluta” la música instrumental, sense cap referència a cap text o cap referència 
de tipus representatiu al  món 
 
k El “formalisme” musical d’Ingarden és més resultat de la “lògica” de la seva línia argumentativa que no 
de la seva creença: és un formalisme malgré lui, com testimonia el següent passatge: “Malgrat tota crítica 
formalista, cal tenir en compte el fet que les “qualitats emotives” (...) es troben per tant en l’obra musical 
d’una forma o  altra”. Opus cit., pàg. 120.  
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Desterrar l’objecte musical de la realitat, després de despullar-lo de la seva 
identitat i de la seva individualitat, sembla ser l’única solució al dilema entre l’essència i 
l’existència d’aquest. Tenim la sensació de que Ingarden veu la música absolutament 
“estranya” a la realitat l, quan en realitat, tal com hem argumentat en el capítol anterior, 
tot i ser absolutament autònoma, la música està, però, alhora, també totalment 
“involucrada” amb el món “real”. El concepte de realitat d’Ingarden – i no sols d’ell, si 
no la de tot el cartesianisme i el positivisme cientifista – cau en un cul-de-sac 
d’impossible retorn, senzillament perquè el fenomen de la música “tal com ens és 
donat” no fa més que refutar-lo i posar-lo en crisi contínuament. La música i 
l’experiència que fem d’ella és tan real com la realitat dels objectes del món: la música 
és real i sobiranament autònoma, però és tant o més propera a nosaltres que el propi 
món. 

Tanmateix, en el pensament del filòsof polonès el problema de la identitat 
s’escampa també sobre el terreny dels valors estètics. Per una banda, Ingarden 
coincideix amb Scheler de que hi ha “qualitats emotives” que estan en l’obra musical i 
no són, per tant, la conseqüència de la projecció de les experiències sentimentals de 
l’oient com a reacció de l’obra interpretada. Però, per altra banda, fa dependre les 
qualitats estètiques de l’obra de l’execució; així, escriu Ingarden: “Podríem estar 
temptats de dir que el valor estètic d’una obra musical - i de tota obra d’art que es 
desenvolupa temporalment - no pot ser plenament aprehesa, sinó després que 
l’execució ha acabat i estèticament s’ha percebut. (...) Ell (el valor estètic) no és 
accessible a l’auditor sinó dins d’una reminiscència activa, en eco, tot retirant-se més i 
més en el passat. (...) No podem deixar de banda aquesta dificultat essencial de la 
percepció del valor d’una obra d’art “temporal”. És aquí on trobem problemes 
complexos, de significació fonamental per a la teoria dels valors estètics, així com per 
l’estètica en tant que fenomenologia i teoria del coneixement de l’experiència 
estètica”.15  

Creiem que Ingarden no va errat en l’estimació del valor d’aquest problema; 
però el fet de fer dependre els valors estètics de l’objecte musical d’aspectes exteriors a 
ell, com la seva execució (que, per cert, també posseeix els seus valors estètics propis) i 
la seva percepció, no ajuda, precisament, a desempallegar-nos del problema. Al barrejar 
l’experiència del valor estètic amb la consciència temporal (tal com ho descriu Husserl 
m) arribem al resultat al nostre entendre erroni, de considerar com a possibilitat 
d’experiència de valor la reminiscència del passat i no la vivència present. La projecció 
vers al passat, la mirada al passat (ja hem argumentat en el capítol anterior), és un signe 
inequívoc de l’acció d’una intel·ligència reflexiva “estranya” a l’experiència dels valors 
estètics. Aquests mateixos valors van caient, com si rodolessin per un pla inclinat, cap a 
la seva dissolució junt amb l’objecte estètic: al problema de la identitat de l’objecte 
musical ara hem d’afegir el de la identitat dels valors que el qualifiquen, perduts entre la 
contingència de les execucions “reals” i la capacitat reminiscent d’aquells qui l’escolten. 
D’aquesta forma, la relativitat dels valors estètics “està servida” des del moment en que 

                                                           
l D’aquí el caràcter enigmàtic que la música té per a aquest filòsof: “les obres musicals que en la vida ens 
semblen coses universalment conegudes, amb les quals ens comuniquem quotidianament com amb els 
bons amics i que constitueixen una de les parts evidents del món cultural que ens envolta, han esdevingut 
(...) coses completament enigmàtiques, l’essència i l’existència de les quals ens és totalment obscura.” 
(Opus cit., pàg. 45). Aquesta “estranyesa”, aquest “allunyament” de la música no ens recorda quelcom?. 
No són aquests els senyals de la presència del pensament racional i reflexiu?. 
 
m Ens referim a l’anàlisi fenomenològic emprès per Husserl en Vorlesungen zur inneren Zeitbewusstseins 
de 1905. Més endavant, al parlar sobre l’escolta musical, abordarem l’estudi d’aquestes Lliçons amb 
detall. 
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aquests depenen de condicionants exteriors a l’objecte - un objecte, no ho oblidem, amb 
una identitat polvoritzada.  

Si al principi podien haver dubtes sobre la “realitat” de l’obra musical, el treball 
d’Ingarden s’ha encarregat de “liquidar-los” (als dubtes i a la pròpia obra musical, a la 
vegada): “No hi ha objecte real (en particular, cap cosa real) que pugui ser una 
producció esquemàtica, indefinida (indeterminada) de diversos punts de vista, i a la 
qual, d’altra banda, correspondria una pluralitat de formes possibles, realitzades per 
les execucions individuals. (...) L’obra serà per a nosaltres tal com apareix”.16 
D’aquesta manera, l’objecte musical acaba essent una “pura aparença”, un pur fenomen 
sense identitat, sense individualitat, sense valors essencials, sotmesa a “l’opinió 
general” que la cosifica i li dóna una mera identitat cultural. 

 
Eppur si muove... 
 
 
  1.1.5. Alfred Schütz: l’objecte musical i la problemàtica del seu sentit 
 

La contribució d’Alfred Schütz a la fenomenologia de la música es concentra a 
un manuscrit en forma d’esboç titulat Fragments Toward a Phenomenology of Music.17 
La fenomenologia de Schütz entronca amb la segona etapa de Husserl, corresponent a la 
fenomenologia transcendental. Com a sociòleg, evidentment, a Schütz li interessa la 
problemàtica de la intersubjectivitat i la Lebenswelt; però és un autor obert a altres 
corrents de pensament (influït segurament pel contacte amb el pragmatisme americà). 
En relació a l’estudi sobre la temàtica musical es fa palesa la influència decisiva d’Henri 
Bergson.  

Per a Schütz, “una obra musical és un context significatiu”,18 com ho és també 
el llenguatge verbal. “La música - continua el filòsof austríac - és un exemple de context 
significatiu sense referència a un esquema conceptual i, parlant estrictament, sense 
referència immediata als objectes del món en que vivim, sense referència a les 
propietats i funcions dels objectes (...). Cap peça de música, ni tema concret, té un 
caràcter semàntic. No hi ha res anàleg en música a les proposicions que són vertaderes 
o falses; no hi ha res anàleg en el significat de la música a la verificació o a la falsació. 
Tanmateix, hi ha un anàleg en música de la sintaxi del llenguatge, principalment, el 
conjunt de regles que governen la forma musical. No obstant, aquesta sintaxi de la 
forma musical no té el caràcter de regles operacionals”.19 Així, el reconeixement d’un 
sentit a-semàntic de la música li dóna un grau d’autonomia superior a les altres arts que 
en una proporció o altra depenen del món exterior.  

Schütz té molt clar, per altra banda, que la fenomenologia s’ha d’ocupar de la 
música en tant que és l’experiència “donada” a l’oient, a diferència del que fa el físic 
acústic - que sols presta atenció a les ones que emanen de la oscil·lació d’un objecte 
emissor - o el que fa el psicòleg, preocupat per les respostes als estímuls sobre els 
òrgans del sentit de l’oïda. Tanmateix, Schütz intueix que la investigació 
fenomenològica de la música no és solament l’estudi d’un fenomen més de la realitat, 
encara que sigui molt especial. Schütz sap que la indagació de la música és un repte per 
a la fenomenologia que pot tenir conseqüències determinants en la transformació del 
propi mètode: “Totes aquestes qüestions han de ser investigades. Però aquesta 
temptativa d’apropament mostra que no podem usar una doctrina filosòfica corrent 
sense una acurada investigació si volem descriure l’experiència musical de forma 
fenomenològicament correcta. Fins i tot el mateix mètode fenomenològic, en la mesura 
que ha estat desenvolupat fins ara, pot ser insuficient. Contràriament, podem dir que un 
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anàlisi curós de l’experiència musical pot contribuir en un o altre detall a la teoria 
fenomenològica”.20  

El contacte amb un fenomen tan especial com la música ha de transformar 
necessàriament a qui voluntàriament es lliura a ella: “Trobem que la decisió d’escoltar 
música pura implica una actitud peculiar per part de l’auditor. Ell deixa de viure en els 
seus actes de vida quotidiana (...). Ell viu ara en un altra pla de consciència. (...) Ells 
(els espectadors) accepten la guia de la música per tal de relaxar llur tensió i lliurar-se 
al flux, un flux que és el de llur corrent de consciència en el temps intern”.21 Tal com es 
fa palès en aquesta cita, Schütz identifica l’escolta musical amb l’experiència directa de 
la consciència del temps intern i això li permet relacionar i aprofitar tot el treball 
reflexiu de la investigació husserliana sobre el tema de la consciència interna del temps 
amb la descripció de la simple i immediata vivència de l’auditor. Però també es 
manifesta en aquesta “relaxació de llur tensió i lliurar-se al flux” l’ombra de la durée 
bergsoniana, d’aquesta concepció vitalista del temps que contrasta amb la del temps 
espacialitzat, el temps traslladat a l’espai de la geometria, que és l’espai de la 
quotidianitat, de la caiguda heideggeriana. És certament arriscada la proposta de Schütz 
de voler unir en l’experiència musical la fenomenologia transcendental de Husserl amb 
la intuïció bergsoniana.n  

En relació a la naturalesa de l’objecte musical, Schütz concep l’obra musical 
com un objecte ideal . En aquest sentit ho hi ha diferència substancial entre una obra 
musical i un teorema matemàtic, sinó solament en la manera en que la nostra ment el 
copsa: “L’objecte ideal “Teorema de Pitàgores” ha estat construït en la nostra ment en 
una sèrie d’operacions mentals interconnectades, o, usant un terme fenomenològic 
tècnic, ha estat construït politèticament”. Continua Schütz, “Jo puc copsar el significat 
de l’objecte ideal, “Teorema de Pitàgores”, una vegada construït, “monotèticament” - 
és a dir, en un simple acte sense haver de recórrer els passos politètics en els que s’ha 
construït”. Però amb la música el procés és diferent: “No és possible, almenys no 
possible per a la ment ordinària, mirar l’objecte ideal, “Obra Musical”, 
monotèticament. (...) L’obra musical en si, tanmateix, sols pot ser copsada i entesa per 
reconstrucció de passos politètics en els que ha estat construïda, per reproducció 
mental o present del seu desenvolupament des del primer al darrer compàs tal com 
transcorre el temps”.22 De fet, considerar l’obra musical com objecte ideal és la 
conseqüència de mantenir les tesis de Husserl sobre una consciència constituent. Per 
això Schütz és més fidel al pensament del fundador de la fenomenologia que Ingarden, i 
això també li estalvia de caure en algunes de les incoherències que hem assenyalat en 
aquest. Al nostre entendre, però, es perfila en el discurs de Schütz la problemàtica que 
posa en crisi la fenomenologia husserliana i la de tots els seus seguidors en general: el 
dilema entre, per una banda, la consciència i la constitució de l’acte de coneixement 
conscient, i, per l’altre cantó, el coneixement intuïtiu i immediat que tinc de l’existència 
dels ens. Per a nosaltres aquest dilema no té possible sortida si no anem més enllà del 
coneixement reflexiu. Tots els filòsofs que acabem de comentar no han sabut veure allò 
que Scheler, amb la fenomenologia dels valors, o Heidegger, concebent la consciència 
com un existenciari més, si ho van saber. 
 
   *  *  * 
 
 

                                                           
n En el capítol dedicat a l’escolta musical farem una crítica a les conclusions de Husserl que arrossegarà 
junt amb elles les tesis que Schütz aquí exposa.  
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Considerem que paga la pena fer l’intent d’indagar sobre aquest tema, i ho farem 
tot seguit: 
  En què es basa l’existència d’un teorema matemàtic?: en la seva demostració, 
responem. Mentre el teorema no pugui ser demostrat, no existeix. En canvi, un cop 
demostrat, el teorema és comprès immediatament, de cop, “monotèticament” com diria 
Schütz. D’altra banda, en què es basa la comprensió d’una obra musical?: en que la 
puguem sentir al llarg de la seva durada, en una sèrie d’actes de comprensió ordenats 
pas a pas. Però un cop l’he sentida, tinc present tota l’obra, en un acte de síntesi únic: és 
la seva existència experimentada “monotèticament” i que em permet afirmar la seva 
singularitat en relació a altres obres musicals. L’objecte musical se’ns presenta 
justament a l’inrevés que l’objecte matemàtic, de forma que el seu coneixement ens 
arriba politèticament, mentre que el sentit ontològic ens arriba d’un sol cop, 
monotèticament. Si fem una analogia amb la vida quotidiana diríem que mentre que 
amb el teorema matemàtic “hem de pujar la muntanya fins al cim del coneixement”, 
amb la música, altrament, “baixem cap a la vall de la singularitat de l’existència”. La 
música es “mostra”, no es “demostra, adquirint “significat” en el seu advenir 
expressiu. 

Tanmateix, en general, la dialèctica entre monotetisme i politetisme no és 
exclusiu de l’objecte musical, si bé és paradigmàtic en ell. És el que succeeix davant de 
tota activitat creadora, sigui natural o artística que demana d’un coneixement intuïtiu, 
“empàtic”, directe, en contrast amb un coneixement racional que sempre serà secundari 
perquè opera segons regles establertes, i arriba tard i a destemps. o 

El coneixement de l’objecte matemàtic queda satisfet dins dels límits de la regla, 
la qual pressuposa. Al no “sobrepassar” aquests limits pot ser copsat com “quelcom 
donat de cop i plenament”, és a dir “a l’instant”, monotèticament. Contràriament, els 
objectes artístics, creatius, “vius”, no poden ser obviats per cap regla i requereixen, per a 
copsar-los, d’esmerçar tot el temps necessari i acompanyar-los “solidàriament” en el 
seguiment exhaustiu de llur expressió. En aquest sentit, l’objecte matemàtic és quelcom 
“mort”, sense vida, que desplega politèticament la seva “freda” existència com un 
document testamentari extret del “passat” remot; un passat (així ho experimentem com 
éssers vivents que som), però, que calia ser descobert “des de l’eternitat”, que calia 
“rememorar” (interpretant-lo des d’una perspectiva platònica), que calia “desenrotllar” 
com un vell papir. 

L’art està sempre per fer, com la vida mateixa. Existeix singularment, és 
plenament, d’una vegada per totes, monotèticament. Tanmateix, allò que és no pot ser 
conegut sinó per un camí accidentat, singular; amb fases, amb punts provisionals 
d’arribada, amb arrencs i aturades que conformen l’objecte que volem conèixer i el 
nostre coneixement d’ell. Un camí obert indefinidament perquè allò viu se’ns està 
donant a cada moment. 

                                                           
o Molt encertades considerem les paraules del comte York - “el nostre pensament es mou en el terreny 
dels resultats de la consciència” – i que són comentades per Gadamer: “York vol dir amb això que els 
resultats del pensament només són resultats en quant que s’han separat i es deixen separar del 
comportament vital. York conclou aleshores que la filosofia ha de recuperar aquesta divisió”. La crítica 
al “pensament” de York coincideix amb la crítica que fem a allò que nosaltres anomenem amb el terme 
“consciència reflexiva”. Al mirar pel resultat, arriba tard als objectes. No és sobrer recordar que Gadamer 
reconeix en la contribució filosòfica de York el pont desitjat entre la fenomenologia de l’Esperit de Hegel 
i la fenomenologia de la subjectivitat transcendental de Husserl, gràcies a la correspondència estructural 
que veu entre vida i autoconsciència. D’altra banda, per a Heidegger la forma de conèixer de les ciències 
de la natura és aquella que “s’ha perdut en la tasca regulada d’acollir allò donat en la seva 
incomprensibilitat essencial” (Sein un Zeit, 1960, p.153, citat per Gadamer VM, p. 324). 
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Tant sols puc conèixer “definitivament”, de forma perfecta, impecable i 
implacable allò que ja no viu, allò que ja ha arribat al seu destí (o segons l’existenciari 
heideggerià “ser-per-a-la-mort”). L’objecte matemàtic, en aquest sentit, “ja ha sigut”, ja 
ha arribat a port; la seva existència és un testament que desplega detalladament la 
successió de passos cap al seu destí final. Tancat definitivament, sense possibilitat 
d’obertura, ens sentim segurs i confiats per a assimilar-lo. Com a testament d’unes 
“voluntats” finiquitades, l’objecte matemàtic queda determinat per un procediment, un 
“ritual” compost de passos encadenats per l’obvietat més convincent, més “suau”, més 
“digerible”. La seva assimilació és total, la comprensió absoluta, no deixa residu. Però 
sense “testament”, sense demostració, la seva existència desapareixeria: la seva 
existència requereix la nostra convicció. En canvi, l’objecte estètic, l’objecte “viu” 
posseeix una existència incontestable, se l’entengui o no. 

Negar l’existència de l’objecte artístic és com negar la vida: això sols es pot fer a 
través d’un crim que posi final a ella.  Podem refutar una idea, però no podem refutar la 
vida, l’art. L’objecte estètic, l’objecte musical, amb la mateixa força que imposa la seva 
existència, ens nega el seu coneixement absolut, donat per totes, definitivament: per 
això ens cal retrobar-nos repetidament amb l’obra, ja que a cada encontre se’ns ofereix 
la possibilitat d’un coneixement més profund. p 

La tensió dialèctica entre coneixement i existència es manifesta arreu i sempre. 
No és una problemàtica que tingui solució enfrontant la dimensió temporal amb 
l’espacial, com, per exemple, fa Bergson. Certament, no podem ignorar que una 
ideologia “espacialista” nega el fluir temporal, solidificant-lo. Però la dimensió espacial 
no és una “enemiga” que exclou el temps, sinó que és inseparable d’ell. L’espai 
matemàtic, com exemple d’un objecte ideal matemàtic, és un objecte “mort”; i 
justament per això és totalment determinable i es fa “entenedor”. Tampoc el temps del 
rellotge “viu”, i justament per això és plenament determinable. En canvi, el temps i 
l’espai en el que treballa l’artista, en els que, sabent-ho o no, ens movem en tant que 
éssers vius, aquests no es donen a conèixer més que vivint-los fins al darrer alè de la 
nostra vida. 

Mentrestant, vivim segurs, còmodes, tranquils entre “cadàvers”... 
 
 
   *  *  * 
 
 

Finalment, i per acabar amb l’estudi de l’objecte musical en Schütz, parlarem de 
la qüestió de la identitat de l’obra musical. “La qüestió de la “identitat” - escriu el 
filòsof austríac - és un dels problemes més difícils de la fenomenologia, Segons Husserl, 
hi ha una síntesi passiva de recognició o identificació que porta el record d’una 
experiència passada del mateix objecte de pensament per “superposició” en 
congruència amb una experiència originària renovada del mateix”.23 De fet, Schütz 
associa el tema de la identitat (sameness) amb el de la semblança q(likeness), i això, per 
                                                           
p En aquest sentit cada retrobada amb l’objecte estètic representa la celebració d’una efemèride. 
Cadascuna de les celebracions és diferent encara que facin referència al mateix objecte, la qual cosa 
comporta que l’objecte musical posseeix una temporalitat que s’aparta dels temps habitual. Com diu 
Gadamer: “Un ens que només és en quant que contínuament és altre, és temporal en un sentit més radical 
que tota la resta d’allò que pertany a la història. Només té el seu ésser en el seu esdevenir i en el seu 
retornar” (VM, p. 168).   
 
q També es podria traduir per igualtat, en el sentit de que dos objectes semblants es poden interpretar com 
iguals. 
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a nosaltres, és, si més no, qüestionable. Precisament, la investigació fenomenològica de 
l’objecte musical manifesta a les clares aquesta problemàtica a l’apartar-se de la noció 
“física” d’identitat i de semblança a la que estem acostumats: com diu molt bé Schütz: 
“En la mesura en que les investigacions fenomenològiques tenen a veure amb 
experiències del món extern, ja que el món dels objectes rígids és summament important  
per a dominar l’entorn, tota especulació filosòfica ha considerat l’objecte rígid visible i 
tangible com a paradigma de la noció de “cosa”. (...) “En la dimensió del temps intern, 
la identitat ha de ser entesa d’una altra manera que en el cas d’objectes tangibles o 
visibles”.24 I acaba concloent: “En l’esfera del temps intern, en l’esfera de les 
experiències purament auditives, no hi ha coexistència. Semblança o identitat es 
refereix a objectes succeint-se; no hi ha possibilitat de mirar d’un objecte a l’altre per a 
poder realitzar la síntesi d’identificació o de recognició”.  

Schütz se sent atrapat en l’estreta dimensió lineal del temps intern, tal com és 
concebut pel seu mestre Husserl. Des d’aquesta interpretació, el propi fluir temporal 
desfà tota possibilitat d’una identitat “sòlida”, com per altra banda també succeïa amb el 
model ingardià. Però d’on treu Schütz que l’objecte musical es desplega a través d’una 
línia tan “sospitosament” estreta (tan semblant a la línia geomètrica!)?. L’objecte 
musical, tal com ens és donat, manifesta la coexistència de manera molt especial, i no 
l’única, en la “sincronia” polifònica. Per exemple, l’uníson simultani de dues veus és 
entès com semblança o igualtat de dos objectes amb semblança o igualtat en el valor de 
l’altura sonora, perfectament discernible de la percepció d’una sola veu. Aquí no hi ha 
possibilitat de confondre la identitat de les veus: l’aprehensió d’aquestes, doncs, es fa de 
forma immediata sense passar pel procés de “comparació” propi de l’acte reflexiu 
intel·lectual r. 

Òbviament és d’esperar que la manera que té Schütz de concebre l’objecte 
musical i la seva identitat sigui determinant a l’hora de copsar el seu sentit. Per a aquest 
filòsof: “Sentit (meaning) no és altra cosa que l’aspecte en el que les experiències 
passades són concebudes per la ment que realitza en l’actitud reflexiva real o virtual 
envers les seves pròpies experiències. Cada experiència mentre esdevé, és a dir, mentre 
la vivim, no té cap sentit; solament les experiències passades envers les quals podem 
retornar, són significants”.25 La diferència d’aquestes afirmacions respecte al punt de 
vista de la fenomenologia basada en els valors i els sentiments, exposada en el primer 
capítol, no pot ser més gran: si en aquesta el sentit és l’experiència originària cap a on 
apunta el valor estètic, des de la perspectiva de Schütz el sentit és un fenomen derivat, 
resultat d’una actitud reflexiva. Des del seu punt de vista l’experiència “present” no té 
sentit, la vida mentre la “vivim” és, ras i curt, insignificant. Solament l’activitat mental 
de la reflexió, en el seu peculiar moviment “retrògrad”, dóna sentit a l’experiència. 

Lògicament, no podem estar més en desacord amb les conclusions a les que 
arriba aquest pensador. No hi podem estar d’acord perquè el sentit de la música ens és 
donat a cada moment sense dilació, en el precís moment. La nostra actitud anímica 
durant l’acte d’escolta manifesta un interès, un seguiment de l’objecte musical cap a una 
direcció, cap a un sentit ben palès. No escoltem aclaparats per un allau de sons que se’ns 
llença al damunt, a l’espera de que més endavant la nostra reflexió entengui el que ha 

                                                                                                                                                                          
 
r D’alguna manera l’anàlisi de Schütz, com la de la resta de seguidors del llegat husserlià, està obviant el 
paper decisiu que té el timbre en l’experiència identitària de l’objecte musical, en si pluridimensional, i, 
per tant, lluny d’estar “constrenyit” a la dimensió “horitzontal” (agafant l’analogia gràfica que ens ofereix 
l’escriptura d’una partitura musical) del desplegament melòdic, per important que aquest sigui a l’hora de 
valorar-lo estèticament. 
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succeït; sinó que el sentit “acompanya” en tot moment a la manifestació de l’objecte 
com una sola cosa. 

Estem convençuts, o almenys volem estar-ho, que Schütz savia que el model que 
proposava - el qual era fidel a la reflexió anterior que Husserl va fer entorn a la 
consciència interna del temps - no encaixava en l’experiència real que tenim de la 
música. Per això, Schütz recorre a la imatge, estreta de William James, del vol de l’ocell 
com a metàfora de l’activitat de la consciència, en el que coordina embranzides de les 
ales per a enlairar-se amb moments en que planeja, i és just en aquest moment en que fa 
una aturada per a poder replegar-se en la reflexió: “Si concebem el flux de la nostra 
consciència com sèries d’impulsos, com canvi continu entre vol i llocs de descans, 
nosaltres solament podem portar a terme el retorn en llocs de descans, al final de la 
fase d’un tal impuls per a poder donar sentit a les nostres experiències passades” 26. És 
evident l’esforç que fa Schütz per a poder adaptar el seu model a l’experiència de 
l’audició musical. La metàfora del vol d’ocell li permet no haver de posposar fins al 
final de l’escolta l’acte retrospectiu de la reflexió.  

No obstant, hi ha quelcom que, al nostre entendre, no “encaixa”. Aquí hi ha un 
error d’interpretació del fet: la fase en que l’ocell planeja no és pas un període de temps 
en que l’ocell deixa de volar, sinó que forma part inseparable del mateix acte. De forma 
similar, els moments de distensió en el desplegament de l’obra musical no representen 
una suspensió d’aquest, una aturada o un “temps mort” en el que deixem de prestar 
atenció a la música per a reflexionar sobre allò que acabem d’escoltar. En absolut. Ni 
les mateixes figures musicals de silenci, de pausa escrites en la partitura podrien ser mai 
interpretades com una desconnexió en el fluir de la música. No hi ha moments per a 
reflexionar perquè no hi ha “temps” per a la reflexió mentre sentim música. s Els llocs 
de tensió i distensió d’una frase musical, per exemple, estan determinats pel propi sentit 
musical que pren una forma concreta d’expressió. En realitat, el sentit de la música es 
percep sempre i a cada moment, tant en els punts àlgids com en els moments relaxats, 
tan en els moments sonors com en els moments de silenci. 

La paradoxa irresoluble que mostra la música en el plantejament de Schütz té el 
seus motius més enllà de la incompatibilitat amb el model que aquest proposa. La 
paradoxa rau en la pròpia concepció de la consciència: si la consciència interna 
l’experimentem com un fluir temporal, l’acte de reflexió demana que s’aturi aquest 
moviment incessant.t La reflexió, aleshores, ens abstrau i ens “situa” en un altre pla 
separat del torrent de les experiències de la vida; ens situa en l’àmbit de la racionalitat, 
distanciat del sentiment i que mira al passat: és l’àmbit “fred” i “allunyat” de la lògica 
de la raó. Davant d’això, la nostra pregunta brolla espontàniament: és aquest l’àmbit 
adient per a trobar el sentit dels fenòmens que arriben a la nostra consciència? I si 
l’autèntic sentit es trobés justament “acompanyant” solidàriament el fluir d’aquella?. 

                                                           
s Tornem a trobar  novament el vell fantasma de Leibniz: la música com una anàlisi feta en els moments 
de “descans” és una manera de parlar de “càlcul aritmètic inconscient”. Aquesta idea ha tornat a revifar a 
partir de les teories cognitivistes aplicades a la música: la perspectiva “cognitivista” de Lerdahl i 
Jackendoff, descrita en el seu llibre “A Generative Theory of Tonal Music”(Cambridge. Massachussetts 
1983). Aquests autors consideren que la comprensió d’una obra tonal s’aconsegueix a través d’un acte 
d’anàlisi inconscient, tot reduint-la a una estructura profunda familiar en molts passos finits. 
 
t El plantejament de la musicòloga Gisèle Brelet presenta punts de coincidència amb el de Schütz. Per a 
Brelet l’essència de la música és la seva forma temporal, la qual està vinculada a la temporalitat de la 
consciència en tant que “durada viscuda” conscientment. D’alguna manera, aquesta visió de la 
temporalitat musical – la qual també beu , apart de la fenomenologia, de les fonts de Bergson – és de clara 
adscripció formalista hanslickiana. (Veure E. Fubini, Op. cit., p. 80).  
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Més enllà de les repercussions que aquestes qüestions puguin tenir en l’àmbit 
específic de la teoria del coneixement, el que ens atrevim a assegurar és que les tenen en 
l’àmbit de l’experiència musical: un sentit fora del propi desplegament temporal de la 
musica és un sentit estrany i aliè a ella: és un absurd. Finalment, ras i curt: o el sentit es 
troba en la música o no es troba enlloc. 
 
 
  1.1.6. J. Paul Sartre: l’objecte musical com objecte imaginari 
 

Sartre palesa una exquisida habilitat - recolzada, tot s’ha de dir, amb un 
extraordinari estil literari - per a combinar allò que sembla en principi irreconciliable: el 
discurs idealista de tall cartesià de Husserl amb l’ontologia existencialista de Heidegger 
decididament anticartesiana. La claredat, brillantor i contundència del seu discurs ajuda 
a la comprensió d’aquest; però de vegades tanta lluminositat pot acabar enlluernant al 
lector i ocultant els “punts foscos” de forma que ens sembli que no existeixin. Mirarem 
de “córrer les cortines” procurant així, almenys ho intentarem, que aquells facin acte de 
presència. 

La reflexió sobre l’objecte musical ocupa molt poc espai en el pensament 
sartreà. Això no deixa de sorprendre, tenint en compte que el filòsof francès dedica 
molta atenció a l’estudi de la imaginació com a fonament d’una psicològia 
fenomenològica en la que l’art juga un paper de primer ordre. Curiosament, la 
investigació de l’obra musical - junt amb l’obra arquitectònica - es fa de pressa i com de 
volada; i això, per a nosaltres és una dada que no podem ignorar: sembla com si el sòlid 
edifici conceptual construït per Sartre en torn a allò imaginari, que té conseqüències 
rellevants no sols per a l’estètica sinó per a l’ontologia, topi amb l’objecte musical com 
un escull massa “incòmode”.  

El concepte clau de partença és la imatge: “La paraula imatge no podria, doncs, 
designar altra cosa que la relació de la consciència amb l’objecte: dit en altres 
paraules, és una manera que té l’objecte d’aparèixer a la consciència, o, si es prefereix, 
una determinada manera que té la consciència de donar-se un objecte”.27 “Percebre, 
concebre, imaginar, són en efecte els tres tipus de consciència pels quals ens pot ser 
donat un mateix objecte”.28 Efectivament, l’acte de percepció obeeix a la descripció 
husserliana: l’objecte se’ns dóna en una sèrie de perfils i projeccions. Contràriament, 
allò característic del pensament quan concep és la posició central del pensador en 
relació a la idea i l’aprehensió sencera, total i de cop d’aquesta. Finalment, en 
l’imaginar, l’objecte es dóna com una percepció immediata: “En una paraula, l’objecte 
de la percepció desborda constantment el de la consciència; l’objecte de la imatge mai 
és més que la consciència que d’allò es tingui; es defineix per aquesta consciència: 
d’una imatge no es pot aprendre res que no se sàpiga ja”.29Així, l’observació de 
l’objecte de la imatge no serà de la mateixa naturalesa que l’observació de l’objecte de 
la percepció: en el primer cas és el que Sartre anomena una “quasi-observació”.u En 
l’objecte de la imatge la nostra consciència opera una síntesi de dos elements: el 
representatiu i el de coneixement.v   
                                                           
u “Però, a més, - escriu  Sartre - la imatge no ensenya res, mai dóna la impressió de quelcom nou, mai 
revela una cara de l’objecte. Ho entrega d’una vegada. No hi ha perill, no hi ha espera: és una certesa. 
Em pot enganyar la meva percepció, però mai la meva imatge.” (LI, pàg. 21). 
 
v Hauríem d’incloure també un coneixement afectiu, un sentiment. Efectivament, Sartre admet, fins i tot, 
que la qualitat afectiva és el sentit de la percepció de la imatge: “Quan veig Maurice Chevalier, aquesta 
percepció inclou certa reacció afectiva, que projecta sobre la fesomia de Maurice Chevalier certa 
qualitat indefinible que podríem anomenar el seu “sentit”.” (LI, pàg. 43). Entenem que les reflexions del 
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Dins de l’aparell conceptual que usa Sartre l’analogon és de capital importància. 
El filòsof presenta aquest concepte a través d’un exemple gràfic: vull fer-me present la 
cara del meu amic Pere que està absent, i recorro a la representació mental, a la 
fotografia i a la caricatura; en els tres casos hi ha la mateixa “intenció”: fer-me present 
Pere. I com que no ho puc fer en el terreny de la percepció, faig servir un analogon, com 
un equivalent de la meva percepció.30 Aquí ja comencem a tropeçar amb algun 
entrebanc: l’analogon el podem fer perquè prèviament coneixem Pere i podem 
identificar la seva cara; però en el cas de no tenir un previ coneixement de l’objecte, ens 
preguntem, com seria possible presentar l’analogon anticipadament a l’objecte que 
representa?.w Sartre distingeix les imatges segons provingui la seva matèria del món 
físic (fotos, caricatures, imitacions d’actors, etc.) o del món mental i sentimental amb la 
diferència de que “una foto funciona abans que res com un objecte (almenys 
teòricament). Una imatge es dóna immediatament com imatge”, tot i que “l’aprehensió 
d’aquests objectes es fa en forma d’imatges, és a dir, que perden el seu sentit propi per 
a adquirir un altre (...). Serveixen de representants per a l’objecte absent”.31 

Una altra distinció important que fa el filòsof francès és entre el concepte 
d’imatge i el de signe.x És evident que coincideixen en que “tant en el cas del signe 
com en el de la imatge, tenim una intenció que tracta d’assolir l’objecte, una matèria 
que ella transforma, un objecte que tracta d’aconseguir que no està aquí”, però la 
diferència consisteix en que “la matèria del signe és completament indiferent a l’objecte 
significat (...). L’origen de la unió és la convenció”, en canvi, “entre la matèria de la 
imatge física i el seu objecte existeix una altra relació totalment distinta: s’assemblen”; 
així un retrat pot ser considerat “una quasi-persona, amb una quasi-cara”, etc.32 En 
aquest sentit la consciència reflexiva i la imaginant tenen percepcions contrastades: “per 
a aquesta consciència reflexiva, Pere i el quadre són dos, dos objectes distints. Però en 
l’actitud imaginant, el quadre, per a Pere, no és més que una manera d’aparèixer’s a 

                                                                                                                                                                          
filòsof francès recolzen la tesi que hem exposat en el primer capítol, tal com afirma ell mateix “1) tota 
percepció va acompanyada per una reacció afectiva, i 2) tot sentiment és sentiment de quelcom”. 
Efectivament, Sartre nega que hi hagi estats afectius, és a dir, “continguts inerts que serien arrossegats 
pel riu de la consciència i que es fixarien de vegades, seguint l’atzar de les contigüitats, en unes 
representacions” (LI, pàg. 91). La diferència amb la nostra tesi rau en allò que Sartre anomena com 
“consciències afectives”, és a dir, concebre els sentiments com consciències (“aquest sentiment no és pur 
contingut subjectiu, no escapa a la llei de tota consciència: es transcendeix (...). No hi ha saber ni 
representacions sensibles (per hipòtesi). És més aviat consciència de quelcom fi, graciós, pur, amb el 
matís rigorosament individual de finesa i de puresa (...). Però aquests detalls no es donen en el seu 
aspecte representatiu: tinc consciència d’ells com d’una massa, indiferenciada i refractària a tota 
descripció. I aquesta massa afectiva té una característica que falta en el saber més clar i més complet; 
està present. És que, en efecte, el sentiment està present i l’estructura afectiva dels objectes es constitueix 
en correlació amb una consciència afectiva determinada. Un sentiment no és, doncs, una consciència 
buida: és ja possessió”. (LI, pàg. 93). Al nostre entendre la intencionalitat del sentiment és prèvia a la 
consciència que es pugui tenir d’ell, és de naturalesa pre-reflexiva. No és, com diu Sartre, que el 
sentiment sigui una “massa indiferenciada” i indescriptible, sinó que, quan se l’experimenta directament, 
és exacte en el detall i inconfusible en la seva especificitat. La característica d’una presència, tal com 
reconeix Sartre, revela una consistència, una concreció i un grau de realitat molt superior al pur 
coneixement reflexiu. És, per tant, la consciència reflexiva la que percep el sentiment com una massa 
informe, justament perquè no el pot “explicar” ja que pertany a un nivell ontològic més bàsic, fonamental. 
 
w Quan Sartre vulgui estendre la seva teoria de l’analogon a les obres d’art tornarem a aquesta 
problemàtica de manera més candent: com puc tenir una imatge d’una obra d’art nova?. 
 
x Com molt bé assenyala Sartre, “hem d’observar, a més, que la psicologia clàssica confon moltes 
vegades signe i imatge. Quan Hume ens diu que la relació entre la imatge i l’objecte és extrínseca, 
converteix la imatge en signe. Però, recíprocament, quan convertim la paraula tal i com apareix en la 
llengua interior en imatge mental, la funció de signe es redueix a la d’imatge”. (LI, pàg. 34). 
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mi com absent. El quadre dóna així Pere, encara que Pere estigui absent. El signe, 
contràriament, no dóna el seu objecte.y  Està constituït en signe per una intenció 
buida”.33 Així doncs, la paraula, el signe, ens assenyala el significat, al concepte (en 
l’esfera de la consciència reflexiva, racional), mentre que la imatge ens ofereix el propi 
objecte “en persona”. Caldrà tenir present aquesta diferència essencial quan s’utilitzen 
expressions com “llenguatge de les imatges” o “llenguatge pictòric”; en tot cas, no 
podran ser interpretats com llenguatge de signes: l’analogia amb el llenguatge verbal 
deixa de tenir validesa. En canvi, considerar els llenguatges artístics  com a “llenguatges 
de símbols” té més sentit si considerem el símbol com quelcom que tracta de fer present 
l’objecte, o com diu Sartre “Allò que habitualment hom anomena pensament és una 
consciència que afirma aquesta o aquella qualitat del seu objecte, però sense realitzar-
les en ell. La imatge, contràriament, és una consciència que tracta de produir el seu 
objecte. (...) La funció de la imatge és simbòlica”.34En conclusió, existeixen dos tipus de 
comprensió z: una comprensió pura ( abstracte, en la que habitualment apareixen els 
signes) i una comprensió en imatges (simbòlica).35 

Per a Sartre l’acte imaginatiu és a la vegada “constituent, aïllant i 
aniquil·lador”.36 Mentre el record és real però passat, i el futur també ho és en tant que 
anticipador d’allò present, l’imatge no sols és irreal, sinó irrealitzadora: “Aprehenem 
ara la condició essencial per a que una consciència pugui imaginar: és necessari que 
tingui la possibilitat de proposar una tesi d’irrealitat. (...) Per a que una consciència 
pugui imaginar, ha d’escapar del món per la seva naturalesa, ha de treure d’ella 
mateixa una possibilitat de separació respecte del món. (...) Proposar el món com món 
o “anorrear-lo” és una i la mateixa cosa. (...) Perquè una imatge no és el món negat, 
pura i simplement, és sempre el món negat segons un determinat punt de vista, 
precisament el que permet proposar l’absència o la inexistència de tal objecte que es 
farà present “en imatge”.”.37Certament, la proposada “negació” d’allò real per la 
imaginació és una negació a un tipus de realitat, no a “tota” la realitat. Si l’art pictòric o 
la poesia, per exemple, estan constituïts per actes de la imaginació, esdevindran 
necessàriament, si seguim l’argument sartreà, “corrosius” amb la realitat mundana, ja 
que són arts inseparables d’ella. El problema, novament, el trobaríem amb relació a la 
música, que a l’haver adquirit una autonomia plena respecte de la realitat del món 
hauria de negar la realitat en sentit absolut, el món sencer; o, si més no, l’univers 
acústic: la música esdevindria la negació del so (!?). El propi Sartre sembla que ens 
vulgui contestar: “Naturalment, l’aparició de la imatge exigeix que les percepcions 
particulars es dilueixin en el conjunt sincrètic món i que aquest conjunt reculi. Però 
precisament aquest retrocés del conjunt és el que el constitueix com fons, aquell fons 
sobre el qual ha de destacar-se la forma irreal”.38 ¿Això  significaria, per al cas concret 
de la música, que tot l’univers acústic actuaria de fons de la realitat musical, de la 
mateixa manera que els sentiments naturals ho farien respecte als sentiments estètics?. 
La proposta de Sartre és atractiva, sens dubte, però el problema està en que “no hi ha 
temps” de negar res: la immediatesa de l’experiència davant l’obra d’art no permet 

                                                           
y O com diu ell mateix una mica abans “en el significat, la paraula (és a dir, el signe) sols és un jaló: es 
presenta, desperta un significat, i aquest significat mai torna a ell, va a la cosa i abandona la paraula. 
Contràriament, en el cas de la imatge amb base física, la intencionalitat torna constantment a la imatge-
retrat. Ens col·loquem davant del retrat i l’observem; la consciència imaginant de Pere s’enriqueix 
constantment”.(LI pàg. 36). 
 
zCom bé assenyala Sartre: “la comprensió no és una pura reproducció d’un significat. És un acte. Aquest 
acte tracta de fer-se present cert objecte i aquest objecte és, en general, una veritat de judici o una 
estructura conceptual”. (LI, pàg. 131). 
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l’acte de consciència de negar cap realitat, sinó exclusivament l’acte de manifestar la 
seva existència, la seva realitat. És, per tant, un acte “positiu”, d’afirmació i no de 
negació d’una realitat prèvia, el que ens és donat en l’experiència davant l’obra d’art.aa 

L’obra d’art, l’objecte estètic, l’objecte musical són per a Sartre un irreal.39La 
gran disjuntiva queda plantejada: o món real o imaginari irreal; o sons del món dels 
objectes sonors o sons musicals irreals. D’aquesta manera, els sons deixarien de ser 
components del fenomen musical, els sons ja no “estarien” dins de la música perquè la 
música “negaria” els sons, com la figura nega el fons: o figura o fons. O acústica o 
música; on hi ha música no hi ha sons, on hi ha sons no hi ha música, de la mateixa 
manera que o hi ha color real o hi ha pintura, i, en conseqüència, el gaudi estètic no 
provindria mai pròpiament ni dels sons ni dels colors reals.bb L’objecte estètic “està 
constituït i aprehès per una consciència imaginant que el proposa com real”.40 

Al nostre entendre, el model de Sartre comença a trontollar seriosament quan 
l’art deixa de representar, deixa d’imitar la realitat. Què succeeix amb l’art no figuratiu? 
On és l’analogon de la pintura abstracte, per exemple?: el filòsof segueix insistint: “Des 
del cubisme hom té el costum de declarar que el quadre no ha de representar o imitar 
sinó que ha de constituir un objecte per sí mateix. Aquesta doctrina en tant que 
programa estètic és perfectament defensable i li devem moltes obres mestres. Però hem 
d’entendre-ho. Si es vol dir que el quadre, per molt desproveït que estigui de significat, 
es presenta en sí mateix com un objecte real, es comet un greu error. No hi ha dubte 
que ja no envia a la Naturalesa. L’objecte real ja no funciona com a analogon d’un 
pom de flors o d’una clariana del bosc. Però quan el “contemplo”, no per això estic en 
actitud realitzant. Aquest quadre segueix funcionant com analogon. Senzillament, allò 
que manifesta a través d’ell és un conjunt irreal de coses noves, d’objectes que no he 
vist ni veuré mai, però que no per això deixen de ser objectes irreals, objectes que no 
existeixen en el quadre, ni enlloc del món però que es manifesten a través de la tela i 
que s’han apoderat d’ella per una mena de possessió”.41Però, aleshores, com pot fer-me 
present a la imaginació allò que “no he vist ni veuré mai”? Com se’m poden donar en 
llurs absències aquestes “coses noves”, les quals, justament perquè són noves, mai les 
he tingut presents?. No, en aquest cas el model sartreà queda desbordat, si bé encara 
compte amb la “materialitat” del quadre per a ser irrealitzat com a últim bastió per a la 
seva defensa.  

                                                           
aa Contràriament, Sartre fa que la imaginació i la negació s’involucrin mútuament: “i si la negació és el 
principi incondicionat de tota imaginació, recíprocament mai es pot realitzar sinó és en i per un acte 
d’imaginació. Cal imaginar allò que es nega”. (LI, pàg. 231). Per altra banda, aquest autor condiciona la 
pròpia consciència a la imaginació, de manera que emergeix davant nostre la tríada consciència-
imaginació-negació com el logos del seu pensament filosòfic: “Aleshores podem concloure que la 
imaginació no és un poder empíric i superposat a la consciència, sinó que és tota la consciència en tant 
que realitza la seva llibertat; que tota situació concreta i real de la consciència en el món està plena 
d’imaginari, en tant que sempre es presenta com una superació d’allò real. (...) Ara podem comprendre 
el sentit i el valor d’allò imaginari. Tot imaginari apareix “com fons de món”, però recíprocament tota 
aprehensió d’allò real com món implica una superació amagada cap a allò imaginari. (...). No podria 
haver consciència realitzant sense consciència imaginant, i recíprocament. D’aquesta manera, la 
imaginació, lluny d’aparèixer com una característica de fet de la consciència s’ha descobert com una 
condició essencial i transcendental de la consciència”. (LI, pàg. 230-232). 
 
bb “En quant al gaudi estètic, - escriu Sartre - és real però mai s’aprehèn per ell mateix, en tant que està 
produït per un color real; no és més que una manera d’aprendre l’objecte irreal i, lluny de dirigir-se al 
quadre real, serveix per a constituir l’objecte imaginari a través de la tela real. D’aquí prové el famós 
desinterès de la visió estètica”. (LI, pàg. 235). 
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Tanmateix, aquest problema no serà altra cosa que un petit aperitiu de 
l’enfonsament, al nostre entendre, de la proposta de Sartre davant de l’objecte musical:cc 
“La VII simfonia no està en absolut en el temps. Escapa, doncs, totalment a allò real. 
Es dóna en persona, però com absent, com estan fora del seu abast. (...) No veiem 
clarament que l’execució de la VII Simfonia és el seu analogon?. Aquesta sols es pot 
manifestar per analoga que estiguin datats i que tinguin lloc en el nostre temps. Però 
per a aprendre-la en aquests analoga cal portar a terme la reducció imaginant, és a 
dir, cal aprehendre precisament el sons reals com analoga. Es dóna, doncs, com un 
perpetu en-altre-lloc, com una perpètua absència. (...) No està simplement - com, per 
exemple, les essències - fora del temps i de l’espai: està fora d’allò real, fora de 
l’existència. No ho sento realment, ho escolto en l’imaginari”.42Dir que la música que 
escoltem no la sentim realment, hauria d’haver sacsejat el sentit comú del filòsof: 
certament m’és donada l’obra musical en l’escolta, en els sons que percebo, i aquesta és 
una evidència empírica que no es pot refutar sense caure en el absurd. L’ontologia 
negativa de Sartre el porta, en el cas de l’objecte musical, fins i tot a negar l’evidència, 
justament perquè la música no pot ser reductible a un analogon o a una mera metàfora 
sonora. Sartre pot “anorrear” estèticament la realitat del món dels objectes,dd però això 
mateix no ho pot fer-ho per a la música, ja que en ella, en la música,  l’objecte estètic i 
l’objecte de percepció coincideixen, són una mateixa cosa. L’objecte que se’m dóna 
en l’escolta i l’objecte que se’m dóna en els seus valors estètics és un i el mateix, no hi 
ha diferència essencial entre ells, són idèntics. En aquí resideix justament la 
singularitat única de l’objecte musical, allò que el fa especial entre tots els objectes 
estètics. Gràcies a l’absoluta autonomia de l’objecte musical i a la seva puresa, no es 
produeix cap “fregament” o “corrosió” amb el món dels objectes. En la música no hi ha 
cap dependència amb la materialitat d’uns “suports”, d’uns vehicles aliens a la seva 
naturalesa. Els seus suports són immaterials: el seu propi so, desvinculat de l’objecte 
que el produeix, i el seu propi silenci. 

Malgrat la minsa contribució de Sartre al problema específic de la música, la 
seva aportació ontològico-estètica ens ha estat de gran servei, al posar sobre el terreny 
de la reflexió el concepte de realitat aplicat als objectes estètics. La irreductibilitat de la 
música al seu model de l’imaginari ens fa palès que la música no sols no “anorrea” 
sinó que realitza, fa món. Si alguna cosa apareix clar en l’horitzó d’aquesta especulació 
és que, contràriament al que proposa Sartre, l’objecte musical és un objecte real, pot ser 
el més real dels objectes: l’objecte musical és un objecte realitzant. 
  
 
 
                                                           
cc Ell mateix ja es prepara quan escriu: “però no hi ha arts els objectes dels quals sembla que escapen per 
la seva naturalesa a la irrealitat?. Una ària musical, per exemple, no envia a res més que a si mateixa.” 
(LI, pàg. 236).  
 
dd Negant, per exemple, que hi hagi la bellesa en el món, en la naturalesa: “Podem concloure d’aquestes 
observacions que allò real mai és bell. La bellesa és un valor que mai es podria aplicar més que a allò 
imaginari i que comporta l’anorreament del món en la seva estructura essencial. (...) Esdevé tanmateix 
que prenem l’actitud de contemplació estètica davant d’esdeveniments o objectes reals. En aquest cas, 
qualsevol pot veure en si una espècie de retrocés en relació a l’objecte contemplat que s’esmuny a la 
seva vegada en el no-res. És que a partir d’aquest moment, ja no és percebut; funciona com un analogon 
de si mateix, és a dir, que una imatge irreal d’allò que és es manifesta per a nosaltres de la seva 
presència actual. Aquesta imatge pot ser pura i simplement l’objecte “mateix” neutralitzat, anorreat (...). 
Al mateix temps l’objecte, al donar-se com darrere d’ell mateix, es torna intocable, està fora del nostre 
abast; d’aquí una espècie de desinterès dolorós en relació amb ell. En aquest sentit podem dir que 
l’extrema bellesa d’una dona mata el desig que es té d’ella” (LI, pàg. 238-239).  
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  1.1.7. Mikel Dufrenne: L’irreal que no és “del tot” irreal.  
   L’objecte musical com a “quasi-persona” 
 

El pensament del filòsof Mikel Dufrenne està influït poderosament per la 
filosofia de Maurice Merleau- Ponty, i en aquest sentit pot servir d’introducció prèvia a 
la discussió que mantindrem en el proper capítol amb la fenomenologia d’aquest darrer. 
Efectivament, tant Dufrenne com Merleau-Ponty conflueixen en la noció d’ésser 
sensible de la percepció estètica, en les antípodes de la “consciència constituent” 
husserliana. De tota manera, com veurem més endavant, el declarat “anti-
intel·lectualisme” estètic de Dufrenne no eliminarà certs gestos, certs “tics” en el seu 
discurs que apunten a una concepció més “conservadora” i menys arriscada que la de 
Merleau-Ponty.  

Dufrenne evita utilitzar el concepte de “bellesa” pel perill de caure en el 
subjectivisme o, encara pitjor, en el relativisme estètic: “sembla preferible buscar en 
altre lloc (fora del concepte de bellesa) l’essència de l’objecte estètic, rebutjant de la 
qualitat estètica tot accent axiològic, definint l’objecte estètic per la seva estructura, bé 
sigui segons el “fer” que el produeix si hom emprèn una estètica de la creació, o bé 
segons el seu “aparèixer” si es tracta d’emprendre una estètica de l’experiència 
estètica”.43Al nostre entendre, el filòsof pren una direcció equivocada a l’apartar la 
bellesa de la definició de l’objecte estètic.ee Aquest rebuig a la qualitat estètica en el seu 
sentit axiològic és, sense cap mena de dubte, un rebuig clar i directe a la fenomenologia 
dels valors de Scheler aplicada a l’estètica, en benefici d’una pretesa objectivitat a 
través de una estructura que, ja de bon començament, ens planteja un dilema, dues 
perspectives antagòniques: o bé triem la via de l’autor o la de l’espectador - certament, 
creiem que no és aquesta precisament una bona manera d’evitar el relativisme. 
Tanmateix, Dufrenne acaba recuperant el concepte de bellesa sota el “paraigües” de la 
veritat. “(...) allò bell designa la veritat de l’objecte quan aquesta veritat és 
immediatament sensible i reconeguda, quan l’objecte anuncia imperiosament la 
perfecció òntica de la que ell gaudeix: allò bell és allò vertaderament sensible a la 
vista, sanciona abans de la reflexió allò que està feliçment aconseguit”.44El filòsof 
manifesta clarament la seva desconfiança per l’experiència directa de la bellesa, és a dir, 
pel sentiment estètic. Substitueix l’experiència del sentir que apunta a un valor estètic 
per l’experiència epistèmica que apunta a un valor ontològic - això si, concebuda com 
una experiència pre-reflexiva. No tenim cap dubte que la identificació que fa Dufrenne 
de la bellesa amb la veritat és, com a mínim, tan  perillosa com el relativisme estètic que 
denunciava el filòsof: la temptació de subordinar la bellesa a la veritat ha estat una 
pràctica secular al llarg de la història de l’estètica, que té com a model paradigmàtic el 
racionalisme “camaleònic” aplicat a l’art a cada moment, el qual sempre ha sabut 
adaptar-se als diferents discursos del seu temps. 

El prejudici contra la bellesa s’escampa fins a la noció de gust: “el gust no és 
l’òrgan de la percepció estètica.(...) Es pot percebre i reconèixer una obra d’art sense 
“gustar” d’ella, i es  pot, inversament, gustar d’una obra sense reconèixer-la com a 
tal”. 45 Evidentment, Dufrenne passa de confondre el gust estètic pel plaer estètic, que 
és personal i subjectiu per definició, a matisar, posteriorment, amb cert aire de 
rectificació: “no obstant, el judici de gust, quan no explicita les nostres preferències 
sinó que registra allò bell, és a dir quan a penes és un judici, encara que estigui limitat 

                                                           
ee Curiosament Dufrenne sembla contradir-se quan diu: “sols quan l’objecte és bell pot esdevenir objecte 
estètic, perquè sol·licita de nosaltres l’actitud estètica”. (FEE, pàg. 32). Com pot ser que allò que és 
condició necessària per a l’existència d’un objecte no formi part de la seva definició?. 
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en la seva aplicació, no és menys universal en la seva validesa, precisament perquè 
deixa parlar l’objecte”. 46 El gust acaba sent així un “a penes”, un “quasi-judici”, és a 
dir, un prejudici que esdevé universal perquè es fa des d’una mena de “reducció 
axiològica” (és això possible sense deixar de ser éssers humans?) en el que es registra 
“fredament” la bellesa.ff Sembla, doncs, que les bones intencions del filòsof de no caure 
en el relativisme estètic l’ha fet llençar-se als braços de l’ambigüitat i de la confusió. Per 
exemple, a l’hora de valorar el paper de l’execució en l’obra musical: “allò que 
l’execució li afegeix (a l’obra musical) no és res. I tanmateix ho és tot: la possibilitat de 
ser escoltada, és a dir, present, segons la modalitat que li és pròpia a una consciència, i 
d’arribar a ser per a aquesta consciència un objecte estètic”.47 D’aquí que, fent ús dels 
conceptes sartreans parli de l’objecte estètic com un “irreal que no és completament 
irreal”,48 o, tot descrivint una representació operística, comenti que sembla com si “allò 
real i allò irreal es balancegessin i es neutralitzessin, com si la neutralització no 
procedís de nosaltres sinó dels objectes mateixos”.49 És evident que Dufrenne fa en 
aquest cas una transposició de la consciència imaginant constituent de Sartre a l’objecte 
estètic en la seva exterioritat. 

“Allò que és insubstituïble - assenyala el filòsof francès -, allò que constitueix la 
substància mateixa de l’obra, és allò sensible que sols és donat en la presència”.50Per a 
Dufrenne allò sensible “segrega un sentit amb el que la consciència pot satisfer-se”, és 
a dir, un sentit “per a” i “de” la consciència”, no del sensible “i aquest sentit és 
immanent a allò sensible, és la seva mateixa organització. Allò sensible se’ns dóna 
primer i el sentit s’ordena a ell”. Però això és contrari a l’experiència: si bé és cert que 
el sentir és anterior a la consciència d’aquest sentir, el que nosaltres experimentem 
davant l’objecte estètic és que el sentit ja es dóna en l’objecte sensible: El sentit està en 
el sentir, no en la percepció. Allò que la consciència percep és la formació del sentit, 
la seva diferenciació formal i expressiva en un tot organitzat, diferenciat, amb 
“distàncies” i “proximitats” interiors. Per això, segons el nostre punt de vista, 
Dufrenne no arriba a bon port quan exhorta amb paraules de ressonància evangèlica: 
“escoltem i observem, i el sentit ens vindrà donat com afegitó. Es desprèn d’allò 
percebut com allò per mitjà del qual es percep allò percebut”. Aquesta dilació del sentit 
és falsa: res que “es desprengui” - i, per tant, posterior a allò percebut - d’allò percebut 
pot ser “condició de possibilitat” de la percepció. 

Potser en aquest punt es fa necessari aclarir uns conceptes que més endavant ens 
ajudaran en l’anàlisi fenomenològic de l’escolta musical: una cosa és el “sentit” del 
sentir i una altra és  el “percepte” de la percepció. El percepte és el sentit percebut per la 
consciència, anterior a  tot acte de reflexió en el que es generen els conceptes. Sentit, 
percepte i concepte són tres etapes, de més originari a més derivat,  en l’assoliment de 
la comprensió de l’objecte estètic. El fet que Dufrenne concentri exclusivament en la 
percepció sensible de l’objecte estètic tot el seu sentit porta a que s’ignori tota la 
dimensió del sentiment estètic i que s’ageganti, com si miréssim a través d’una lupa 
d’augment, la figura de l’objecte percebut, “doncs, l’objecte estètic - assegura Dufrenne 
- és abans que res la irresistible i magnífica presència d’allò sensible. (...) L’objecte 
estètic és, doncs, allò sensible que apareix en el seu esplendor. (...) Aquesta inutilitat  
de l’objecte estètic i la primacia de que gaudeix en ell allò sensible ens porten a 
remarcar una exterioritat radical, l’exterioritat d’un en-si que no és simplement per-a-
nosaltres, que s’imposa sense deixar-nos altre recurs que la percepció. (...) L’objecte 
estètic és també naturalesa (...) en allò que té d’incomprensible”.51 Efectivament, 
l’objecte estètic “engrandit” en la seva dimensió perceptiva acaba desbordant la 
capacitat de l’individu, i els seus costats ignorats l’acaben fent incomprensible, no sols 
                                                           
ff No “treu el nas” aquí novament la racionalitat?, la intel· lectualitat que Dufrenne sembla combatre? 
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per a la raó (cosa esperable, donades les limitacions d’aquesta), sinó per a la sensibilitat 
i el sentiment. Però Dufrenne no sembla fer-se enrere enfront d’aquest obstacle: 
“l’objecte estètic és un objecte essencialment percebut, vull dir destinat a la percepció i 
que no es compleixi més que en ella”.52 L’autor no té en compte ni per un moment la 
importància de la dimensió dels sentiments,gg sinó que fa de la percepció un absolut de 
la mateixa manera que Husserl ho fa de la consciència. En el fons Dufrenne trasllada la 
consciència constituent a la percepció constituent amb el seu pol noètic i el seu pol 
noemàtic inclosos. “La percepció - escriu Dufrenne - és constantment l’escenificació 
d’un drama: no deixa de tendir cap a una altra forma de coneixement que intenta 
alliberar-se de la subjectivitat i copsar l’objectivitat de l’objecte, de manera que la 
distinció entre subjecte i objecte és el resultat i la fi d’aquest esforç, i al mateix temps 
no cesa de tornar a aquesta experiència i a aquesta seguretat inicials on li és donada la 
presència de l’objecte perquè objecte i subjecte no es distingeixen encara”.53Però 
aquest no és altre drama que el de la lluita de la consciència racional, reflexiva, per a 
“apoderar-se” de l’objecte estètic. A l’esdevenir un “absolut”, la percepció no pot 
realitzar la “promesa” de revelar el sentit, renuncia a ell i tendeix al significat 
conceptual que sols “l’allunyament” de l’objecte fa possible. “L’experiència de la 
percepció - continua Dufrenne - és tanmateix l’inici de tot pensament i la raó de tota 
veritat, però està com marcada per una tara original: allò que revela no és més que una 
promesa. Així l’objecte percebut és una transcendència  en la immanència, no sols en el 
sentit de que la consciència transcendeix cap a ell, sinó (i pot ser que Merleau-Ponty no 
hagi insistit bastant en això) en que comporta una veritat que no cessa de substraure’s 
a la percepció, encara que la percepció no la deixi pressentir”.54 Justament això que 
manifesta Dufrenne com una “tara” de la percepció no és altra cosa que la constatació 
de que el sentit no està en la percepció - i encara més que la percepció “sigui” el sentit. 
La percepció “promet” en tant que “assenyala” la revelació del sentit, el qual es fa 
efectiu a través exclusivament dels valors estètics vivenciats en l’experiència de llurs 
sentiments corresponents. Per al fenomenòleg francès solament hi ha “allò percebut” i 
“allò pensat”, però no té cabuda “allò sentit”. 

Per altra banda, no tot són desencontres amb el model fenomenològic d’aquest 
filòsof: coincidim plenament amb Dufrenne en la seva concepció de la forma de 
l’objecte estètic: “és mitjançant la forma com l’objecte estètic afirma a la vegada la 
seva unitat i la seva autonomia. La forma en efecte, no és quelcom que simplement es 
determina des de fora, sinó que manifesta el ser que li ha conferit l’acte creador. 
L’objecte estètic no té una forma, és forma. (...) La música no està en el temps, és 

                                                           
gg Tot i que reconeix puntualment la importància del sentiment en la revelació de la idea estètica: “(...) la 
idea, malgrat estar encarnada en l’objecte estètic i inseparable d’allò sensible, no es revela més que en el 
sentiment”. (FEE, pàg. 270). De tota manera, el seu posicionament en relació a la dimensió dels 
sentiments en l’objecte estètic queda força clara en els següents paràgrafs: “El sentiment sols té funció i 
valor noètics quan és un acte reflexiu (!?), assolit en la reflexió per una part i per altra obert a una nova 
reflexió, sota el perill de recaure en allò pura i simplement irreflexiu de la presència que no és 
coneixement i que a penes és consciència. Havent estat copsat per la reflexió, això significa almenys que 
l’objecte estètic ha de ser conegut i d’alguna manera dominat per a ser sentit”. (FEE vol. II, pàg. 98). És 
a dir, contràriament a la nostra tesi, el sentiment per a Dufrenne no sols és posterior a la percepció, sinó a 
la reflexió, de forma que sols s’experimenta el sentiment després d’haver reflexionat sobre l’objecte 
estètic. Evidentment, la proposta de Dufrenne es contradiu amb l’experiència empírica. 

“Així, - continua aquest autor - la primera percepció que tinc de l’objecte estètic, encara 
desconcertada i confusa, ja és sentiment (...). Però així definida, la percepció, a l’estar molt a prop del 
límit on la totalitat subjecte-objecte és indivisible, no és vertaderament la percepció, és a dir, no 
l’autèntica percepció”. (FEE vol. II, pàg. 100). Efectivament, Dufrenne està en el cert quan nega que 
sigui una percepció, ja que es tracta de sentiment; i un sentiment que no apunta a l’objecte estètic sinó als 
valors estètic d’aquest objecte, a l’essència d’aquest. 
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temps; és a dir, que té una durada pròpia, que és com la seva respiració, i per a la qual 
la mesura no és més que un tret exterior. (...) La forma no és doncs un principi exterior 
d’unitat que vingués des de fora a informar allò sensible, com quan posem unes sabates 
en un motlle o vi en una botella; és, contràriament, interior a allò sensible, i no és res 
més que la manera en que aquest s’anuncia i es dóna en la percepció. (...) La forma és 
menys una figura de l’objecte que una figura d’aquest sistema que el subjecte forma 
amb l’objecte, d’aquesta “relació amb el món” que es pronuncia infatigablement en 
nosaltres i que és constituent a la vegada de l’objecte i del subjecte”.55 Efectivament, la 
forma és manifestació de la unitat i de la singularitat de l’objecte estètic, i és immanent 
a l’obra mateixa en tant que obertura de l’interior. Fins i tot quan l’artista ha volgut 
delimitar l’obra segons una tipologia formal concreta, l’objecte estètic pren una forma 
individual característica com a “petjada” de l’acció expressiva, mai és un calc o una 
imitació d’una “forma” establerta. En aquest sentit podem parlar d’una forma del 
sentiment en tant que relació sentimental entre l’objecte estètic i l’espectador/auditor. 
Forma sentimental que coincideix en la dimensió de la consciència amb la forma de 
l’objecte de la percepció estètica (percepte estètic). 

Però allò que és més interessant, al nostre entendre, de la fenomenologia estètica 
de Mikel Dufrenne és quan  defineix l’objecte estètic com una “quasi-persona”, com un 
altre jo: “és en mi a on l’objecte estètic es constitueix com un altre jo. Dit d’altra 
manera, l’alienació corregeix aquí la intencionalitat: no puc dir que jo constitueixi 
l’objecte estètic, es constitueix ell en mi en l’acte mateix pel qual el contemplo, perquè 
no el miro com exterior a mi sinó veient-me en ell. I comprenem perquè la consciència 
no és donadora de sentit: no posa l’objecte, l’assumeix i ell així es realitza en ella”.56 
Dufrenne veu l’objecte estètic com un doble de si mateix, un alter ego, una expansió del 
jo en el jo de l’obra. No es tracta, doncs, d’una mena de “possessió” que sedueixi la 
meva voluntat o anul·li la meva persona: és un acolliment de la consciència que 
s’identifica amb l’objecte. Es tracta, doncs, de reconèixer “l’estatut de quasi-subjecte 
del que gaudeix l’objecte estètic, donat que és a la vegada un en-si i un per-a-si”.57Allò 
que el fa ser un “quasi- subjecte” a l’objecte estètic és la seva constitució a través d’una 
temporalitat i una espacialitat originàries: “es tracta d’una temporalitat i d’una 
espacialitat constitutives de l’objecte, d’una certa relació activa que l’objecte manté en 
el seu propi ser amb l’espai i el temps, i que funda l’espai i el temps (...). Efectivament, 
solament en relació al subjecte pot descobrir-se la solidaritat de l’espai i del temps, 
d’un espai i un temps originari, que s’ubiquen al principi de l’espai i del temps 
objectius, concebuts con quadres fenomènics. El jo implica a la vegada temporalitat i 
espacialitat, el Da del Dasein té una significació a la vegada temporal i espacial. (...) Si 
el temps és forma del sentit intern i d’aquí connecta amb el principi de la subjectivitat, 
l’espai ho fa com principi de l’exterioritat”.58Sens dubte, és un encert de Dufrenne el 
reconeixement de la dimensió originària de la temporalitat i de l’espacialitat de l’objecte 
estètic, de manera que fa de l’experiència estètica una vivència “intersubjectiva” 
originària. No obstant, sembla molt estrany aquesta adjudicació d’una “quasi-
subjectivitat” (subjectivitat a fi de comptes: s’és subjecte o no s’és subjecte; no es pot 
ser “una mica” subjecte!) a un objecte, per molt estètic que sigui. Dufrenne, al nostre 
entendre, ha acabat fent entrar d’amagatotis, per la porta del darrera, allò que no ha 
volgut admetre de bon començament: la importància dels valors estètics i els seus 
correlats sentimentals que tenen un origen en la persona (i no “quasi-persona) de 
l’artista. Dufrenne està descrivint sense adonar-se el fenomen de l’empatia estètica 
estudiada en el capítol I del present escrit. Al fer de la percepció del sensible un absolut 
impossibilita de principi tot accés al sentiment estètic, i amb ell el reconeixement de 
l’expressió, tal com escriu ell mateix: “l’anàlisi descobreix, doncs, l’expressió com el 
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seu límit: l’obra d’art diu quelcom, directament, més enllà del seu sentit intel·ligible, 
revela una certa qualitat afectiva, que no és fàcil de traduir, perquè tanmateix 
s’experimenta de manera distinta”.hh 

És justament el reconeixement d’aquesta impossibilitat la que, aplicat al cas 
concret de l’objecte musical, condueix a Dufrenne a situar a la melodia per sobre de les 
altres dimensions del fenomen musical:ii “tanmateix, quelcom de la música sembla 
irreductible a l’espai. Aquest reducte no espaciable és la melodia: és allò que 
precisament Bergson invoca per a descriure la durada. La melodia no pot col·locar-se 
en el mateix rang que el ritme i l’harmonia, com es fa freqüentment. (...) La melodia és 
el cant en el seu sobirà desenvolupament, és el sentit mateix de l’objecte musical, un 
sentit que no pot aprehendre’s més que en/per la percepció de l’obra. (...) El sentit 
informa la música, fa que sigui música i no una mera sèrie incoherent de sons. (...) La 
melodia és el sentit de la música perquè és la seva essència: el sentit de la música és la 
música mateixa”.59 Aquest elogi a la melodia que fa Dufrenne, a part de ser exagerat i 
extemporani, creiem que és injust perquè vol ignorar les qualitats expressives de les 
altres dimensions musicals: el ritme, l’harmonia, el timbre, la textura, etc.  

En el fons, i per a acabar, Dufrenne - i cal reconèixer en aquest autor mancances 
musicals importants, i no sols a nivell analític - projecta en la melodia tota aquella 
dimensió expressiva que no pot integrar en el seu sistema filosòfic: el sentiment estètic i 
amb ell tot el sentit de l’obra musical. 
 
 
 

 1.2. Aportacions des d’altres escoles filosòfiques i des de la teoria 
musical i la musicologia. 

 
 

  1.2.1. L’aproximació fenomenològica de Boris de Schloezer 
 

Boris de Schloezer, des de la seva condició de musicòleg i no de filòsof, 
contribueix, però, notablement amb la seva reflexió a l’estudi de l’objecte musical. 
Podríem dir que la seva aportació presenta un caire fenomenològic - tot i no ser, 
almenys des del punt de vista acadèmic, un fenomenòleg com els que hem comentat en 
el punt anterior. Ell mateix no s’està de fer crítica a la fenomenologia musical feta fins 
aleshores. Així, per exemple, és el cas de l’estudi fenomenològic de l’estructura de 
l’obra musical: “a l’estudiar l’estructura d’una obra, sempre estem temptats de 
comprendre-la “des de baix”, quan sols es pot comprendre “des de dalt”; no són els 
                                                           
hh FEE, pàg. 372. Dufrenne apel·la a l’autoritat de Bergson per a justificar aquest límit, quan escriu: 
“L’expressió és una qualitat, i la qualitat, Bergson ho va veure molt bé, no es deixa ni descompondre ni 
compondre (...). L’expressió es copsada de cop i com una unitat indescomponible”. (FEE, pàg. 373). 
Dufrenne, confon la unitat indescomponible, en el sentit de que no es deixa quantificar, de l’acció 
expressiva, amb la impossibilitat de fer un anàlisi fenomenològic de la qualitat. La fenomenologia dels 
valors de Scheler o el nostre modest estudi sobre els valors estètics (i, per tant, estem parlant d’un cert 
tipus de “qualitats”) exposat en el capítol anterior creiem que poden servir de refutació d’aquesta darrera 
afirmació. 
 
ii Per cert, no sabem si Dufrenne n’era conscient o no que el debat de la primacia de la melodia sobre tota 
altra dimensió musical ve ja de molt antic: les querelles entre els partidaris de la musica francesa i els 
partidaris dels gustos “italianitzants” (que eren els que vèien en la melodia el summum de l’expressivitat) 
va fer còrrer rius de tinta en forma de tractats estètico-musicals i articles en les gasetes especialitzades 
dels segles XVII i XVIII a França. Serveixin com exemple les disputes de Raguenet i Lecerf de La 
Vieville o, posteriorment, les de Rameau i Rousseau. 
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sistemes relativament simples els que donen compte dels sistemes relativament 
complexes, no és la matèria la que explica la forma, sinó que és aquesta la que explica i 
justifica aquella. No obstant, la temptació és tan forta que veiem com de vegades 
sucumbeixen  a ella els mateixos que emprenen la confecció de la fenomenologia de la 
música. El mètode fenomenològic ens ensenya a partir de les “coses mateixes”; però la 
“cosa mateixa” és en aquest cas una obra musical, un tot unificat i no uns intervals, 
una acords, unes relacions aïllades de durada, intensitat, et.”.60 La crítica, al nostre 
entendre, no va gens desencaminada: sovint s’interpreta des de la fenomenologia la 
“cosa mateixa” com la “dada immediata”, la “dada elemental” i no es veu que allò 
elemental no és altra cosa que la superfície de la cosa, la punta de l’iceberg de “la” cosa. 
Amb la música les coses van d’aquesta manera i molts cauen en anàlisis tan elementals 
que de ben poc serveixen. Així, té raó Schloezer quan considera l’obra musical com una 
unitat completa. En aquest sentit, recordarem que hem advertit a l’inici del present 
capítol que l’objecte musical, protagonista del present estudi, és una obra musical o una 
unitat musical més petita que compon l’obra musical. Per això, focalitzar l’estudi de 
l’objecte musical en la melodia, tal com fan la gran majoria dels fenomenòlegs 
estudiats, és un greu error, ja que la melodia no és una unitat de l’obra musical, sinó 
una dimensió d’ella. Això no significa que no donem importància a la dimensió 
melòdica de la música. De cap manera: la dimensió melòdica és la que millor destaca el 
valor de l’altura musical, el qual és sens dubte el valor més significatiu de la música. 
Però l’objecte musical és un tot, una síntesi de molts components que per separat ells 
mateixos no donen el valor estètic íntegre de la música.jj 

Boris de Schloezer és, opinem, un formalista; però un formalista amb sensibilitat 
per a l’expressió, i això el fa especial.kk El seu formalisme no és fred ni buit de 
contingut, sinó que és fruit del reconeixement de l’autonomia de la música i del seu 
“llenguatge”. En canvi - i això el distancia radicalment del mètode fenomenològic - es 
recolza en la psicologia per a justificar alguns del seus arguments. Per això pot resultar 
incòmode, o fins i tot decepcionant, el seu estudi per a qui espera una coherència en el 
mètode i una argumentació sòlidament fonamentada; però, per altra banda, la seva 
familiarització amb la música li impedirà caure en els errors comuns que comporta la 
falta de contacte i la inexperiència musical. 

“L’obra musical - confessa Schloezer - és essencialment un acte, una operació 
perceptible sols per l’oïda, perquè exigeix ser executada per a ser percebuda, per a 
existir objectivament, igual que un moviment qualsevol o que un gest (encara que 
l’execució es redueixi a una simple lectura mental)”.61Aquest paràgraf fàcilment podria 
ser interpretat (o “mal interpretat”, al nostre parer) com una afirmació en la línia dels 
que sostenen que sense execució, és a dir, sense la feina de l’intèrpret no hi ha obra 
musical. Però la frase entre parèntesis diu una altra cosa: la simple lectura mental ja és 
una execució per a Schloezer. En aquest punt es fa necessari matisar: una lectura 

                                                           
jj De manera similar a com s’apropa a l’objecte la teoria de la Gestalt. Aquesta ve a dir que la suma dels 
diferents components no és suficient per a explicar la unitat, ja que aquesta és quelcom més que la mera 
addició d’aquells. 
 
kk Schloezer fa una crítica al formalisme tradicional: “examinant el fets amb atenció, veiem que en realitat 
el seu antagonisme (el de formalistes i expressionistes) conté un acord tàcit, perquè parteixen d’un 
mateix postulat: pels uns i pels altres la música sols és expressiva quan transmet quelcom que l’autor ha 
viscut amb anterioritat. (... Els formalistes) es presten a aquestes crítiques al barrejar dues qüestions 
completament independents l’una de l’altra: la de les possibilitats expressives d’una obra i la del seu 
origen”. (PMM, pàg. 27 i 29). En canvi, per a Schloezer un formalisme ben entès “afirma (...) que tota 
forma musical pot ser més o menys expressiva, i això únicament en funció de la seva estructura i no dels 
seus antecedents psicològics”. (PMM, pàg. 29). 
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mental “freda”, conceptual, que simplement registri les figures escrites en el 
pentagrama, no la podem considerar en absolut una execució; en canvi, una lectura de 
l’obra en la que participi l’oïda interior activament, si és una execució. És una execució 
no sonora, silenciosa, però posseeix indubtablement les característiques d’una autèntica 
execució: el moviment interioritzat, el gest mental, quelcom que parla “a” i “des de” el 
cos mateix. Continua Schloezer: “L’obra musical no és quelcom que es desenvolupa, 
quelcom que l’execució temporalitza o fa fluir, com estem temptats a creure. En termes 
generals, no percebem quelcom que es realitza o s’amplia, sinó una realització, una 
expansió. No es tracta d’una forma en devenir, sinó d’un devenir que té, o millor dit, 
que és una forma, és a dir, que es tracta d’un acte rigorosament estructurat. (...) És del 
tot evident que l’obra musical no és “de sons” com l’estàtua és de marbre; un acte no 
esta “fet” d’alguna cosa; es desenvolupa en o a través d’alguna cosa, d’un medi. (...) Si 
sento “música”, és que sento un succés que es realitza sota una pressió interior. (...) Es 
tracta, doncs, d’un”automoviment” que s’imposa a l’oient com s’imposa a 
l’executant”.62Certament, hi ha un aire de veracitat en aquestes paraules, malgrat que la 
impulsivitat del discurs de Schloezer el pot fer caure fàcilment en inexactituds. 
Evidentment, Schloezer confon l’obra musical amb l’acte de creació d’aquesta; i, si bé 
no hi ha dubte que l’obra musical conserva la petjada de l’acte que l’ha formada, també 
és cert que no s’hauria de confondre l’objecte amb l’acte com a tal. Pròpiament 
expressat, un objecte no pot ser un acte: en tot cas, és “en”, “sobre” o “des de” on es 
realitza un acte. Tampoc és la realització d’un acte o un acte realitzat, si bé pot ser el 
fruit o el resultat d’un acte realitzat. En el cas d’una obra musical l’acte de creació ens 
remet al seu autor, a qui ha realitzat l’acte; i el que ens ve a dir Schloezer és que el més 
important és copsar l’acte creador i formador de l’objecte musical, i que sols podrem 
comprendre la música si som capaces de re-executar aquest acte originador a través de 
la nostra intuïció artística, sigui mentalment o a través d’un instrument sonor. Per altra 
banda, si bé té raó aquest autor que cap acte està “fet” de res (tampoc, per cert, l’acte de 
l’escultor quan crea una estàtua!), no la té si diu que la música no “és” de sons: la 
música és de sons i silencis (de què sinó?) perquè la seva matèria sensible és sonora i es 
percep a través del sentit de l’oïda. Finalment, quan Schloezer parla d’una “pressió 
interior” està manifestant la naturalesa expressiva, o millor dit, autoexpressiva de la 
música; i això, al nostre entendre, és correcte, perquè l’autonomia de la música fa que 
aquesta integri en el seu interior el gest del seu autor com si fos d’ella mateixa, com si 
fós el seu propi creador: per això la relació de l’auditor amb la música és 
intersubjectiva, no entre ell i l’artista creador, sinó entre ell i l’obra mateixa en tant que 
subjecte (o “quasi-subjecte” com deia Dufrenne). En l’obra musical l’autonomia de 
l’objecte estètic ha arribat a tal grau que permet una relació “personal”, de persona a 
persona, amb l’executant i amb l’oient. I aquest podria ser, precisament, el motiu de la 
confusió en el que cau Schloezer: la singular naturalesa subjectiva i personal de l’obra 
musical acaba per confondre al propi oient - en una mena, si bé no de “reducció”, 
almenys d’el·lipsi ontològica - ocultant-li la seva objectivitat (i la persona de l’autor, de 
pas), com si fós un esperit “desencarnat” que s’autoconstitueix com acte pur.ll D’aquí la 
immensa força de seducció de la música i el conseqüent perill de ser posseït per ella 
(possessió en la que sembla caure el propi Schloezer). 
                                                           
ll Justament per això és fa palesa la necessitat de reivindicar la figura de l’autor per a l’obra musical, més 
que en les altres arts. La pròpia “personalitat” de l’obra acabaria esborrant tot signe d’humanitat creadora 
en el seu origen. De tota manera, el propi  Schloezer sembla reconèixer el paper de la comunicació entre 
artista i oient: “(La música) fereix la nostra sensibilitat sense necessitat de remetre al concepte o a la 
imatge; d’aquesta manera sembla establir una comunicació immediata entre l’artista i l’oient”. “PMM, 
pàg. 35). 
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Per això prenen ple sentit les paraules sinceres de Schloezer. “el sentit (...) és 
immanent a l’acte. (...) Comprendre la música és reconstruir en la seva unitat l’acte 
constituït pel compositor. Comprendre la música és fer-la. (...) L’oient comprensiu és 
un co-executant. I, remarquem-ho, es tracta realment de participació, no 
d’identificació, i de participació dinàmica, de cap manera afectiva; estic cridat a 
col·laborar en un acte i no a compartir emocions, ja que aquestes depenen precisament 
de que la meva activitat coincideixi amb el procés i que sigui així com jo entengui el seu 
sentit”.63Coincidim totalment amb Schloezer que la música demana de la meva 
participació activa: la música reclama l’exercici de la meva voluntat, el meu jo en tant 
que motor de les meves accions. Ara bé, la reconstrucció d’un acte, per sublim que sigui 
(i és dubtós que l’oient estigui a l’altura dels actes creatius del compositor, sobretot si 
no té experiència en aquest camp) no assegura ni la comprensió del seu sentit ni el gaudi 
que li correspongui. Davant de l’obra musical, per molt disposats que estiguem a l’acció 
i a la col·laboració, cal estar receptius, oberts (no pas passius) per a que en cap moment 
no es produeixi una interferència que distorsioni l’acte creatiu originari. El que em 
produeix el gaudi estètic no és sentir-me partícip ni co-executant, sinó que és el sentit  
al que apunta el meu sentiment estètic el que m’invita a participar, a “fer-me” amb 
l’acte: és el sentiment el que mou a l’acció i no l’acció al sentiment. Evidentment que 
té raó Schloezer en dir que no es tracta de compartir emocions, ni encara menys estats 
afectius.mm L’artista fa una obra que és sentida i percebuda per l’oient per a ser 
compresa; i sols pot ser compresa si aquest posa tota la seva persona en aconseguir-ho. 
L’obra m’interpel·la com a persona. L’obra es lliura a mi completament i demana de mi 
exactament el mateix, demana ser corresposta personalment. 

Per a Schloezer la relació entre expressivitat i naturalesa subjectiva de l’obra és 
ben palesa: “podríem dir que l’objecte és expressiu en la mesura en que deixa de ser 
per a mi “objecte” o cosa, en la mesura en que entre ell i jo s’estableix una relació de 
subjecte a subjecte. (...) Però, què expressa l’obra musical?. Res més que allò que és, 
exactament com una persona. A l’igual que una persona, és una presència parlant, una 
presència que ens parla de si mateixa. (...) De la mateixa manera, una melodia no 
expressa un sentiment; s’expressa ella mateixa. És ella la que és trista (...).”.64. El que 
ens està dient Schloezer és que, com una persona, l’objecte musical no s’exhaureix en la 
seva “objectualitat”, en la seva condició d’objecte, com ho fan els objectes inerts; sinó 
que es transcendeix a si mateix mostrant-nos la seva condició de subjecte. No és, per 
tant, “un objecte més del món” que assoleix la seva exhaustivitat en tant que objecte. 
L’objecte musical és “més que un objecte”: és un unitat “objecte-subjecte” que conté 
un pol noètic i un altre noemàtic alhora. 

En relació al tema dels sentiments estètics, com ja hem apuntat anteriorment, 
Schloezer els concep com un fenomen derivat de la percepció conscient i de la 
participació executiva de l’oient en l’obra musical: “l’emoció anomenada estètica, i en 
particular l’emoció musical, és la irradiació d’aquesta forma a l’esfera de la nostra 
afectivitat, és la resposta que la nostra subjectivitat ofereix a una presència expressiva 
en ella, perquè té un sentit que li és immanent; i si diem que aquest sentit és 
“espiritual” sols volem denotar amb això que ni és d’ordre psicològic ni d’ordre 
racional. (...) Si l’emoció estètica difereix toto coelo de l’emoció natural, és perquè en 
un món en el que cada cosa ens remet a una altra, en el que, donat el cas, ni es 
comprèn ni es justifica sense quelcom exterior a ella i brilla amb una llum aliena, i així 

                                                           
mm D’aquí l’advertència d’un doble perill que assenyala Schloezer: “l’obra, sempre en equilibri inestable, 
existeix sota el pes d’una doble amenaça: per una banda hi ha el perill de que se’n escapi del tot per a 
dispersar-se en successos sonors, i per altra banda pot deixar-se absorbir completament per la meva 
subjectivitat per a dissoldre’s en successos d’ordre psicològic i afectiu”. (PMM, pàg. 68). 
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ad infinitum, en un món en el que res comença ni acaba, solament l’obra és intel·ligible 
per ella mateixa, únicament ella brilla amb la seva pròpia llum i a ella sola podem 
respondre valde bonum”.65Malgrat que Schloezer no sap veure en el sentiment estètic 
quelcom més que una mera “reacció” emotiva o afectiva, intueix, en canvi, que el sentit 
de la música no és racional - és a dir, conceptual - ni psicològic. Dir que el sentit és 
“espiritual” és, per a aquest autor, com dir que té un sentit “especial”, un sentit que 
s’aparta de la manera habitual d’entendre’l; res més. Com podem advertir, la manca 
general d’atenció als sentiments estètics s’estén també pel camp de la musicologia, fruit 
sobretot d’una certa desconfiança. Així, quan escriu. “el mer fet de prendre consciència 
d’un succés dels anomenats interns - sentiments, desig, passió - és suficient per a que en 
certa manera ja es vegi modificat. (...) En aquest sentit, amb el succés afectiu esdevé el 
mateix que amb les partícules que no poden ser observades pel microfísic sense que se 
les alteri”.66 En aquest cas és evident que Schloezer no fa distinció entre l’experiència 
del sentiment, que deixa aquest inalterat, i la “reflexió” sobre el sentiment, que 
efectivament l’altera afegint al sentiment original el “sentiment” propi de la reflexió 
(llunyania, fredor, etc.). La reflexió “atura” la vivència immediata mentre que la pura 
experiència de sentir ens manté en el flux temporal intern. 

Per acabar, considerem remarcable el reconeixement que fa Schloezer de 
l’existència d’un llenguatge musical, tema que sempre ha estat controvertit, donada 
l’irrefutable asemanticitat de la música, és a dir la seva incapacitat d’expressar el 
significat d’un concepte: “La música - escriu Schloezer - privada de tot significat, se’ns 
presenta únicament “amb sentit”; d’aquí que, en lloc de pretendre que, ja que no es 
refereix a cap objecte no és cap llenguatge, ¿no hauríem de veure en ella el llenguatge 
per excel·lència en el ple exercici de la seva funció mitjancera, que es també creadora 
de sentit?. La música revela l’essència mateixa de tot llenguatge precisament perquè no 
exterioritza un “interior” que sigui preexistent a ella, sinó que, constituint-se, 
constitueix aquest pressuposat interior. Tot llenguatge inventa més o menys allò que 
comunica, i la música ho inventa totalment; en el llenguatge musical, allò dit està 
completament engendrat pel dir (...)”.67Coincidim amb Schloezer en una concepció del 
llenguatge que no està lligada ni sotmesa a la seva funció significativa. Al nostre 
entendre, en el llenguatge verbal, no sols és purament convencional el signe lingüístic 
- com afirmava Saussure - sinó també el seu significat. Anem a veure-ho per parts amb 
un exemple molt simple: efectivament, quan, parlant amb algun amic, tot assenyalant 
amb el dit en una direcció determinada, diem “taula”, estem pressuposant que el nostre 
interlocutor distingirà del seu camp de percepció un sector d’aquest, el separarà de la 
resta, el diferenciarà com a cosa i l’identificarà amb el signe acústic que acabem de 
proferir. Tot seguit, donem per descomptat que no és la primera vegada que el nostre 
amic es troba davant d’aquesta cosa que acabem d’anomenar “taula”, que sap per a què 
serveix, que hi ha moltes formes, colors, textures, materials, etc. possibles que poden 
conformar una taula. Quan diem “taula” estem pressuposant una gran quantitat d’ 
informació prèvia de la que, per altra banda, mai no estarem del tot segurs que el nostre 
amic la posseeixi. En aquestes condicions dir “taula” és, com a mínim, quelcom 
aventurat. Arribem així a una creença que fonamenta la confiança en que el meu amic 
està en condicions d’entendre la paraula “taula” en el sentit d’assegurar-nos de que no 
ho confondrà amb un altre objecte. Arribem a un punt d’acord; convenim tàcitament 
que “taula” té un significat compartit entre nosaltres.  

Tanmateix, en el cas de la música, no assenyalem amb signes cap cosa exterior a 
la pròpia música (sols excepcionalment pot haver, de forma puntual, referències 
extramusicals), i sense signe no hi ha significació. La música no significa res, en el 
sentit lingüístic del terme. Parlant amb propietat, la música no posseeix un llenguatge, i 
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l’objecte musical no és una entitat lingüística. Però és innegable que té un sentit; i si el 
sentit és l’objectiu últim de tot llenguatge, hem d’acceptar que la música arriba al 
mateix objectiu que aquest i d’una manera més directa, sense necessitat de convencions 
significatives. És per això que pren sentit l’afirmació de Schloezer respecte a que la 
música manifesta l’essència de tot llenguatge. nn 

No obstant, no estem d’acord amb aquest autor en que el llenguatge “inventi” 
allò que diu i encara menys que la música ho inventi del tot. Aquest és el gran error en 
que cauen els que absolutitzen el llenguatge: el solipsisme, l’autisme del llenguatge, que 
en el cas extrem de la música, considerada com un llenguatge que remet a si mateix, 
esdevé pura autarquia. Estem davant del summum del formalisme. Això és el que porta 
a Schloezer a afirmar que: “ja que no tenen (els títols de les obres musicals), o no 
pretenen tenir, més que un sentit immanent com la música i no un significat 
transcendent, han de poder-se comprendre, com ella, en el pla únicament 
formal”.68Però això no acaba aquí, sinó que el formalisme ens porta inexcusablement en 
direcció a un tecnicisme - que deriva irremeiablement cap a una tecnocràcia estètica - 
justificat: “però mentre restem en el domini de la música, aquests problemes, qualsevol 
que sigui l’aspecte sota el qual es presenten, hauran de ser plantejats i resolts en 
termes musicals i tècnics. (...) Però com el sentit de la música és informulable, si 
m’aparto de l’esfera tècnica, sols puc intentar descriure o expressar allò que sento a 
l’escoltar-la, és a dir, la meva resposta a aquesta presència”.69Efectivament, en el 
moment en que el sentit és “inventat” pel propi llenguatge no hi ha manera de sortir 
d’aquest cercle hermèticament tancat: sols l’aprofundiment en la tècnica compositiva 
ens permetria descobrir les relacions formals generadores de sentit. El problema és que 
una concepció formalo-tecnicista de la música exclouria l’accés al sentit a tota persona 
desconeixedora de la tècnica; i això empíricament no succeeix: persones absolutament 
ignorants de la tècnica poden ser els millors auditors de música!. Un sentit tancat en la 
seva immanència no porta a enlloc, s’autoinvalida. El sentit de la música és immanent i 
transcendent a la vegada, o, si volem dir-ho d’una altra manera, el sentit immanent de 
la música es transcendeix a si mateix. 

Les conseqüències lògiques del formalo-tecnicisme no s’aturen aquí: “però tot 
això serà viscut segons un nou mode d’existència, artificial en el sentit de que l’home 
arriba a ell no pels simples mitjans que li brinda la naturalesa, sinó recorrent a 
procediments elaborats per ell mateix i lliurant-se a una tècnica que li confereix una 
segona personalitat, suprarreal, que podríem anomenar “lúdica”, perquè la imagina; 
la qual cosa no vol dir que sigui enganyosa o il·lusòria, sinó molt al contrari, ja que 
potser serà únicament en aquest pla on ell podrà, tot i inventant-se, realitzar-se 
plenament”.70La proposta “lògica” oo de Schloezer és l’assumpció d’una personalitat 
artificial (atenció!, es tracta d’una personalitat apartada, al marge, dels mitjans naturals) 
a través del que podríem anomenar una alienació o autoalienació tant de l’artista com 
de l’auditor: un autèntic exercici esquizo, però que promet la realització plena de la 
personalitat. Com hom pot pretendre que a través de la fragmentació de la personalitat 
s’arribi a la plenitud d’aquesta?. En tot cas seria la plenitud d’una part de la personalitat, 
de l’artificial, no de tota ella. No és això precisament un autoengany, una il·lusió?. Les 
                                                           
nn Afegirem als nostres arguments l’opinió de Gadamer en relació al “llenguatge” de la música: “D’una 
manera incomparablement més intensa i immediata es realitza la interrelació en el llenguatge de la 
música. Aquest potser sigui l’únic llenguatge de la “oikoumene” en el qual tota convivència humana 
assoleix i exigeix una participació directa” (El giro hermenèutico. Cátedra. Madrid 2001, p. 237). Tot un 
reconeixement i un elogi per part d’un filòsof que basa la comprensió exclusivament en la linguïsticitat. 
 
oo Permeteu-nos per un moment ser un mica irònics. 
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paraules de Schloezer semblen recordar la tesi de Sartre quan parla d’una consciència 
imaginant constitutiva i alhora aniquil·ladora; però ja sabem a on porten les conclusions 
del filòsof francès: la música és concebuda com un irreal que està fora de l’existència i 
que, per tant, no la sentim realment. Intuïm aquí els primers vents de l’estructuralisme; i 
és que el formalo-tecnicisme és la punta de llança d’una concepció del món en el que el 
sentit el dóna les relacions dins de l’estructura - i la música esdevé en aquest sentit 
exemplar, modèlica, tal com es desprèn dels elogis que Claude Lévi-Strauss fa d’ella.pp  

Nosaltres no ho veiem així: és l’obra musical la que incita a desplegar els nivells 
més profunds de la nostra personalitat, superant el “jo” concebut racionalment - que en 
el fons és l’únic “jo” que s’inventa. No hi ha un desdoblament de la personalitat ni un 
alter ego artisticus. Chopin no és Doctor Jekyll i Mr. Hyde. Per això no coincidim amb 
Schloezer quan afirma que: “(...) fent-la (l’obra musical) es fa a si mateix (l’autor), 
perquè és a la vegada pare i fill de la seva obra”.71 L’artista no és ni pare ni fill de 
l’obra, sinó creador d’ella. Tampoc la tècnica i l’ofici s’haurien de considerar com una 
segona personalitat, un segon naixement de l’artista (hi ha bastant de pensament de 
Hindemith en Schloezer en aquest punt): no cal “fingir” ni “impostar”, sols es tracta de 
que m’obri a un nivell de la meva personalitat que també sóc “naturalment”. L’autarquia 
en la que Schloezer submergeix l’obra musical condueix a la irrellevància de la 
personalitat “real” de l’artista (la mort de l’autor): “la virtut expressiva d’una obra, allò 
que ella ens diu o la manera en que ho diu, no depèn de la intensitat de la vida afectiva 
de l’autor, de la profunditat dels seu pensament o de l’amplitud de la seva 
cultura”.72Amb altres paraules: es pot ser un perfecte cretí, ignorant i insuls i fer obres 
d’art de gran qualitat artística. És possible això?. ¿És que no es necessita un cor 
apassionat, ple de sentiments vius per a fer aflorar els més sublims sentiments estètics, 
una intel·ligència pregona per a saber generar un discurs ben construït o un ampli 
bagatge de coneixements adquirits i madurats per a polir un estil musical exquisit? Amb 
qui estaria pensant Schloezer quan escrivia això? Amb Beethoven?: “però, va intentar 
realment Beethoven expressar la seva vida interior?. En tot cas, no ho va aconseguir; el 
músic, el genial creador de formes sensibles, havia de conquerir la seva independència 
(...). De la praxi de Beethoven és d’on procedeix el seu titanisme (...)”.73 Si, de la praxi i 
del talent de Beethoven, perquè sense talent de res serveix la praxi. La mateixa praxi 
feta per un altre individu no hagués conduït a gran cosa. La praxi també és personal, 
també forma part de la personalitat de l’artista.  

De fet, la personalitat de l’artista compta tan poc per a Schloezer “fins al punt de 
que ja no expressa allò que és, sinó que arriba a ser allò que expressa”.74Aquesta és, 
però, la manera que s’ajusta més per a descriure la feina d’un actor o d’un impostor, no 
la del compositor precisament. És clar que la pràctica de l’ofici ajuda a l’artista a 
formar-se com artista; però la iniciativa és del ser, de l’esperit, no de l’expressió. Aquest 
malentès, és el que acostuma a fer un formalista respecte a l’expressió: no entén que 
l’expressió deriva del ser, l’obra deriva de l’autor i la forma deriva del sentit. Fins al 
punt de confondre l’existència de l’obra amb l’existència de l’autor.  

La vida artística no és una vida “artificial”, una vida “inventada”, sinó que és 
més aviat el resultat d’una vocació seriosa, profunda i d’una vida intensa que sovint ha 
                                                           
pp Escriu Lévi-Strauss: “ja que la música és l’únic llenguatge que posseeix els atributs contradictoris de 
ser a un temps intel·ligible i intraduïble, el creador musical és un ésser comparable a les deïtats, i la 
música és el misteri suprem de la ciència humana”. (Claude Lévi-Strauss. Mythologiques. Volum I. Le 
cru et le cuit. Plon. Paris, 1964). 

Per a l’estructuralisme, la música és clarament un llenguatge que privilegia l’aspecte estructural 
fins al punt d’excloure la component semàntica. Com diu Fubini, “l’estructuralisme, sobretot des de la 
perspectiva antropològica de Lévi-Strauss, reprèn el vell problema del formalisme i el dota de nou 
contingut” (Música y Lenguaje en la estética contemporánea. Alianza Editorial. Madrid 1994, p. 77). 
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portat a un destí tràgic. Tant la idea musical com el personatge operístic, sens dubte, 
existeixen apart de l’autor; però ni són ni, encara menys fan l’autor. Mozart no esdevé 
Don Giovanni, sinó que el crea segons el seu estil personal. No és l’artista qui “es fa” a 
través de l’obra - en tot cas seria l’ofici el que es faria a través d’ella - sinó l’obra que es 
fa a si mateixa a través del compositor, com l’embrió que es fa en el ventre de la seva 
mare. Per això, entenem que Schloezer està en un error quan assegura que “el geni farà 
el que vulgui, però no podrà voler qualsevol cosa”.75No; el geni voldrà el que vulgui, 
necessàriament. No hi ha límits a la voluntat artística perquè no hi ha marge per a 
l’arbitrarietat. 
 
 
  1.2.2. Pierre Schaeffer: L’objecte musical com objecte sonor 
 

“Durant anys i panys hem estat fent fenomenologia sense saber-ho, la qual cosa, 
mirem-ho com ho mirem, val més que parlar de fenomenologia sense practicar-la”.76 
Aquesta observació del fundador de la música concreta no la diu tant a qui estudia des 
del pla purament intel·lectual la música com a qui descobreix que en la pròpia activitat 
perceptiva de la musica hi ha molt del tarannà fenomenològic portat a la pràctica. 
Concretament, és allò que Schaeffer anomena escolta reduïda i que descriu com una 
“intenció de no escoltar més que l’objecte sonor”.77 qq Així, per exemple, és remarcable 
com aquest autor adverteix del perill de confondre l’objecte percebut i la percepció que 
tinc d’ell: “l’objecte sonor s’inscriu en un temps que és molt fàcil de confondre amb el 
temps de la meva percepció, sense adonar-me de que el temps de l’objecte està 
constituït per un acte de síntesi, sense el qual no hi hauria objecte sonor, sinó un flux 
d’impressions auditives”.78De tota manera, i encara que Schaeffer no ho digui 
explícitament, darrera de la seva concepció apareix l’objecte sonor (terme en el que 
inclou l’objecte musical)rr com un objecte ideal per a la consciència, dit amb la 
terminologia fenomenològica, i en aquest sentit, proper a les tesis dels fenomenòlegs 
que segueixen a Husserl. Val a dir, però, que Schaeffer, com altres autors que entren en 
el camp de la fenomenologia des de “fora”, és a dir, no des del bagatge propi de la 
reflexió filosòfica, fa una barreja de filosofia i teories psicològiques mancada sovint de 
la coherència exigible des del punt de vista de l’ortodòxia. Tanmateix la seva 
contribució la considerem valuosa molt especialment en la seva perspectiva crítica 
davant del científic, del físic que estudia el so; quan escriu per exemple: “el físic aborda 
en realitat dos objectes: l’objecte sonor que escolta i la senyal que mesura: víctima de 
l’error de perspectiva ja denunciat, no li queda més remei que plantejar la senyal física 
des del principi i considera l’audició com el seu resultat i l’objecte sonor com una 
aparença subjectiva”.79Per això, cal anar en compte en la identificació de l’objecte 
sonor amb l’objecte que estudia l’acústica: “La correspondència entre música i acústica 
és llunyana; l’experiència ens prohibeix reduir tan alegrement els fets de la percepció 
humana als paràmetres que mesuren els aparells. (...) D’aquesta manera hem assistit al 
naixement d’obres incontestablement noves, i interessants sota aquest punt de vista, 
                                                           
qq La nostra intenció, però, és reservar l’estudi a fons de l’escolta un cop haguem arribat a establir les 
conclusions en relació a l’objecte musical, per la qual cosa sols agafarem de resquitllada aquells aspectes 
de la percepció que tinguin una relació directa amb l’essència de l’objecte musical. 
 
rr De fet, Schaeffer pren cura de no distingir entre sonor i musical: “aquest llibre, consagrat als valors 
musicals (...)”.TOM, pàg. 97. De tota manera el que entén Schaeffer per valor musical no coincideix 
precisament amb la nostra línia de pensament - valors que apunten a un sentiment estètic -, sinó més aviat 
a valors d’índole sonoro-estructural. 
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però molt decepcionants en altres plans i de dubtosa supervivència. (...) Si aquestes 
obres intel·lectualment i acústica irreprotxables no es dirigeixen en realitat més que a 
una oïda teòrica que mai serà la nostra, aleshores ¿no resultaria absurda 
l’aposta?”.80Certament, Schaeffer hi posa el dit a la nafra: la percepció musical no és un 
oïda que funcioni com un aparell de mesura “científic”, no és una oïda “acústica”; i, per 
tant, l’objecte sonoro-musical no és un objecte acústic, en el sentit de ser l’objecte 
escaient a l’estudi del físic.ss L’objecte sonor, des del seu punt de vista i que nosaltres 
compartim, s’ha de considerar sempre des de la seva naturalesa sonora i no de l’objecte 
material que l’origina.81Això ens introdueix en la naturalesa peculiar de l’objecte sonor, 
molt diferent de l’objecte lluminós: “En la mesura - assenyala Schaeffer - en que un 
objecte il·luminat tingui una “forma”, el projector o el sol seran oblidats en benefici de 
l’objecte, doncs ells sols proporcionen els raigs lluminosos amb el que l’objecte 
s’adorna. Tots els sons provenen aparentment de fonts, i sembla que el que interessa a 
l’oïda, al contrari que a l’ull, són els raigs sonors”.82L’objecte lluminós esdevé 
quelcom diferent, en “oposició” a la llum que es projecta en ell, mentre  que l’objecte 
“sonor” és ell mateix objecte de si mateix, com si fos una realitat autònoma. Schaeffer 
anomena a l’escolta dels objectes sonors experiència acusmàtica.tt És a dir, l’escolta 
musical revela una realitat que se’ns dóna del tot: mentre que en la realitat “mundana” 
apareix l’objecte en tant que “cosa” que és refractària al seu lliurement - d’aquí la noció 
de “cosa en si” que tants maldecaps ha donat als filòsofs - en l’objecte sonor la donació 
d’aquest és completa, no hi ha reserva ni ombra. Com diu bellament aquest autor: “tots 
els altres objectes presents en la consciència li parlen d’una altra cosa distinta d’ella 
mateixa: en el llenguatge de l’home, li descriuen en el món, segons les idees que es fa 
d’ell. Els objectes sonors i les estructures musicals, quan són autèntiques, ja no tenen la 
missió d’informar; s’aparten del món descriptiu, amb una espècies de pudor, per a 
poder parlar millor als sentits, a l’esperit, al cor i a l’ésser sencer, de si 
mateix”.83Llàstima que Schaeffer no hagi vist en aquest “parlar al cor” un valor estètic 
constitutiu de l’experiència musical. 

En aquest punt, no és sobrer assenyalar que el pensament de Schaeffer connecta 
amb l’estructuralisme quan situa l’estructura com a l’autèntic objecte de la percepció: 
“en realitat no percebem els objectes, sinó les estructures que els incorporen”.84 Així 
doncs, per a aquest autor el valor musical s’articula en l’estructura. La nostra oïda, en 
aquest sentit, és extremadament hàbil per a entendre intel·ligentment allò que Schaeffer 
anomena “el llenguatge de les coses”: “el que succeeix espontàniament i amb molt rigor 
és que descodifiquem amb una habilitat consumada. Però lluny de felicitar-nos i 

                                                           
ss Aprofundint en la crítica als músics electroacústics, la majoria més enginyers i científics que 
pròpiament músics, diu Schaeffer: “tot podria ser calculat de bell antuvi... llevat de l’efecte produït. (...) 
Un error comú: la fe que es tenia en el triangle i en la descomposició del so, per a uns en sèries de 
Fourier, i per altres “maons de sensació”. Aleshores, uns treballaven en construir robots i els altres en 
dissecar cadàvers. La música viva estaria en un altre lloc i sols seria per a aquells que savien evadir-se 
d’aquests models simplistes. (...) En aquestes músiques esdevé que el virtuosisme dels registres 
electrònics emmascara qualsevol joc viu, o bé que allò arbitrari dels jocs sonors, a major glòria de les 
causalitats, no preserva cap musicalitat voluntària. És així com el propi excés de possibilitats d’allò 
electroacústic escapa a l’equilibri, predominant el virtuosisme d’una musicalitat sense interès, o una 
sonoritat que no va més enllà de la descripció del seu propi orígen. (...) La paradoxa contemporània rau, 
doncs, en el fracàs instrumental d’un gran nombre de mitjans poderosos. Sense una execució viva gràcies 
a un instrument creïble, la crisi no té sortida”. (TOM, pàg. 42-44). Musicalitat, interès i credibilitat són 
valors que Schaeffer troba a faltar en aquestes obres fetes exclusivament des d’una racionalitat que ignora 
la pròpia experiència de l’escolta. 
 
tt “Nom donat als deixebles de Pitàgores que durants cinc anys escoltaren les seves lliçons amagats 
darrera d’una cortina, sense veure’l, i observant el silenci més rigorós”, segons el diccionari Larousse. 
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admirar els nostres poders, sentim vergonya, i gairebé menyspreem els nostres 
meravellosos automatismes, per despit, al no poder comprendre’ls”.85 Ens afegim al seu 
lament i constatem l’emmascarada “enveja” de la racionalitat a la “potència” 
intel·lectual del cor: “la nostra oïda, - continua Schaeffer - més músic del que ens 
atreviríem a esperar fa quelcom més que identificar en unitats els objectes sonors que 
anomena (...). A la seva manera fa, en sentit etimològic i no simbòlic, una autèntica 
partitura: fent la part de cada instrument i atribuint-li el seu continuum”.86Opera en 
aquesta complexa activitat de l’oïda un sentit “natural” que no s’oposa a allò 
pròpiament cultural - i, també, tradicional -, sinó a allò convencional. Com molt bé 
escriu Schaeffer: “ l’escolta “natural” dóna un sentit a allò que copsa, sense passar per 
la convenció, sinó recolzant-se en una experiència anterior molt elaborada (...), es 
tracta del llenguatge dels sorolls. (...) Per més que els sorolls tinguin un aire natural, 
nosaltres lletregem i aprenem des de la més tendra infantesa aquest llenguatge de les 
coses amb la mateixa aplicació que una llengua humana. (...) Anem a escoltar els 
objectes sonors amb una oïda musical”.87Amb altres paraules: Schaeffer concep un 
sentit natural per a copsar el camp sonor com un llenguatge o protollenguatge (una idea 
de reminiscències rousseaunianes, per cert) musical. D’aquesta manera, la nostra oïda 
“musicalitza” el soroll convertint-lo en un “llenguatge de les coses”, a la manera 
d’una metabolització de la realitat sonora que, tal com ens arriba, tal com ens és donada, 
en estat “cru”, no pot ser directament assimilada, compresa. En realitat, la proposta de 
Schaeffer es queda curta: la “intel·ligència del cor”, la “lògica”  dels sentiments, a 
través de la sensibilitat musical ens obra un camí per a escoltar “tota” la realitat, no 
sols la sonora, en els seus múltiples sentits. La intel·ligència de la nostra oïda musical 
ens permet copsar la naturalesa musical en tot. Es tractaria, doncs, de musicalitzar la 
vida,uu sense detriment de l’acció que fa la música sobre nosaltres mateixos, com a 
camp de coneixement interior i autocomprensió. 
  
 
  1.2.3. Vladimir Jankélévitch: l’objecte musical com un “no-sé-què”.  
   La “coincidentia oppositorum” en l’objecte creatiu. 
 

Expressions com “presque-rien” o “je-ne-sais-quoi” sintetitzen el nucli entorn el 
qual gira el pensament d’aquest filòsof. D’aquesta manera anomena allò inefable, allò 
que no es deixa atrapar en les xarxes del llenguatge: la gràcia, l’encant, el geni, el 
misteri de la creació, allò que distingeix l’activitat creadora de l’activitat quotidiana. 
“Dissortadament, la música en si mateixa és un no-sé-què - assenyala Jankélévitch - tan 
incomprensible com el misteri de la creació.(...) Així mateix, l’irritant i decepcionant 
secret de la música s’oculta i sembla riure’s de nosaltres”.88 Aquest encant, aquesta 
gràcia no es poden mesurar, no es poden abstraure i aïllar de la seva manifestació. “Allò 
inefable - afirma aquest autor - és inexpressable per ser infinit i interminable en allò 
que cal dir”;89i la música és l’encarregada d’assenyalar la presència de l’inefable vv 

                                                           
uu D’alguna manera es tracta de fer realitat la vida estètica de que parla Nietzsche a través de les facultats 
musicals innates.  
 
vv En aquest sentit, l’aportació d’una filòsofa com Susanne Langer, en principi bastant allunyada dels 
plantejaments filosòfics de Jankélévitch, s’inscriu, no obstant, dins d’aquesta mateixa línia de pensament. 
Com és sabut, Langer tracta la música com un simbolisme: “la música en la seva més alta, encara que 
clarament simbòlica forma, és un simbol inconsumat” (Susanne K. Langer, Philosophy in a New Key. 
Harvard College, 1957. Pàg. 240). Ara bé, la funció del simbol consisteix en representar l’objecte que 
simbolitza; quin és, doncs, aquest objecte?. Evidentment, Langer està més interessada en desenvolupar la 
seva teoria del símbol que per a qualsevol altra cosa, dedicant a aquest propòsit la major part del seu 
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perquè “on falta la paraula, allí comença la música; on les paraules es detenen no pot 
fer més que cantar”.90I quan la música es deté? - ens preguntem nosaltres -; i quan falta 
la música?: allí comença l’autèntic silenci. La relació de la música amb el silenci queda 
bellament expressada per Jankélevitch amb la següent analogia: “sense vanes metàfores 
podem dir que el silenci és el desert en el que floreix la música, i la música, flor del 
desert, és a la seva vegada un misteriós silenci”.91 El silenci, la qualitat del silenci 
d’una persona és la que la distingeix com a tal. La persona de silenci “sorollós” no 
posseeix una ànima elevada, no està preparada per a rebre la veritat.92Però Jankélevitch 
intueix quelcom que va més enllà del silenci: “el silenci està més enllà del soroll, però 
l’ “harmonia invisible”, l’harmonia críptica o esotèrica, està fins i tot més lluny que el 
silenci”,93paraules aquestes que situen el pensament d’aquest filòsof en l’esperit de la 
tradició més genuïna del misticisme pitagòric.  

El cant esdevé, aleshores, la manifestació espontània davant de l’inefable: és 
l’encontre amb l’inefable allò que convida a cantar, ja que “l’inefable desencadena en 
l’home un estat d’entusiasme”.94Aquest és el sentiment primordial de la música: 
l’entusiasme, la joia davant allò infinit, l’al·leluia espontani amb el que l’esperit esclata 
de joia, junt amb l’estat d’eufòria que acompanya la presència d’allò sagrat. Lluny del 
dolor esquinçador o del crit animal que irromp a través de les passions més instintives, 
com diria Diderot, per a Jankélévitch el cant pren una dimensió mística, purament 
espiritual. En aquest aspecte estem plenament d’acord amb Jankélévitch: no és el crit de 
la necessitat ni el gest de l’angoixa la base del cant. Ni el mateix Heidegger sabrà veure 
el rerafons del sentiment d’angoixa i el prendrà com a sentiment primordial; no veurà 
que l’angoixa és el sentiment de l’existència de la raó separada del cor: és aquí on es 
produeix el gran malentès, l’error de confondre “la existència de la raó” amb “la raó 
de l’existència”. Perquè l’autèntic rerafons de l’existència, la que intueix el cor 
immediatament, es manifesta a través d’un sentiment primordial d’extraordinària 
alegria, obertura, pau, afirmació, esplendor, brillantor, força, etc. Afortunadament, la 
música es manté fidel al seu sentiment primordial malgrat que es tenyeixi revestint-se 
del “colors” i del matisos més dolorosos o més terrorífics: l’essència del sentiment, 
desvelada per la música, “salva”, “redimeix” el sentiment concret, per terrible que sigui, 
a l’integrar-lo en la seva arrel unitària. I al fer-ho, la música ens mostra la força 
vencedora de l’essència sobre l’accident, de la unitat sobre els detalls, de l’alegria sobre 
l’angoixa. Aquí trobem el fonament de la funció catàrtica que en la música esdevé més 
potent que en qualsevol altra art. 

No ens queda el menor dubte que Jankélévitch és una rara avis entre els seus 
col·legues ja que posseeix una sensibilitat exquisida per a la música i una gran intuïció 
per a entendre l’activitat creadora des de dins. Tanmateix, un to malencònic es desprèn 
de la seva prosa. La seva manera de veure la música manifesta una ambigüitat tènue i 
una certa buidor que no prové del contacte amb la música mateixa, sinó del seu 
aferrament, potser més involuntari que desitjat, a la facticitat del món. “La música no 
significa res, per tant, ho significa tot”,95escriu el filòsof. En comptes de cercar el sentit 
de la música o de negar-la, Jankélévitch assumeix la contradicció, la paradoxa com un 
                                                                                                                                                                          
discurs. Tanmateix, hi ha un moment en que exposa clarament a quin objecte es refereix: “hi ha, 
tanmateix, un tipus de simbolisme peculiarment adaptat a l’explicació de les coses “inefables”, encara 
que li falta la virtut cardinal del llenguatge, la denotació. El tipus més altament desenvolupat de tal 
semàntica purament connotacional és la música” (opus cit., pàg. 101). D’aquesta manera arriba Susanne 
Langer a la mateixa conclusió que V. Jankélévitch, reconeixent la música com l’expressió d’allò inefable. 
Semblaria, però, una conseqüència lògica dels arguments de la filòsofa americana que si la música 
expressa l’inefable no pot ser, a la vegada, un llenguatge denotatiu, per la pròpia naturalesa d’aquell. De 
tota manera, la discussió del caràcter simbòlic o no de la música mereix una atenció especial que 
dedicarem en els propers capítols. 
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equívoc essencial de la música, tant a nivell metafísic com moral. La música significa la 
totalitat, allò absolut o, dit d’una altra manera, la música és la manera que té l’absolut 
de significar-se, el seu signe. La magnitud d’aquesta empresa desborda la més remota 
possibilitat d’aconseguir-ho a través dels processos de la raó. Així doncs, la música 
opera irracionalment, al marge de la veritat, “per això està més a prop de la màgia que 
de la ciència demostrativa”.96Aquestes paraules, que per a un filòsof racionalista 
tindrien un significat pejoratiu, apunten cap a un altre tipus de veritat, una veritat 
seriosa, autèntica: “si la considerem en la seva ingènua i immediata veritat, la música 
no significa altra cosa que el que és: no és l’exposició d’una veritat intemporal, sinó 
l’exposició mateixa, l’única veritat, la seriosa”.97Efectivament, la música no “amaga” 
res, s’exposa nua, es dóna en la seva immediatesa. D’aquí hom desprèn la superioritat 
de la música sobre les altres arts, “per això l’art dels sons és vertaderament - dit això 
sense metàfores - la intimitat de la interioritat i allò intern de les altres arts. Per a 
admetre que la música tradueix l’ànima d’una situació, i fa que aquesta darrera sigui 
perceptible a l’oïda de la nostra ànima, no és necessari conferir-li un àmbit transfísic. 
En efecte, la sonoritat física és ja una cosa mental, un fenomen immediatament 
espiritual ”.98 

Tanmateix, no podem coincidir amb Jankélévitch quan afirma que “ja no hi ha 
manera de distingir entre substància i modes relatius, entre essència i 
ornamentació”,99ja que en la música distingim clarament allò que és substancial, els 
pilars i les “parets mestres” de l’edifici musical, d’allò purament ornamental. La 
diferència amb altres fenòmens del món de la vida rau en que en la música allò 
ornamental no és superflu, “prescindible”. La música és tan present en les idees de 
gran volada com en els detalls més petits. No hi ha res “insignificant”, res que pogués 
desaparèixer sense notar la seva pèrdua irreparable. Però això en absolut té res a veure 
amb la indistingibilitat, amb la indiferència entre el fonament i l’ornament: sense 
aquesta diferència la música esdevindria un conglomerat de sons desorganitzats. 
Jankélévitch, al nostre parer, confon la inutilitat amb la frivolitat i la superficialitat; per 
a aquest filòsof allò profund es manifesta en proporció directa a l’esforç i al temps 
esmerçat per a actualitzar tot el potencial virtual, totes les intencions ocultes. No; la 
música sols és frívola i inconstant per a la mirada apagada de l’home “caigut”, 
submergit en l’alienació de la seva quotidianitat. Aquesta confusió el fa afirmar que 
“l’obra musical existeix sols durant el temps de la seva execució”,100és a dir, que la 
música sols té una existència basada en l’aparença, purament fenomènica. Però si 
neguem la profunditat de la música, neguem la noció de profunditat en si mateixa, 
perquè la música manifesta l’essència de la profunditat, en tant que profunditat sense 
objecte que es desvela de forma inesgotable.  

Arribem a la conclusió que l’objecte musical de Jankélévitch es desfà, s’evapora 
en la temporalitat, en la durée bergsoniana: “seria necessari un altre Bergson per a 
esvanir els miratges de l’espacialització de l’estètica musical”,101escriu l’autor, 
expressant un clar prejudici contra l’espai i la “visualització”. Comprenem perfectament 
el motiu d’aquest prejudici pel que hi ha de perill real de tornar la música una art 
plàstica més, però discrepem pel que això suposaria en tant que concepció de la música 
com a simple durée: seria francament insuportable. De fet, l’experiència ens diu una 
altra cosa: en el moment en que apareixen elements temàtics en la música i els 
reconeixem com a tals, aquests són recordats, “salvats”, “pescats” del fluir indistingible 
de la pura temporalitat. És aleshores quan reconeixem la música, la seva articulació, la 
seva entitat com objecte musical amb la seva dimensió musical que és temporal i 
espacial a la vegada, però no com a concepte “geomètric” sinó musicalment expressiu. 
Al nostre parer, el filòsof s’equivoca al no admetre una dimensió espacial pròpia de la 
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música, quan afirma, per exemple, que “l’associació que s’estableix entre el so i els 
desplaçaments de la mà sobre el teclat, entre la música i les seves escansions 
coreogràfiques, entre l’afebliment del so per la distància i l’experiència del 
desplaçament espacial, porta a crear un espai auditiu al nostre voltant, un lloc híbrid 
en el que la música ascendeix i descendeix, s’allunya i que, com tot espai, posseeix un a 
dalt i un avall”.102 No, l’espai musical no és una creació artificial i a posteriori per 
influència “visual”, sinó l’essència de l’espai, de la mateixa manera que el temps 
musical no és el temps que experimentem habitualment, sinó l’essència del temps. Així, 
l’essència de l’espai no és perceptible a través de la vista, pels ulls, ni tampoc pel tacte o 
per cap altre sentit: és perceptible per l’oïda, amb una precisió extraordinària i de forma 
immediata. 

Però, sens dubte, un dels aspectes més interessants, en relació a la naturalesa de 
l’objecte musical tal com es desprèn del pensament de Jankélévitch sigui el 
reconeixement de la importància decisiva de l’activitat creadora, del fer. “Els més 
profunds musicòlegs actuals - escriu aquest autor, i que nosaltres subscrivim i 
estendríem a tots els estudiosos, inclosos els filòsofs de la música - són compositors, o 
persones que practiquen la música”.103 Efectivament, qui parla o escriu sobre música 
sense ser capaç de “fer-la” no pot estar mai segur del que afirma, li manca un 
coneixement fonamentat en l’experiència real de la música.ww “Sovint, el creador sols té 
una manera de reflexionar sobre la creació: crear”,104escriu Jankélévitch; aquest 
“reflexionar” del creador, evidentment, no és una reflexió racional, en el sentit habitual 
del terme, sinó un diàleg interior construït sobre intuïcions, sensacions, expectatives 
que van prenen cos, que es van obrint a la llum a través de l’escriptura i solament a 
través d’ella - sense ignorar el bagatge teòric que queda incorporat en el seu ofici. Per 
això, el sentit de la música no es pot “programar” anticipadament, “el sentit es forma, 
doncs, en el present,- assenyala el filòsof - i s’evidencia en el futur anterior, però mai és 
concertat per anticipat o a priori pel artista: és l’ideòleg qui delibera abans de fer! (...) 
Comencem per “fer”, donem el problema per resolt, perquè ja ho resoldrem després. 
Comencem pel final, i la resta arribarà d’afegitó”.105És aquesta una bona i senzilla 
forma de descriure l’esperit que anima el procés creatiu: l’obra ja està feta, sols cal 
desempolsar-la, treure-li les impureses, apartar allò que destorba... 
   
 
  1.2.4. Clément Rosset: l’objecte musical com “ens realissimum”.  
 

La reflexió sobre la naturalesa de l’objecte musical arriba, en el pensament de 
Rosset, a la conclusió més extrema, més radical: “la música és així creació del real en 
estat salvatge, sense comentari ni rèplica; i l’únic objecte d’art per a presentar un real 
com a tal. Això per una simple raó: la música no imita, esgota la seva realitat en la 
seva producció, com el ens realissimum - realitat suprema - per la qual els metafísics 
caracteritzen l’essència, de ser de tota cosa model possible però de no ser ella mateixa 
model de res”.106D’aquí prové l’autonomia de la música respecte a la “realitat” del món, 
com també la del músic que “porta el seu real amb ell”.107Una autonomia que proclama 
                                                           
ww D’aquí la importància que té en la formació musical la pràctica de l’escriptura, no precisament per a 
estimular la presència creixent de nous compositors, sinó per a fer “coneixedors” de primera mà de la 
música a tota persona interessada per la música. Malauradament, és ben palès que els responsables de 
l’administració espanyola i catalana que fan les lleis d’educació no estan adequadament assessorats al 
disminuir les hores lectives d’escriptura per a potenciar, en canvi, les hores de pràctica de l’instrument. 
No s’han adonat encara que per molt que hom  dediqui hores a tocar un instrument, això no el portarà a 
conèixer amb més profunditat la música que el compositor ha escrit.  
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la superioritat de la música en relació a les altres arts xx i la capacitat immensa de 
fascinació i d’èxtasi sobre aquestes, ja que “l’objecte musical fascina perquè es situa 
fora del camp del desitjable, realitzant aquesta condició paradoxal, sovint somniada, 
però mai acordada fora de l’espai musical i de no ser pas “com les altres”, és a dir, de 
ser perfectament l’altra”. 108 La potència del seu efecte sobre l’auditor és causada per la 
“irrupció del real en estat brut, sense possibilitat d’apropament pel biaix de la 
representació”;109 és a dir, la música no representa sinó que es presenta, sorprenent, 
de vegades de forma violenta, a l’auditor. De les seves paraules es desprèn que Rosset 
rebutja de ple la possibilitat d’una concepció simbòlica de la música en tant que tot 
símbol és representatiu. I creiem que la seva afirmació no va gens desencaminada: el 
contacte directe de la música no deixa “temps” a la rèplica, agafant l’oient per sorpresa, 
mentre que el contacte amb el món sempre és “mediatitzat” pel llenguatge, sigui 
simbòlic, o verbal. La immediatesa de l’objecte musical posa “en fora de joc” tot “joc” 
de la representació, és a dir, d’interpretació, sigui l’auditor conscient o no d’aquesta. 
Creiem que aquest és un dels arguments més potents per a refutar les tesis orientades a 
una concepció de la música com a símbol o signe. 

L’alteritat de la música respecte al món, el seu caràcter “estrany al món”, queda 
ben palès quan constatem que “alguna cosa es presenta aquí que no recorda res de real 
precisament perquè constitueix un real d’ell tot sol, oferint al qui el sent la primacia del 
misteri lligat a tota existència, una mena de visió en directe de la diferència 
trastornadora, en el sentit del mot trastornar, que hi ha entre el ser i el no ser - 
diferències que ja coneixem, però que mai l’havíem percebut en aquest nivell de 
profunditat”,110de forma que l’objecte musical s’erigeix davant nostre com una 
presència “que no procedeix de cap naixença i ve a ser no essent la conseqüència de res            
(... existint) sota la seva pròpia autoritat, independentment de tot origen o raó de 
ser”.111Amb altres paraules: ens trobem davant d’un objecte sense causa, expressió 
sobirana de la voluntat d’existir. D’aquesta manera, el compositor esdevé el model 
paradigmàtic de la creativitat en tant que artífex d’una realitat autònoma: “el músic - 
afirma Rosset - és així l’únic artista en ser completament demiürg: “obrer” en sentit 
absolut, produint el seu real sense cap recolzament exterior: no proposa una imatge del 
real sinó que imposa un real en carn i os, ple de les seves pròpies matèria i forma. La 
música no és pas el rival del real ni l’ésser èmul, sinó el seu model: “imitant” 
efectivament el real, és a dir l’acte de devenir real, i no el real una vegada 
advingut”.112En aquest sentit la posició de Rosset es distancia, per exemple, de la de 
Sartre: “el món i la música s’oposen com un model de realitat a un altre; no com el real 
a l’imaginari”.113Sartre sols admetia una única realitat, la del món, havent d’apel·lar a 
una consciència imaginant “aniquiladora” de la realitat que permetés obrir un “espai” a 
la presència de l’art; contràriament, Rosset concep una realitat “altra”, la de l’objecte 
musical, que coexisteix “pacíficament”, si bé de forma ben contrastada, amb el real del 

                                                           
xxÉs remarcable la coincidència amb un autor provinent de la tradició analítica anglosaxona, si bé titllat 
sovint pels seus propis col·legues com “platònic”, com és Peter Kivy. Aquest autor escriu, per exemple, 
que “la música absoluta ens entrega un món, però no és el nostre” (Peter Kivy, New Essays on Musical 
Understanding, traducció al castellà per Verònica Canales per a Ediciones Paidós, Barcelona 2005, pàg. 
58), mentre que les altres arts - les arts amb contingut, com les anomena Kivy - “ens entreguen el nostre 
món, encara que transformat i transfigurat a la manera de les belles arts” (opus cit.), i per tant són 
incapaces d’alliberar-nos, com fa la música: “la resta de belles arts, allò que jo anomeno arts de 
contingut, art “amb contingut”, no aporten aquest alliberament, com la música, sinó tot el contrari: ens 
confronten a allò que hom suposa que han d’alliberar-nos” (opus cit.).  
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món.yy Per aquest motiu, la música no imita ni s’aplega a un llenguatge simbòlic o de 
signes propi del model mundà, sinó que “constitueix doncs un llenguatge; i un 
llenguatge que podem, en certa manera, considerar universal”;114tesi aquesta que 
genera un nou argument per a refutar la teoria simbòlica de la música: la música, com a 
realitat sobirana, crea el seu propi llenguatge absolutament autònom i independent del 
llenguatge verbal i els seus derivats mundans. 

L’alteritat substancial de la música té com a conseqüència més directa la 
problemàtica entorn a l’accés a ella i la comprensibilitat del seu llenguatge: entrem amb 
la música per un camí que no té res veure amb les capacitats de comprensió del món a 
través del llenguatge; la intel·ligència musical, la capacitat de gaudi, etc. de la música 
no presenta cap punt en comú amb la intel·ligència mundana (cosa que explica, per cert, 
com les ments de grans intel·lectuals i fins  i tot artistes de la història hagin estat 
absolutament opaques al fenomen musical). Es formarien així dues “classes” (en el 
sentit “matemàtic” del terme) d’individus: els que tenen accés a l’experiència de la 
realitat musical i els que resten sords a aquesta, amb tota la gamma de graus d’intensitat 
vivencial que poguéssim trobar. 

Tanmateix, l’autonomia del real de la música comporta la fal·làcia de tot intent 
de “traducció” a les estructures del món: “tot allò que és absolutament real - és a dir, 
estrany a tota representació - és també absolutament singular; i tot el que és singular es 
mostra rebel a la interpretació”,115i, en conseqüència, “la llengua musical és l’única 
que no té necessitat d’intèrpret. Aquells que diem que “interpreten” una partitura són 
executants, no traductors”.116Evidentment, si interpretar és sinònim de traduir, no 
podem estar més d’acord amb Clément Rosset en que la música és intraduïble. Però una 
concepció més ampla, no tant estreta de la interpretació pot tenir sentit en relació a la 
música. Per a Rosset la interpretació és una “reducció a una altra cosa”, i en aquest 
sentit la música no es deixa reduir, s’escola entre els dits al mínim intent de fer-ho. 
Tanmateix, l’intèrpret pot fer entenedora la música exclusivament per via musical, 
sense traducció ni encara menys explicació, anant molt més lluny de la pura execució 
instrumental, justament perquè, com individu, l’intèrpret és també una realitat singular: 
la seva corporalitat, el seu temperament, la seva sensibilitat, la seva intel·ligència 
musical, el seu art en summa, són precisament els vertaders “instruments” per a la 
interpretació més enllà de que usi un instrument musical per a manifestar-ho. Fins i 
tot gosem dir que el rol d’executant és el factor més proper a la mundanitat, en tant que 
esdevé l’últim esglaó de la seva tasca mitjancera entre la realitat musical i la del món. 

Però, sens dubte, un dels aspectes més notables del pensament de Rosset és la 
connexió de la música amb l’existència i amb la joia d’existir. Així, l’efecte de la 
música “no consisteix en suggerir el món, sota el cop d’una eufòria sospitosa, on tot hi 
està bé o tot s’hi justifica, sinó més aviat a revelar, de forma clara i indubtable, que tot 
és prodigiós en tant que simplement existeix”.117Aquesta darrera afirmació encaixa 
amb la naturalesa del sentiment estètic musical estudiat en el capítol anterior: si la 
música “parla” d’essències, si és el llenguatge de les essències, l’entusiasme per la joia 
d’existir és el sentiment propi associat a experimentar l’essència de l’existència.zz 

                                                           
yy Al respecte escriu Rosset: “és perquè la música és, en cert sentit, no l’expressió somniadora d’un món 
millor sinó, tot al contrari, una mena d’aturada inesperada en el curs del món, quelcom com una 
clariana en el bosc o un oasi en el desert”. (OM, pàg. 87). 
zz “Enthousiasmós” significa que la persona està “en el déu”, és a dir, assoleix un estat de beatitud que el 
porta a estar fora de si: fora del seu estat habitual que nega la joia “divina” de viure. Aquest entusiasme és 
més profund que l’èxtasi catàrtic produït per la commoció aclaparadora de la desolació (éleos) i 
l’esgarrifança de terror (phobos) que, segons Aristòtil, inspira la tragèdia: l’entusiasme davant la joia 
d’existir és el més profund i el més autèntic sentiment de llibertat. 
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Estem aquí, doncs, justament davant de l’experiència ontològica originària que 
ens ofereix la música en tant que Prima Philosophia: l’expressió primigènia del goig de 
viure, de la joia d’existir. El misteri de la música esdevé aquí ú amb el misteri del ser, 
obrint-nos a una experiència ontològica inaccessible per a la raó a través de la 
paraula i responent per la via del sentiment estètico-musical la pregunta que 
s’interroga per l’existència: què és existir?: joia de viure. Aquest és el sentiment 
primer, l’originari, o com diu Rosset. “la música provoca així una mena de presa de 
consciència a posteriori d’un saber ancestral i perenne, la revelació d’una cosa 
vertadera i coneguda de tots (...). Aquesta història és la de l’existència en general que 
la música sembla conèixer per avançat tots els detalls i aleatorietats (...). I tot el que 
advé o podria advenir no és més que un conjunt de variacions programades una vegada 
per totes des d’un passat immemorial”.118Si alguna cosa podem dir de la música, sense 
temor a equivocar-nos, és que existeix i és alhora el garant més directe de l’existència. 
L’objecte musical esdevé així el fidel testimoni d’un temps originari de l’existència que 
ve acompanyada del goig de la seva afirmació. Goig que es transmet en cada obra que el 
compositor crea, afirmant l’existència en cada obra, tot experimentant ell mateix el 
gaudi de la seva afirmació. Així doncs, podem afirmar que l’origen i fonament de tot 
gaudi estètic davant de l’obra musical és el propi goig de l’existència.  

Per això cobren ple sentit les darreres paraules de Clément Rosset en relació a 
l’objecte musical: ”allò que hi ha així de prodigiós a la música és primerament i simple 
que existeix (...). Si la música existeix, aleshores és veritat que el món existeix (...).En 
aquest sentit la música recorda imperativament un sentiment del real en general gastat 
i afeblit, desgastat dia darrera dia per l’experiència quotidiana”.119Invertint els termes 
fins al punt de “violentar” el sentit comú (que per “comú” és també el més mundà dels 
sentits), Rosset fa derivar l’aprehensió de l’existència de món a l’existència de la 
música. Efectivament, la nostra “estranyesa” davant d’una realitat mundana composta 
per “coses” que en la seva transcendència no revelen mai la seva interioritat, ens podia 
fer caure fàcilment en una actitud escèptica en relació a l’existència real del món, 
considerant-lo exclusivament com a món de meres aparences, de purs fenòmens. Però és 
justament l’experiència del real de la música la que “rescata” el real mundà de la seva 
mudesa constitutiva: és perquè experimentem del cert el sentit de realitat de l’objecte 
musical que reconeixem en els intersticis dels fenòmens canviants el sentit del real del 
món - de l’Ésser que s’oculta, com diria Heidegger. D’aquí que, finalment, el contacte 
amb el real de la música es fa necessari per a nodrir, renovar, regenerar la realitat del 
món, al connectar-lo amb la seva arrel originària. 
 
 
 
2. Conclusions a les aportacions estudiades. 
  
 
 a) L’objecte musical és un objecte del sentit.  

 
 És un sentit que esdevé objecte, que s’ha objectivat: un objecte del 
sentit. Lluny d’una interpretació basada en la pura conceptualització fonamentada en la 
consciència reflexiva, al nostre entendre, i tot seguint la petjada de Max Scheler, el 
sentit és precisament el valor al qual es dirigeix el sentir dins del camp de sentiments, 
començant ja per la simple sensació. L’objecte musical, en tant que objecte del sentit, 
pren els valors d’un camp de sentiments objectivat. A l’escoltar música, cerquem el 
sentit d’un objecte que és del propi sentir: busquem així el sentit del sentir, el valor del 
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sentiment, l’essència del sentiment. En això precisament consisteix l’experiència del 
sentiment estètic musical. D’aquesta manera, l’objecte musical, realitza de forma 
espontània i com experiència immediata l’epojé i la reducció eidètica de la que 
sorgeixen les essències.                                                            
 Tanmateix, els filòsofs estudiats en el present capítol tenen una noció 
del sentit notablement diferent de la que aquí exposem. Així, per exemple, en el cas de 
Schütz el sentit és concebut per la consciència reflexiva a partir d’experiències 
passades. Per tant, per a aquest autor, l’experiència viscuda en present no té sentit. 
D’aquesta manera, el sentit esdevé, per a Alfred Schütz, un fenomen derivat, no 
originari; contràriament al nostre plantejament que, com ja hem fet palès al llarg del que 
portem escrit, veu en el sentit allò originari - un sentit que esdevé “present” a cada 
moment de l’escolta i que esdevé ple en la culminació de l’existència de l’objecte 
musical al que es refereixen els valors correlats del sentiment estètic -, mentre que el 
concepte produït per la reflexió és sempre quelcom secundari. L’experiència de l’escolta 
musical ens diu que el sentit de l’objecte és solidari al desplegament de l’objecte 
musical en el temps: no esperem a haver escoltat tot l’objecte per a, posteriorment, 
reflexionar sobre el sentit d’allò escoltat. La analogia emprada per Schütz amb el vol 
d’ocell, en el sentit de coordinar en una sola acció el vol actiu amb els moments de 
planar on s’atura l’activitat per a submergir-se en la reflexió, té al nostre entendre més 
de símil poètic que no de descripció del que realment succeeix en l’escolta musical. És 
un fet ben contrastat que l’audició de l’objecte musical requereix una atenció 
continuada: fins i tot en els silencis o pauses musicals: no hi ha temps per a la reflexió 
quan sentim música i tot intent de reflexió comporta una desconnexió, un deixar 
d’escoltar, un lapsus en el seu seguiment per a situar-nos en el pla de la consciència 
reflexionant. Seria absurd per tant, buscar el sentit en un pla aliè el propi desplegament 
de la música. El sentit de l’objecte musical s’ha de trobar en la música, en l’experiència  
davant d’ella, justament perquè es tracta d’un sentit musical. 

Per a Pierre Schaeffer, la nostra oïda, amb una potència intel·lectual molt 
superior a la raó – i sovint envejada per aquesta - és capaç d’entendre directament el 
sentit de la realitat sonora. Amb altres paraules, segons Schaeffer, l’activitat “natural” 
de la nostra oïda copsa espontàniament un sentit als objectes sonors, compatible amb tot 
allò cultural i tradicional heretat històricament, però que alhora s’oposa plenament a tot 
convencionalisme imposat. Així doncs, aprenem des del ventre de la mare a escoltar els 
objectes sonors amb una oïda  musical, tot musicalitzant el soroll per a convertir-lo en 
un protollenguatge que Schaeffer anomena “llenguatge de les coses”. Recollint el 
testimoni de Pierre Schaeffer nosaltres ens atrevim a proposar la idea de que  a través de 
la sensibilitat musical estem vertaderament obrint una via per a escoltar “tota” la 
realitat mundana, no sols la sonora, musicalitzant el món com a premisa inexcusable 
per a copsar el seu sentit, per a poder-lo comprendre – tasca en que la lògica de la raó 
ha fracassat reiteradament. 

 
 
b) L’objecte musical no és un objecte ideal i irreal. 

 
Tal com hem assenyalat anteriorment, l’objecte musical és per a Edmund 

Husserl un objecte ideal i irreal, ja que per a les obres d’art el fonament d’aquestes és 
espiritual, físicament inexistent i, per tant, irreal.  

En el fonament de l’aportació de Pierre Schaeffer a la reflexió estètico-
fenomenològica se’ns fa palès una concepció de l’objecte sonor ( terme en el que inclou 
l’objecte musical) com a objecte ideal per a la consciència, bastant propera – si bé 
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heterodoxa donada la seva formació més musical i científica que pròpiament filosòfica - 
a les tesis dels seguidors de Husserl. Schaeffer parla d’escolta reduïda, entesa com la 
intenció de no escoltar més que el propi objecte sonor. Per a aquest autor és important 
saber distingir entre l’objecte percebut (constituït per un acte de síntesi) i la percepció 
que tinc d’ell en la meva consciència. El primer pas a fer consistirà en desmarcar-se de 
la visió científica del físic que estudia el so: l’objecte sonor no és l’objecte que estudia 
l’acústica, ja que la percepció de l’objecte sonor la realitzo amb l’oïda que no funciona 
com un aparell científic de mesura. La meva oïda no és acústica, sinó sonoro-musical. 
En aquest sentit, l’objecte sonor, demana ser copsat des de la seva naturalesa sonora i no 
des de l’objecte material que l’origina, ja que, a diferència d’un objecte lluminós, 
l’objecte “sonor” és objecte de si mateix, com si es tractés d’una realitat autònoma que 
se’ns dóna del tot. L’escolta dels objectes sonors esdevé per a Schaeffer una experiència 
acusmàtica. 

Conseqüent amb la tesi husserliana de la consciència constituent - a diferència, 
per exemple, d’Ingarden -, Schütz defineix l’objecte musical també com objecte ideal. 
Per a aquest filosof, l’objecte musical es distingeix de l’objecte matemàtic (per exemple, 
un teorema) solament per la forma de ser contruït i copsat per la nostra ment: mentre el 
teorema es construeix politèticament (en una sèrie de passos) i és copsat el seu sentit 
monotèticament (d’un sol cop), l’objecte musical solament ofereix el seu sentit  
politèticament. Al nostre entendre, Schütz caurà, com abans ho va fer Husserl, en la 
problemàtica irresoluble de la irreductibilitat de la  consciència a l’existència i 
viceversa, entre l’acte de coneixement conscient del sentit de les coses i la intuïció 
immediata que tenim de l’existència pròpia i la dels ens que ens envolten. 

Aquest darrer punt ha obert per a nosaltres un espai de reflexió en relació a la 
manera de copsar l’existència de l’objecte musical comparativament a com ho fem amb 
l’objecte matemàtic, així com per a la diferent forma de copsar el sentit d’ambdós 
objectes. Així, el teorema matemàtic fonamenta la seva existència en la demostració que 
es fa seguint uns passos determinats, un per un, en un ordre estricte i ineludible. 
Tanmateix, un cop arribats al cim del camí demostratiu, comprenem d’un vegada per 
totes el sentit del teorema. Adoptant la terminologia de Husserl i Schütz i adaptant-la als 
nostres propòsits, afirmem que l’aprehensió intuïtiva de l’existència del teorema 
matemàtic posseeix un caràcter politètic, mentre que l’aprehensió del seu sentit se’ns 
dona monotèticament. Contràriament, l’aprehensió conscient del sentit d’una obra 
musical requereix  d’un seguit de passos de compliment tant rigorós com el procés 
demostratiu del teorema, mentre que una vegada hem arribat al final de l’obra musical, 
aquesta se’ns lliura en la singularitat de la seva existència en un acte total i de cop de la 
nostra intuïció. Diríem en aquest cas que l’obra musical ens entrega el seu sentit 
politèticament, mentre que la seva existència posseeix un caràcter monotètic. Mentre 
l’existència del teorema es demostra pujant fins al cim del seu sentit per la via del 
coneixement, el sentit de l’obra musical es mostra baixant a la vall cap a la plenitud de 
la seva existència singular. El sentit del primer roman en el coneixement que puguem 
assolir d’ell, mentre que el sentit de la segona rau en l’obertura a la seva pròpia 
existència - no com a sentit “intel·lectual”, que en el cas de l’objecte musical esdevindrà 
un fenomen derivat, sinó com a sentit existencial fet “present” (i que es viu en “temps 
present”) al que apunten els valors estètics. 

El caràcter oposat de l’objecte musical respecte de l’objecte matemàtic queda 
justificat per l’oposició entre la naturalesa “viva” de l’objecte estètic i la naturalesa 
“morta”, buida, de l’objecte produït íntegrament per l’exercici de la consciència 
racional. Aquest darrer satisfà el seu sentit dins dels límits de la regla, mentre que en 
l’obra artística tota regla queda sobrepassada. Per això, i encara que el coneixement de 
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l’objecte matemàtic ens sigui donat a la nostra consciència plenament, no deixarà de ser 
un coneixement secundari a partir de regles preestablertes en comparació a la 
immediatesa del coneixement intuïtiu de l’art; no deixarà de ser un coneixement que 
sempre arriba tard i a destemps. I això és així perquè, justament, un objecte el 
coneixement del qual es dóna totalment és un objecte mort, mentre que tot objecte viu, 
com una obra d’art, mai podrà ser coneguda exhaustivament, ans al contrari, romandrà 
sempre oberta a la possibilitat d’un coneixement posterior. Així, l’objecte musical 
presenta característiques ontològiques més semblants als objectes vius i, per tant reals, 
que als ideals i irreals.  

Si per objecte ideal i irreal entenem un objecte que no té el seu fonament ontològic 
en el món dels objectes materials (incloses les vibracions acústiques), sinó que pertany a 
la classe dels objectes culturals i espirituals, aleshores és evident que l’objecte musical 
pertany a aquesta darrera classe d’objectes. Però si per objecte ideal i irreal s’entén un 
objecte “per a “ la consciència reflexiva o “per a” la consciència imaginant, aleshores 
l’objecte musical no és cap d’ambdues coses, perquè el seu fonament òntic va més enllà 
de la mera idea concebuda o de la fantasia imaginada. En aquest sentit, l’objecte 
musical és un objecte més real que els objectes físics. 

 
 
c) L’objecte musical pren interiorment la mateixa forma que la de l’acte de la    

seva escolta. L’estructura del procés anímic que experimentem com a                             
contingut de sentit en la vivència del nostre sentiment estètic davant l’objecte 
musical, coincideix amb la forma que pren aquest objecte a la nostra escolta. 
 
 La idea més interessant que ens ofereix Moritz Geiger és la de que no 
solament en l’acció d’escoltar, sinó que en la pròpia obra musical, apareixen sempre dos 
pols en relació dialèctica entre si; és a dir, un pol objectiu i un pol subjectiu irreductibles 
entre ells. Objecte i escolta són així isomorfs, en tant que són dues maneres de 
presentació, una per al sentir, l’altra per a la percepció, de la mateixa realitat, sense 
perdre la seva integritat, sense que quedi residu.  

Per a Schloezer l’objecte musical no s’exhaureix en la seva “objectualitat”, en la 
seva condició d’objecte, com ho fan els objectes inerts; sinó que es transcendeix a si 
mateix mostrant-nos la seva condició de subjecte. Això ens permet enllaçar la idea de 
Schloezer amb la fenomenologia de Moritz Geiger, en el sentit de que l’objecte musical 
és “més que un objecte”: és un unitat “objecte-subjecte” que conté un pol noètic i 
noemàtic alhora. 

Per a nosaltres, la forma de l’objecte musical és la manifestació de la 
singularitat i de la unitat de l’objecte musical. Aquesta forma és immanent a l’obra 
mateixa en tant que obertura de l’interior, com a petjada de l’acció expressiva de 
l’artista. Podríem parlar, doncs, d’una forma del sentiment –entesa com a unitat de 
relació dels sentiments estètics en una obra d’art - que coincideix, en una altra 
dimensió, amb la forma de l’objecte de la percepció estètica (percepte). 

L’objecte musical es presenta segons la seva forma i estructura ordenada. Per 
això no podem coincidir amb Jankélévitch quan afirma que per a la música no hi ha 
distinció entre substància i modes, entre essència i ornamentació: en la música distingim 
clarament allò que és substancial, els pilars i les “parets mestres” de l’edifici musical, 
d’allò purament ornamental. Però, a diferència amb altres fenòmens, en la música allò 
ornamental mai és superflu, no se’n pot prescindir. La música és tan present en les idees 
de gran volada com en els detalls més petits. No hi ha res “insignificant”, res que 
pogués desaparèixer sense notar la seva pèrdua irreparable. Jankélévitch, al nostre parer, 
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confon la inutilitat amb la frivolitat i la superficialitat, i per això no pot apreciar la 
profunditat de la música: una profunditat més pregona que qualsevol altra, en tant que 
manifesta l’essència de la profunditat. Per això, l’objecte musical de Jankélévitch es 
desfà, s’evapora en la temporalitat, en la durée bergsoniana. L’experiència de l’escolta, 
però, ens diu una altra cosa: en el moment en que apareixen elements temàtics en la 
música i els reconeixem com a tals, aquests són recordats, “salvats”, “pescats” del fluir 
indistingibles de la pura temporalitat. És aleshores quan reconeixem la música, la seva 
articulació, la seva entitat com objecte musical amb la seva dimensió musical que és 
temporal i espacial a la vegada, però no com a concepte “geomètric” sinó musicalment 
expressiu. Al nostre parer, el filòsof s’equivoca al no admetre una dimensió espacial 
pròpia de la música. No, l’espai musical no és una creació artificial i a posteriori per 
influència “visual”, sinó l’essència de l’espai, de la mateixa manera que el temps 
musical no és el temps que experimentem habitualment, sinó l’essència del temps. Així, 
l’essència de l’espai no és perceptible a través de la vista, pels ulls, ni tampoc pel tacte o 
per altre sentit: és perceptible per l’oïda, amb una precisió extraordinària i de forma 
immediata. 

 
 
d) Es dóna una identitat entre l’objecte musical sentit i la seva escolta; o, dit 

d’una altra manera: una identitat entre forma (fenomenologia de l’escolta) i 
contingut (fenomenologia del sentit). 
 

Justament el “problema de la identitat” de l’objecte estètic, de l’objecte musical 
a través de les múltiples execucions i les seves corresponents escoltes és un dels 
problemes més candents de l’estètica fenomenològica en Waldemar Conrad i Roman 
Ingarden. En el moment que passem a l’execució concreta de l’objecte musical, entès 
com un model formalitzat en una partitura, comencen a aparèixer “interferències” amb 
allò que podríem anomenar “processos de concreció” propis dels condicionaments 
fàctics del món. Conrad, sense renunciar a la idealitat de l’objecte musical, accepta 
l’existència d’un interval de variabilitat tant per a l’execució com per a l’escolta musical 
(Irrelevanzsphäre), esfera d’irrellevància, que cal interpretar com cert “principi 
d’incertesa” que comporta el trànsit des de la dimensió eidètica de les essències a la 
dimensió dels objectes reals. Però amb això no fem altra cosa que ajornar el problema, 
desplaçant-lo ara a la dificultat de determinar els límits exactes d’aquesta esfera 
d’irrellevància més enllà dels quals l’obra musical no pot ser identificada com a tal. 

Tanmateix, l’experiència de la identitat és sentida com un reconeixement intuïtiu 
de si  mateix, a diferència d’un concepte formal d’identitat basat en la comparació, en la 
igualtat A=B, és a dir en l’equivalència entre dos termes distints. Una mirada profunda 
ens revela que tota la problemàtica de la identitat de l’objecte musical té la seva arrel 
en l’acció de desplaçar la noció d’identitat fora del nucli des d’on s’experimenta el 
seu sentit. Mentre que en un cas ens referim a la condició singular i irrepetible d’un 
objecte (l’obra musical), en l’altre cas incidim en l’aspecte de reproductibilitat (en el 
cas concret del que parlem, de les execucions musicals) de l’objecte de manera que té 
sentit esbrinar les condicions necessàries i suficients per a la seva “identificació” - en 
aquest cas arribem a la identitat de l’objecte a través d’un treball de síntesi en    base 
a una  “aproximació” a un model ideal -. És fa ben palès que aquesta ambigüitat a 
l’hora d’interpretar el significat del concepte d’identitat és la principal motivadora 
d’aquest embolic. 

La teoria ingardiana, malgrat el meritori treball del seu autor i el gran interès que 
ens desperta, cau víctima, precisament, tota ella de la confusió en relació al tema de la 
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identitat. A diferència dels seus predecessors, Ingarden nega la idealitat de l’objecte 
musical, encara que manté la tesi d’irrealitat (en el sentit husserlià del terme) de 
l’objecte musical, tot inclinant-se cap a una ontologia de caire historicista. El primer 
gran escull es presenta quan afronta el tema de la temporalitat: l’objecte musical no pot 
ser ni temporal - perquè és irreal -, ni extra-temporal - perquè “neix” en un moment 
determinat de la història -. Ingarden qualifica de supra-temporal a l’obra musical, com 
una “tercera via” que, de tota manera, és incapaç de desfer la paradoxa.  

Com els seus predecessors, Schütz es troba també atrapat amb les dificultats de 
definició de la identitat de l’objecte musical. Admet que la identitat de l’objecte musical 
ha de ser entesa d’una manera diferent a com l’entenem per als objectes del món. 
Negant, per a l’esfera del temps intern en el que es mou l’objecte musical, l’experiència 
de coexistència, no és possible, segons ell, la realització de la síntesi d’identificació o 
recognició. El propi fluir temporal de la música faria impossible que l’objecte musical 
assolís una identitat “sòlida”. Schütz no s’adona que està desplegant l’objecte musical 
dins de l’estretor d’una línia “geomètrica”, ignorant l’experiència constatable de 
coexistència de veus polifòniques, polirítmiques i politímbriques. Precisament, si hi ha 
quelcom peculiar que posseeix l’objecte musical, en comparació amb la resta 
d’objectes, és la seva capacitat de coexistència sincrònica. 

 
 

      e) L’objecte musical no és un objecte purament intencional. 
 

Ni ideal ni real, sinó que l’objecte musical és definit per Ingarden com objecte 
purament intencional - estem, així, gairebé a un pas de la tesi sartreana de definir-lo 
com objecte de la imaginació, de la fantasia -. Sotmesa al “desgast” històric, l’obra 
musical acaba essent per a Ingarden un pur objecte intersubjectiu, merament cultural, 
sense més identitat que la que una comunitat d’oients li otorgui; l’obra musical esdevé, 
doncs, el correlat intencional d’una partitura que la fonamenta ònticament. Una partitura 
que no és més que un pur esquema, un full d’instruccions – cosa que, per altra banda, no 
és aplicable a totes les obres musicals, ja que no existia abans de la invenció de 
l’escriptura musical, ni ha estat mai necessària en la pràctica improvisatòria, etc. -. 
L’abisme que apareix a partir de la paradoxa entre l’essència i l’existència de l’objecte 
musical s’obra perillosament sota els peus d’aquest filòsof. Un abisme que té ja el seu 
precedent en la dicotomia subjecte-objecte de la filosofia cartesiana. Evidentment, la 
concepció ingardiana de l’objecte musical està molt lluny de l’experiència directa de 
l’auditor per a qui la identitat de l’obra musical és inconfusible, i la seva singularitat 
individual és inqüestionable - no requerint, en aquest sentit, d’una pretesa supra-
individualitat que Ingarden ha de “inventar” perquè dins dels seus esquemes 
conceptuals no té cabuda la individualitat dels objectes irreals. Tot això portarà al 
filòsof a un posicionament proper a les tesis formalistes en relació a la música absoluta 
(instrumental), concedint una autonomia de l’objecte musical, absolutament aliena a tota 
relació amb el món real - amb altres paraules: un objecte irreal, sense realitat pròpia ( a 
diferència de la tesi que sosté Clément Rosset, el qual reconeix una realitat autònoma 
per a l’objecte musical) i sense relació amb el món real.  

En resum, Ingarden torna l’objecte musical en objecte autista, contràriament a 
l’experiència comú dels oients, que, encara que reconeixent l’autonomia de la música, 
ningú pot negar la intensa implicació d’aquesta en el món real. Per a acabar-ho 
d’adobar, el problema de la identitat de l’objecte musical s’estén, en el pensament 
ingardià, a la identitat dels valors estètics, al fer dependre les qualitats estètiques de 
l’obra musical (les quals són reconegudes per Ingarden com a pròpies) de l’execució 
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d’aquesta, condicionant, a més, la possibilitat d’experiència del valor estètic a la 
reminiscència del passat en comptes de vincular-la a l’escolta present dels oients.  

D’aquesta manera, el resultat final de la reflexió ingardiana condueix a un 
relativisme estètic fruit de l’aniquilació de la identitat de l’objecte musical. 

  
 

f) L’objecte musical no és un llenguatge ni de signes ni de símbols, sinó, en tot 
cas, el llenguatge real i universal. 
 
Alfred Schütz concep l’obra musical com un context significatiu de sentit a-

semàntic, cosa que la fa ser més autònoma i independent de la realitat del món que 
qualsevol altre tipus d’obra d’art. En aquest sentit, l’experiència de l’escolta musical 
transforma la vivència de l’oient al situar-lo en un altre pla de consciència del que 
habitualment viu: el pla on s’experimenta el flux del corrent de consciència del temps 
intern - entès això des de la més estricta concepció husserliana. 

Boris de Schloezer afirma l’existència d’un llenguatge musical a-semàntic que se’ns 
presenta únicament “amb sentit” i creadora de sentit, ja que, segons aquest autor, és un 
dir que engendra tota cosa dita. Estem d’acord amb Schloezer que si el sentit és el 
darrer objectiu de tot llenguatge, la música assoleix aquest objectiu d’una manera més 
directa, lliure de signes i significats convencionals: la música manifesta l’essència 
comuna de tots els llenguatges. Tanmateix, discrepem d’ell quan afirma que el 
llenguatge crea el sentit, inventa allò que diu. Aquest absolutisme del llenguatge és 
conseqüència d’un formalisme portat a l’extrem que justifica el tecnicisme i, en darrer 
terme, una tecnocràcia estètica: si, com diu Schloezer, el sentit és creat pel propi 
llenguatge, no ens quedaria altre via que descobrir en la tècnica compositiva les 
relacions formals generadores de sentit, excloent d’aquesta manera l’accés al sentit de 
tot oient desconeixedor de la tècnica de composició – cosa que, afortunadament, no 
succeeix en realitat. El problema és que una concepció formalo-tecnicista de la música 
és excloent amb tothom llevat dels compositors. El model de Schloezer representa un 
sentit tancat en la seva immanència. Al nostre entendre, el sentit de la música és 
immanent i transcendent a la vegada: el sentit immanent de la música es transcendeix a 
si mateix.  

Endevinem en la proposta de Schloezer un cert estructuralisme “formalo-tecnicista” 
aplicat a la música, en el que el sentit és creat per les relacions dins de l’estructura, i que 
conduiria a una autarquia de l’obra musical que torna irrellevant la figura de l’autor – la 
qual cosa ens situa en el camí d’allò que anomenem “mort de l’autor”.  

Clément Rosset és també un dels pensadors que rebutja de ple la possibilitat d’una 
concepció simbòlica de la música en tant que tot símbol és representatiu. I creiem que la 
seva afirmació no va gens desencaminada: el contacte directe de la música no deixa 
“temps” a la rèplica, agafant l’oient per sorpresa, mentre que el contacte amb el món 
sempre està “mediatitzat” pel llenguatge, sigui simbòlic, o verbal. La immediatesa de 
l’objecte musical posa “en fora de joc” el “joc” de la representació, sigui l’auditor 
conscient o no d’aquesta. La música, per tant, no imita ni s’aplega a un llenguatge 
simbòlic o de signes propi del model mundà, sinó que constitueix un llenguatge 
universal. Podem dir, per tant, que la música, com a realitat sobirana, crea el seu propi 
llenguatge absolutament autònom i independent del llenguatge verbal i els seus derivats 
mundans. Creiem que aquest és un dels arguments més potents per a refutar les tesis 
orientades a una concepció de la música com a símbol o signe – com, per exemple, les 
de Suzanne Langer. 
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L’autonomia de la música té com a conseqüència més directa la problemàtica entorn 
a l’accés a ella i a la comprensibilitat del seu llenguatge: entrem amb la música per un 
camí que no té res veure amb les capacitats habituals de comprensió del món a través 
del llenguatge; la intel·ligència musical, la capacitat de gaudi, etc. de la música no 
presenta cap punt en comú amb la intel·ligència mundana (cosa que explica, per cert, 
com les ments de grans intel·lectuals i artistes no músics de la història han estat 
absolutament opaques al fenomen musical). Es formarien així dues “classes” (compte!, 
en el sentit “matemàtic” del terme) d’individus: els que tenen accés a l’experiència de la 
realitat musical i els que resten sords a aquesta, amb tota la gamma de graus d’intensitat 
vivencial que poguéssim trobar en els primers. 

 
 
g) L’objecte musical no és un objecte imaginari. 
 
Sartre parteix del concepte d’imatge, entesa com una de les tres maneres que té 

l’objecte d’aparèixer a la consciència – les altres dues són la percepció (en la qual 
aquest es presenta en una sèrie de perfils o projeccions ) i la concepció (en el que 
l’objecte és aprehès de cop i totalment). Així la imaginació crea un analogon de 
l’objecte que no puc percebre en aquests moments, i ho puc fer segons una imatge 
mental o a través d’objectes que el representen. Tanmateix, no tots els objectes 
representatius són imatges. Els signes, per exemple, representen un objecte partint d’una 
convenció que en la imatge no es dóna. Al nostre entendre, la gran diferència rau en que 
mentre el signe o la paraula assenyalen el significat conceptual en l’esfera de la 
consciència reflexiva, l’imatge assenyala l’objecte “en persona”. Com a conseqüència, 
deixa de tenir sentit parlar de “llenguatge d’imatges” com a analogia del llenguatge 
verbal. En canvi, pot tenir sentit parlar de la funció simbòlica de la imatge, en tant que 
consciència productora de l’objecte. 

Els actes de la imaginació són alhora constituents, aïllants i aniquiladors. En aquest 
sentit, la imatge no solament és irreal sinó irrealitzadora. 

D’aquesta manera, la imaginació esdevé negadora de la realitat del món, si bé no de 
tot el món. Tanmateix, de considerar, com fa Sartre, l’objecte musical com un objecte 
de la imaginació, i donada l’autonomia adquirida per la música, molt per sobre de les 
altres arts, suposaria  en aquest cas una negació total de la realitat mundana, si més no 
de la realitat acústica: l’objecte musical negaria el so de la percepció conscient, reduint-
lo a un fons sonor mundà en relació al qual es destaca el so musical: o sons reals del 
món real o sons irreals musicals de l’imaginari irreal. O acústica o música.  

No obstant, i per atractiva que sigui la proposta de Sartre, es veu aquesta refutada 
per les següents raons:  

 
 1) en primer lloc, en les obres d’art: no puc fer-me present en la 
imaginació res que prèviament no he vist, no puc negar la percepció de l’objecte i 
substituir-lo per una imatge que encara desconec.  
 
 2) En segon terme, la tesi sartreana queda refutada, en el camp 
musical, per la pròpia experiència de l’escolta: la immediatesa d’aquesta fa que no hi 
hagi temps per a negar cap realitat. L’escolta de la música no és un acte imaginatiu sinó 
de la percepció immediata. No hi ha tal cosa com analogon musical, encara que Sartre 
vulgui veure en l’objecte musical quelcom, al nostre entendre paradoxal, que és absent 
però que alhora es dóna en persona. Podem coincidir amb Sartre en que la música 
estigui fora del real ( entès aquest com realitat del món, com mundanitat), però no estem 
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d’acord en que no existeixi ni s’escolti “realment”: la realitat de la música i la seva 
existència és una evidència immediata. Per a nosaltres és evident que l’objecte musical i 
l’objecte de la percepció són una mateixa cosa. L’objecte que se’m dóna en l’escolta i 
l’objecte que se’m dóna en els seus valors estètics són idèntics. El fet de que l’objecte 
musical sigui irreductible a un objecte purament imaginari ens fa adonar que l’objecte 
musical és un objecte real. Però no sols això, sinó a més, la música no sols no “anorrea” 
sinó que realitza en el sentit d’obrir horitzó, de fer món: l’objecte musical esdevé així un 
objecte realitzant. 

La reflexió sobre la naturalesa de l’objecte musical arriba, en el pensament de 
Rosset, a la conclusió més extrema, més radical i més oposada a la tesi de Sartre: 
l’objecte muical és la realitat suprema, l’ens realissimum, l’essència, model possible de 
tota cosa, però que ella mateixa no és model de res. Aquesta és la causa de la seva 
autonomia respecte a la “realitat” del món – que la fa superior respecte a les altres arts - 
i del privilegi  del músic de ser l’únic artista que porta el seu real amb ell. Amb altres 
paraules, la música no representa sinó que es presenta, irrompent i sorprenent, de 
vegades de forma violenta, a l’auditor. Constatem l’alteritat de la música respecte al 
món, el seu caràcter “estrany al món”. L’objecte musical s’erigeix davant nostre com 
una presència incausada que és expressió sobirana de la voluntat d’existir. D’aquesta 
manera, el compositor esdevé el model paradigmàtic de la creativitat en tant que 
demiürg d’una realitat autònoma. Mentre Sartre sols admetia una única realitat, la del 
món, havent d’apel·lar a una consciència imaginant “aniquil·ladora” de la realitat que 
permetés obrir un “espai” a la presència de l’art, contràriament, Rosset concep una 
realitat “altra”, la de l’objecte musical, que coexisteix “pacíficament”, si bé de forma 
ben contrastada, amb el real del món. 

 
 
h) Sentit, percepte i concepte són tres moments ontològics, de més originari a 

més derivat,  en l’assoliment de la comprensió de l’objecte estètic. 
 
Conseqüents amb la nostra línia argumentativa, considerem necessari distingir entre 

tres maneres d’experimentar el sentit de l’objecte musical: el “sentit” del sentiment 
estètic, el “sentit” percebut (percepte) per la consciència que s’adona, però que és 
anterior a tota reflexió i el “sentit” concebut (concepte) a través de l’activitat de la 
consciència reflexiva aaa – una quarta manera de donar-se l’objecte musical seria, com 
diria Sartre, a través de la consciència imaginant (imatge), però aquest tipus de 
consciència no aporta per ella mateixa més sentit a l’objecte musical que el que ja donen 
les tres anteriors. Concretament, l’objecte musical fonamenta el seu sentit originari en el 
sentiment estètic, si bé es manifesta un sentit derivat per a la percepció conscient i per a 
la consciència reflexiva. Contràriament, direm que els objectes ideals tenen el seu sentit 
originari en la concepció reflexiva i que els objectes sensibles el tenen en la seva 
percepció conscient.  

Coincidint amb el pensament de Merleau-Ponty, Dufrenne veu en allò sensible, 
donat en la presència, la substància de l’obra musical. I és allò sensible el que segrega 
de si mateix un sentit per a la consciència i de la consciència, que és la seva pròpia 
organització: primer se’ns dóna allò sensible i després el sentit s’ordena a ell. No podem 
estar d’acord amb Dufrenne: l’experiència ens diu que, tot i que el sentir és previ a la 
consciència que tinguem d’ell, nosaltres experimentem davant l’objecte estètic que el 
                                                           
aaa  Fem la distinció entre el concepte sorgit de la consciència reflexiva i el “concepte sensible” o 
concepció creativa en el pensament musical del compositor. En el capítol 4 estudiarem de forma 
exhaustiva aquest darrer significat. 
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sentit es dóna en la presència de  l’objecte sensible a la vegada, sense dilació. I això 
és així justament perquè el fonament del sentit de l’objecte musical està en el sentir, 
no en la percepció. Allò que esdevé en la percepció  és la formació del sentit en la 
consciència pre-reflexiva, la seva diferenciació formal i expressiva en un tot 
organitzat, diferenciat, amb “distàncies” i “proximitats” interiors.  

Així vistes les coses, se’ns fa palès que Dufrenne sols considera l’objecte estètic en 
tant que percepte, fent de la percepció un absolut. 

En el fons és com si Dufrenne traslladés la noció husserliana de consciència 
constituent a la percepció, convertint-la en percepció constituent amb el seu pol noètic i 
el seu pol noemàtic inclosos que lluiten per fer-se seu l’objecte estètic, sota la falsa 
promesa (que Dufrenne qualifica com a tara original de la percepció) de revelar el 
sentit. Però aquesta tara que Dufrenne constata ens ve a dir, en el fons,  que el sentit 
originari de l’objecte estètic no es troba pròpiament en la percepció. La “promesa” de 
la percepció ens fa veure que aquesta sols “assenyala” la revelació del sentit, no 
pròpiament el sentit, el qual es manifesta originàriament en els valors vinculats al 
sentiment estètic. De fet, totes les precaucions de Dufrenne per a no caure en el 
relativisme estètic no produeixen més que confusió: l’ambigüitat del valor de 
l’execució, el caràcter “irreal que no és completament irreal” de l’objecte musical, la 
projecció de la consciència imaginant en la pròpia obra musical,etc. 

També per a Schloezer, els sentiments estètics són fenòmens derivats, com a mera 
reacció afectiva, de la percepció conscient i de la participació executiva de l’oient en 
l’obra musical. El sentit de la música, però, no és racional (conceptual) - ni psicològic, 
sinó “espiritual”, especial en el sentit de que s’aparta de la manera habitual d’entendre’l.  
Finalment, Pierre Schaeffer, seguint la petjada de l’estructuralisme, considera 
l’estructura com a l’autèntic objecte de la percepció i on s’articula tot valor musical.  
 

 
i) L’experiència de l’encontre entre l’espectador i l’obra d’art és una autèntica 

vivència “intersubjectiva” i originària. 
 

Considerem molt interessant del pensament estètic de Dufrenne la definició de 
l’objecte estètic com “quasi persona”, com un alter ego, una expansió del jo de 
l’auditor en el “jo” de l’obra, amb una temporalitat (en tant que forma del sentit intern) i 
espacialitat (connectada al principi d’exterioritat) originàries, anteriors al temps i l’espai 
objectius. D’aquesta manera, som del parer que Dufrenne acaba admetent implícitament 
i dissimulada els valors associats als sentiments estètics que tenen el seu origen en la 
persona (i no “quasi persona”) de l’artista i la seva relació empàtica amb l’oient. Acaba 
reconeixent, per tant, l’existència d’una qualitat afectiva més enllà del sentit 
intel·ligible, intraduïble, i que Dufrenne la situa, per a la música, en la melodia. 

Dins d’aquesta experiència intersubjectiva hem d’incloure, sens dubte, la figura de 
l’intèrpret, que pot coincidir amb la de l’executant, encara que no necessàriament.
 L’autonomia del real de la música comporta la fal·làcia de tot intent de 
“traducció” a les estructures del món i, en conseqüència, que la figura de l’intèrpret 
sigui innecessària. Evidentment, si interpretar és sinònim de traduir, no podem estar més 
d’acord amb Clément Rosset que la música és intraduïble. Però una concepció més 
ampla, no tan estricta de la interpretació, fa possible un paper de primer ordre, 
absolutament imprescindible per a l’intèrpret. Per a Rosset la interpretació és una 
“reducció a una altra cosa”, i en aquest sentit la música no es deixa reduir, s’escola entre 
els dits al mínim intent de fer-ho. Tanmateix, l’intèrpret pot fer entenedora la música 
justament per via musical, sense traducció ni encara menys explicació, anant molt més 
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lluny de la pura execució instrumental, justament perquè, com individu, l’intèrpret és 
també una realitat singular: la seva corporalitat, el seu temperament, la seva sensibilitat, 
la seva intel·ligència musical, el seu art en summa, són precisament els vertaders 
“instruments” per a la interpretació més enllà que usi un instrument musical per a 
manifestar-ho. Fins i tot gosem dir que el rol d’executant és el factor més proper a la 
mundanitat, en tant que esdevé l’últim esglaó de la seva tasca mitjancera entre la realitat 
musical i la del món. La singularitat de la persona de l’intèrpret és la garant de l’accés 
de la realitat autònoma de la música a la realitat del món. 

 
 
j) L’objecte musical és un objecte realitzant. 
 
Per a Schloezer l’obra musical no és quelcom que es realitza o s’amplia, sinó una 

realització i una expansió, un acte estructurat, un devenir que és forma i no una forma 
en devenir, un automoviment.  

Al nostre entendre, aquesta noció d’obra musical que apunta Schloezer – si bé cal 
admetre que confon la noció d’objecte amb la d’acte - s’apropa intuïtivament a la nostra 
definició d’objecte realitzant (sols aquell que no “executa” l’obra musical, sinó que la 
contempla “fredament”, la confon amb un objecte “realitzat”, compost en un moment 
històric i prou).  

Allò que ens ve a dir Schloezer és que la cosa més important és copsar l’acte creador 
i formador de l’objecte musical, i que sols podrem comprendre la música si som capaces 
de re-executar aquest acte originador a través de la nostra intuïció artística, sigui 
mentalment o a través d’un instrument sonor. Coincidim amb Schloezer en la seva 
afirmació de la naturalesa autoexpressiva de la música, ja que això significa el 
reconeixement de l’autonomia de l’objecte musical, el qual integra en el seu interior 
com si fos propi – a la manera d’una el·lipsi ontològica - el gest del compositor, de 
manera que fa possible que la relació de l’auditor amb l’obra musical sigui 
intersubjectiva o, dit amb altres paraules, s’estableixi una relació “personal”, de persona 
a persona, música i oient.  

Per a Schloezer la simple lectura mental ja és una execució. Evidentment, s’està 
referint no a una lectura mental “freda”, conceptual, que simplement registri les figures 
escrites en el pentagrama, sinó una lectura de l’obra en la que participi l’oïda interior 
activament. Aleshores, coincidim amb aquest autor que es tracta en aquest cas d’una 
vertadera execució, si bé no sonora, si silenciosa, i posseeix indubtablement les 
característiques d’una autèntica execució: el moviment interioritzat, el gest mental, 
quelcom que parla “a” i “des de” el cos mateix. Si bé estem d’acord amb Schloezer que 
la música demana de la meva participació activa, també val a dir que la reconstrucció 
co-executiva de l’ acte del compositor –si això fos realment possible -, no assegura ni la 
comprensió del seu sentit ni el gaudi corresponent, ja que és solament el sentit  al que 
apunta el meu sentiment estètic el que em fa gaudir i em convida a participar: és el 
sentiment el que mou a l’acció i no l’acció al sentiment.  

En relació al paper del compositor, Schloezer cau en l’error de fer de la tècnica i de  
l’ofici no un ajut per a assolir el seu objectiu artístic, sinó per a eliminar la seva 
personalitat i invalidar la seva iniciativa. És el tipus d’error habitual en el que cau un 
formalista a l’hora de concebre l’expressió artística, en tant que és incapaç de copsar 
com l’expressió deriva del ser, com l’obra musical deriva de l’autor i com la forma 
deriva del sentit.  Si bé hem de reconèixer que la pràctica fa l’ofici, no és cert que 
l’artista es faci a través de l’obra sinó que és l’obra la que a través del compositor es fa a 
si mateixa, com l’embrió que es fa en el ventre de la seva mare – però ni l’embrió el fa 
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la mare ni la mare el fa l’embrió. Per això, podem afirmar que no hi ha límits a la 
voluntat creadora, ja que no hi ha concessions possibles per a l’arbitrarietat. 

També Vladimir Jankélévitch reconeix la importància decisiva de l’activitat 
creadora, del fer. Efectivament, qui parla o escriu sobre música sense ser capaç de “fer-
la” no pot estar mai segur d’allò que està afirmant, li manca ben cert un coneixement 
fonamentat en l’experiència real de la música.  

Fins i tot, la “reflexió” del creador no és una reflexió “racional”, sinó un diàleg 
interior construït sobre intuïcions, sensacions, expectatives que van prenen cos, que es 
van obrint a la llum a través de l’escriptura i solament a través d’ella - sense ignorar el 
bagatge teòric que queda incorporat en el seu ofici. Per això, el sentit de la música no es 
pot “programar” anticipadament”: l’obra ja està feta, sols cal desempolsar-la, treure-li 
les impureses, apartar allò que destorba... 

 
 
k) L’objecte musical constitueix una realitat en si mateixa, manifestant 

l’essència de l’existència i el sentiment primordial d’existir. 
 
El nucli del pensament místico-estètic de Vladimir Jankélévitch és allò inefable, 

allò que s’esmuny de les xarxes del llenguatge, l’activitat creadora que ens lliura la 
gràcia, l’encant, el geni, el no-sé-què del misteri de la creació i que la música 
s’encarrega d’assenyalar la seva presència. Jankélevitch, com els antics pitagòrics, 
intueix una harmonia esotèrica fins i tot més enllà del silenci. La música significa la 
totalitat, l’absolut: la música és la manera que té l’absolut de significar-se, el seu signe. 
La magnitud d’aquesta empresa desborda la més remota possibilitat d’aconseguir-ho a 
través dels processos de la raó. Així doncs, la música opera irracionalment, al marge de 
la veritat racional, però assolint una veritat seriosa, més autèntica: la música significa el 
que és, s’exposa en la seva nuesa essencial.  

El cant brolla espontàniament davant l’inefable, ja que aquest encontre provoca 
sempre un estat d’entusiasme. Al nostre entendre, aquest és justament el sentiment 
primordial de la música: l’entusiasme. És a dir: la joia amb la que, davant l’infinit, 
l’esperit esclata en un al·leluia; l’eufòria que acompanya la presència d’allò sagrat.  

Certament, no és el crit angoixat allò que fa brollar el cant. L’angoixa és la reacció 
natural a l’existència d’una raó separada del seu fonament que és el cor. Aquesta és la 
causa del gran malentès: l’error de confondre “la existència de la raó” amb “la raó de 
l’existència”. Allò que sap del cert el cor immediatament de l’existència, es manifesta a 
través d’un sentiment primordial d’extraordinària alegria, obertura, pau, afirmació, 
esplendor, brillantor, força, etc. Afortunadament, la música es manté fidel al seu 
sentiment primordial malgrat que es presenti sovint tenyida i revestida dels “colors” i 
dels matisos més dolorosos o més terrorífics: l’essència del sentiment, desvelada per la 
música, “salva”, “redimeix” el sentiment concret, per terrible que sigui, a l’integrar-lo 
en la seva arrel unitària. I al fer-ho, la música ens mostra la força vencedora de 
l’essència sobre l’accident, de la unitat sobre els detalls, de l’alegria sobre l’angoixa. 
Aquí trobem el fonament de la funció catàrtica que en la música esdevé més potent que 
en qualsevol altra art. 

Clément Rosset és el filòsof que veu amb més claredat la connexió de la música 
amb l’existència i amb la joia d’existir: no es tracta de provocar una eufòria artificial – 
aquesta seria la manera perversa, prostituïda d’utilitzar la música per a aquells que són 
incapaços de gaudir-la directament – sinó de revelar el valor meravellós de l’existència 
per l’existència, de l’essència de l’existència.  
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Al nostre entendre, estem justament davant de l’experiència ontològica originària 
que únicament podem tenir accés a través de la música en tant que Prima 
Philosophia: l’expressió primigènia del goig de viure, de la joia d’existir. El misteri de 
la música esdevé aquí ú amb el misteri del ser, obrint-nos a una experiència ontològica 
inaccessible per a la raó a través de la paraula i responent per la via del sentiment 
estètico-musical la pregunta que s’interroga per l’existència: què és existir?: joia de 
viure.  

L’objecte musical és un objecte existent en el sentit més genuí del terme: el garant 
de l’existència al qual acompanya el goig de la seva afirmació. Goig que es transmet en 
cada obra que el compositor crea, afirmant l’existència en cada obra, tot experimentant 
ell mateix el gaudi de la seva afirmació. Així doncs, podem afirmar que l’origen i 
fonament de tot gaudi estètic davant de l’obra musical és el propi goig de l’existència.  

L’experiència de la música “salva” de l’escepticisme davant del món. El contacte 
amb el real de la música es fa necessari per a nodrir, renovar, regenerar la realitat del 
món, al connectar-lo amb la seva arrel originària. 
  
 
 
3. Conclusions finals. 
 

La necessitat de l’estudi de l’objecte estètic musical sorgeix en el moment en 
que ens preguntem cap a on es dirigeixen els valors estètics, a quin objectiu apunten en 
tant que qualitats estètiques. Si els valors estètics són els correlats del sentir, dels 
sentiments estètics, l’objecte musical, en tant que posseïdor d’aquestes qualitats, esdevé 
alhora correlat del sentir (sentiment) i de l’escoltar (percepció). Així, l’objecte musical 
esdevé objecte no sols de la percepció en tant que facultat de la consciència perceptiva, 
sinó del sentiment en tant que facultat del sentir estètic; com també ho és, en uns altres 
termes, de la concepció per a la consciència reflexiva i de la imaginació per a la 
consciència imaginant. 

En la introducció a aquest capítol ens havíem fet tres preguntes amb el propòsit 
de poder-les contestar a través de la investigació que hem portat a terme: Què és  un 
objecte musical?, quina mena d’objecte és? i com està constituït?. Conseqüents amb 
l’estudi realitzat, mirarem de respondre-les tot seguit: 
 

A la pregunta sobre què és l’objecte musical, responem, doncs, que és el correlat 
del sentir i de la consciència musical en les seves diverses maneres de donar-se a si 
mateix; un fenomen que és a la vegada estètic, sonor i artístic. Aquestes tres propietats 
de l’objecte musical ens descriuen el tipus de fenomen que és: per la seva propietat 
estètica és objecte de valors i sentiments estètics, per la seva característica sonora 
coneixem el tipus de percepció que li correspondrà (percepció auditiva) i per la seva 
peculiaritat artística sabem que és producte de l’activitat creadora de la persona d’un 
artista, d’un compositor. Tanmateix, podríem perfectament imaginar un objecte sonor 
que no fos ni estètic ni artístic, com qualsevol objecte de la natura que produeix sorolls; 
o un objecte sonor que fos estètic però no artístic, com el cant dels ocells o el so de les 
onades quan trenquen a la platja.  

 
El següent quadre ens pot ajudar a situar l’objecte musical: 
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Figura 1 
 
 

Evidentment, hem exclòs d’aquest quadre la possibilitat d’un objecte que no 
sigui estètic però, en canvi, sigui artístic; si admetéssim aquesta possibilitat, voldria dir 
que acceptaríem que una obra concreta d’un artista, una obra artística, no contingués 
cap valor ni qualitat estètica, cosa que al nostre entendre la desqualificaria com a obra 
d’art. Altre cosa seria que consideréssim una obra d’art des d’una vessant que no fos 
estètica; això no sols és possible sinó que sovint és convenient, ja que una obra musical 
posseeix altres dimensions que no són pròpiament estètiques però que configuren la 
seva realitat com objecte d’estudi històric, social o cultural. 
 

Respecte a la pregunta sobre com està constituït l’objecte musical, hem intentat 
donar-hi resposta al llarg d’aquest capítol començant per les aportacions de 
fenomenòlegs que han investigat sobre l’estètica musical, així com també hem inclòs a 
altres autors, alguns d’ells filòsofs, altres no, que representen corrents alternatives - 
encara que no necessàriament oposades - de pensament que s’han apropat a aquest 
fenomen. Hem indagat sobre el pensament d’alguns autors - i no són precisament els 
fenomenòlegs una excepció - més preocupats per trobar un encaix dins del seu sistema a 
l’objecte musical que no pas per investigar sobre les coses mateixes (zu den Sachen 
selbst), sobre el fenomen tal com ens arriba al nostre esperit. Tanmateix, també cal dir 
que hem trobat, al costat d’aquests, altres autors que han aportat les seves reflexions 
amb acurada coherència i valentia intel·lectual, de manera que no s’han fet enrera 
davant de les seves conclusions, a les quals han arribat sense temor a l’hipotètic 
“escàndol” que podrien provocar, si no fos que, donat l’escàs interès que 
malauradament provoca la investigació sobre estètica musical, quedava assegurat, ben 
cert, que, com diu l’expressió popular, “la sang no arribaria al riu”.   
 

Com ja hem insistit, per a nosaltres tota obra musical és un objecte musical de 
factura completa i complexa, de concepció unitària, és a dir, no fragmentada; mentre 
que, en general, un objecte musical pot representar una unitat simple, component d’una 
obra més extensa - que com a tal unitat, no pot ser un mer fragment arbitràriament 

                             
     Objecte estètic                                   Objecte no estètic  
 
           
                natural                                                       artístic                                            sonor             no sonor   
 (ex: les flors com objectes bells)                   (ex: obra d’un artista)                   (ex: motor d’un cotxe) (ex: la lluna) 
 
 
sonor                             no sonor                     sonor               no sonor  
(ex: cant dels ocells)   (ex: crepuscle)     (ex: obra musical)    (ex: pintura o escultura)    
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“arrencat” de l’obra. L’objecte musical és un objecte del sentit, i està constituït, doncs, 
per una o més unitats de sentit. Aquest sentit no remet exclusivament al sentiment 
estètic, sinó que sentit (com a experiència del valor estètic), percepte i concepte són tres 
etapes (que en absolut han de ser interpretades com a successió temporal, i que, per tant, 
es poden donar simultàniament) o moments ontològics, que van del més originari (el 
sentir el valor) al més derivat (el concepte), i que tots junts constitueixen l’objecte 
musical en la seva riquesa estètica pluridimensional, assenyalant el camí per a 
aconseguir la comprensió plena del seu sentit. També podríem considerar la dimensió 
que aporta la consciència imaginant, tal com és definida per J. Paul Sartre, és a dir, com 
imatge dins de la nostra activitat imaginativa, però que, al nostre parer, no afegeix més 
sentit a l’objecte musical del que sense la seva aportació tindria. El sentit originari de 
l’objecte estètic musical, el més profund i que serveix de fonament a tots els altres, no 
es troba pròpiament en la percepció (consciència perceptiva), ni en la concepció 
(consciència reflexiva), ni en la imaginació (consciència imaginant). En conseqüència, 
tot intent de fer de l’objecte musical un objecte purament intencional de la nostra 
consciència ( Roman Ingarden), o un objecte ideal i irreal (Husserl, Geiger, Conrad, 
Schütz, etc.), o un objecte imaginari (Sartre), no fa altra cosa que negar, per activa o per 
passiva, el seu autèntic fonament estètic.   
 

Tanmateix, tampoc l’objecte musical és un llenguatge, sigui de signes o de 
símbols; i encara menys, és un llenguatge abstracte, com el matemàtic. Tal com afirma 
Schütz, mentre que l’aprehensió intuïtiva de l’existència del teorema matemàtic 
posseeix un caràcter politètic, pas per pas, segons una cadena de proposicions que es 
verifiquen a través de tècniques demostratives, l’aprehensió del seu sentit, un cop arribat 
a l’última demostració de la cadena, se’ns dona monotèticament. Contràriament al que 
descriu Schütz, per a nosaltres l’aprehensió conscient del sentit d’una obra musical 
demana un procés dinàmic, que si bé no és de cap manera demostratiu, exigeix tant 
rigor i precisió com el del teorema matemàtic; mentre que, una vegada hem assolit el 
final de l’audició de l’obra musical, se’ns lliura en la seva singularitat i plenitud 
d’existència en un acte immediat de la nostra intuïció. És a dir: l’obra musical ens 
entrega el seu sentit politèticament, mentre que la seva existència se’ns ofereix amb un 
caràcter monotètic. 
No és la nostra intenció, però, criticar i, encara menys, fer menyspreu del llenguatge 
significatiu o simbòlic; entre altres raons perquè reconeixem en el llenguatge un 
fonament que és més profund que el nivell de la consciència reflexiva. El llenguatge 
s’arrela en la dimensió perceptiva, la qual està connectada al camp dels sentiments. El 
llenguatge verbal, de manera molt especial el poètic, s’estructura de forma espontània 
seguint l’ordre d’una lògica perceptiva que no s’oposa en principi, sinó que opera en 
gran mesura com a vehicle per a l’expressió dels sentiments en relació al “món” 
percebut. De totes les estructures possibles del llenguatge de la percepció, sols unes 
poques poden ser aptes per a ser utilitzades per a la construcció d’un llenguatge formal i 
autorrecorrent, el qual permet un allunyament de la singularitat de l’experiència 
perceptiva en favor d’un automatisme basat en la pura convenció, però que és molt més 
eficaç per a exercir el control, el poder sobre el món percebut: és aquest, pròpiament el 
llenguatge de la reflexió. Aquest llenguatge s’inscriu en una dimensió de la consciència 
en que aquesta es replega sobre si mateixa, esdevenint autàrquica i impermeable a la 
dimensió del sentiment i de la percepció de la realitat sensible. D’aquesta manera neix 
l’estructura sobre la que opera la consciència reflexiva, la lògica formal racional, en la 
que l’objecte no és ni sentit ni percebut, sinó negat (“no sols la imaginació és capaç de 
negar”, diríem al nostre admirat Sartre!) i substituït pel simulacre d’un “signe” 
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purament convencional, que ens permet arribar a un concepte, sense cap contacte ni 
relació amb l’objecte real sentit i percebut. Aquest llenguatge ignora l’objecte perquè 
sap que sols allò que s’ignora pot ser dominat sense escrúpols. Però en el fons, aquest 
tancament, aquest replegament de la consciència reflexiva dissimula el terror i l’espant 
davant la realitat singular, irrepetible i incontrolable. 

La consciència racional, tancada en si mateixa, esdevé l’autèntic paradigma de la 
irrealitat absoluta, l’hermafrodita que es concep de si mateix, fecundant-se en el seu 
propi úter. Així el llenguatge remet indefinidament a si mateix i no permet, en el seu 
isolament hermètic, sortir d’ell: sols els propis “jocs de llenguatge” (si se’m permet 
utilitzar l’expressió wittgensteniana) regulats pel propi ús dels que “juguen” a parlar-lo, 
crearà el context adient a tot text possible. En el llenguatge convencional de la raó, el 
llenguatge “parla” autònomament a través de nosaltres per a assegurar el domini sobre 
l’entorn - literalment el llenguatge conceptual ens “acorrala” per tal d’impedir-nos veure 
més enllà del poder: el llenguatge de la raó és l’expressió més complexa i sofisticada de 
la voluntat de poder. Contràriament, el llenguatge que neix de la percepció és un 
llenguatge que s’emmotlla al nostre sentiment i s’adapta per a donar expressió a la 
nostra individualitat. Un llenguatge “imposa”, l’altre “exposa”; l’un és autàrquic, l’altre 
és obert. 
 

L’a-semanticitat de l’objecte musical és un fet indiscutible, i per molt que ens 
esforcéssim no trobaríem cap fonament per a una hipotètica significació d’aquest: 
l’objecte musical no té significat, però si té sentit; i un sentit que no depèn de cap tipus 
de convenció establerta, sinó que és aprehès espontàniament. És en aquest sentit que se 
li podria reconèixer a l’objecte musical la propietat única de ser un “llenguatge” 
(metafòricament) real i universal. El “llenguatge” de la música apareix com a pura 
segregació de la lògica perceptiva derivada de la lògica dels sentiments. És un 
llenguatge, doncs, real i no formal, precís i no aproximat, concret i no general. 

La temptació de “lingüistitzar” la música, fent-la obeir regles de lògiques 
racionals, ha estat sempre present en tot formalisme mal entès, per tal de fixar certs 
canons formals, “topològics”. Tanmateix, la conseqüència d’això és tancar 
autàrquicament la música a través d’una lògica convencional per a fer-la un objecte 
abstracte, ideal. Una música així no serà altra cosa que una mala imitació del llenguatge 
racional o el llenguatge matemàtic. No, el sentit de la música no procedeix del 
llenguatge i els seus “jocs”, sinó de la seva escolta, sentida i percebuda. La “precisió” de 
la música no es troba en el concepte sinó en el seu sentit originari, el qual no s’allunya 
de l’objecte per a intentar dominar-lo si no que s’arrapa a ell; aquest no es dispersa en 
mil reflexions calidoscòpiques a causa del replegament de la consciència, sinó que 
conserva la seva identitat en la profunditat del sentir. 

Ho afirmen amb tota rotunditat: si l’objectiu últim de tot llenguatge és el sentit, 
cap llenguatge, ni verbal ni simbòlic, arriba a ell plenament, mentre que l’objecte 
musical és ple de sentit: és el sentit fet so. Aquesta propietat única, singular i universal 
de l’objecte musical prové del seu fonament ontològic - que no és certament la partitura, 
com diria Ingarden, sinó el sentiment estètic -. L’experiència ens diu que, tot i que el 
sentir és previ a la consciència que tinguem d’ell, nosaltres experimentem, davant 
l’objecte estètic, que el sentit es dóna en la presència de  l’objecte sensible, a la vegada, 
sense dilació. I això és així justament perquè el  fonament del sentit de l’objecte musical 
està en el sentir els seus valors, no en la percepció. Allò que esdevé en la percepció  és 
la formació del sentit en la consciència perceptiva i pre-reflexiva, la seva diferenciació 
formal i expressiva en un tot organitzat, diferenciat, amb “distàncies” i “proximitats” 
interiors. 
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Aquesta coincidència entre sentiment i escolta, entre valor estètic i percepció es 
manifesta clarament quan l’objecte musical pren interiorment la mateixa forma que la 
de l’acte de la seva escolta. Contemplem d’aquesta manera com la forma del procés 
anímic experimentat com a contingut de sentit, propi del sentiment estètic que brolla 
espontàniament quan contactem amb l’objecte musical, coincideix amb la forma amb la 
que es manifesta l’objecte a la meva escolta en el moment de la seva audició. 
 Així, la forma de l’objecte musical és l’expressió de la seva 
singularitat i de la seva unitat de concepció creativa. Aquest forma és immanent a l’obra 
mateixa en tant que obertura de l’interior a l’exterior, així com a empremta original de 
l’acció expressiva, del gest interior de l’artista. Podríem parlar, doncs, d’una forma del 
sentiment (forma del sentit/sentit de la forma) - entesa com a unitat de relació dels 
sentiments estètics en una obra d’art - idèntica, en una altra dimensió, a la forma de 
l’objecte de la percepció estètica auditiva (percepte). En resum, es dóna una identitat 
entre l’objecte musical sentit i la seva escolta; o, dit d’una altra manera: una identitat 
entre forma perceptiva (fenomenologia de l’escolta) i contingut estètic (fenomenologia 
del sentit). 
 

De tot el que portem dit es desprèn que, lluny de les tesis que afirmen la seva 
irrealitat, l’objecte musical  és un objecte real, en tant que indiferent a la lògica de la 
raó, i singular, perquè la seva originarietat el fa ser inimitable. Però, a més, 
l’experiència de l’objecte musical no s’exhaureix en una vivència entre un espectador 
“viu” i un objecte “inert”, sinó que l’encontre entre l’auditor i l’obra musical és una 
autèntica vivència “intersubjectiva” i originària entre dues singularitats. Sols en tant que 
la persona és real i singular, pot tenir accés a la realitat singular del món i de la música.  

No només la realitat i la singularitat de l’objecte musical, sinó també la reflexió 
entorn de la identitat de l’objecte musical ha estat font d’errors i malentesos per a la 
majoria de fenomenòlegs seguidors, més o menys fidels, de la doctrina de Husserl. Això 
ha estat així perquè s’ha concebut la identitat en tant que concepte formal  basat en la 
comparació i la igualtat entre termes distints, en comptes de ser interpretada com el 
reconeixement intuïtiu de la propietat de ser si mateix. Aquesta experiència originària de 
la identitat de l’objecte musical actua com a reclam per a la identitat de la persona de 
l’oient: mentre que en l’experiència quotidiana de la mundanitat la persona viu 
escindida entre el sentiment i la raó, l’experiència musical li permet, en canvi, reintegrar 
aquesta escissió.  

Com objecte capaç de interactuar amb la singularitat de la persona, l’objecte 
musical esdevé un objecte realitzant que fa món i crea nous horitzons. Tot 
constituint una realitat en si mateixa, manifesta l’essència de l’existència i el 
sentiment primordial d’existir. 

Aquest és justament el sentiment originari de la música: l’entusiasme (tot altre 
sentiment és derivat, tenyit d’un color distorsionador). És a dir: la joia i l’eufòria que 
acompanyen l’esperit davant la presència de l’absolut. Així, doncs, l’origen i fonament 
del gaudi vertaderament estètic, quan escoltem una obra musical, és el pur goig 
d’existir.  

Estem davant de l’experiència ontològica originària, la qual es manifesta com a 
goig de viure i joia d’existir, que és a allò que tota “filosofia primera” ens ha promès, 
des de temps immemorials, accedir. Aquesta és la tasca de la Prima Philosophia: a  
través de la sensibilitat musical estem vertaderament obrint una via per a escoltar “tota” 
la realitat mundana, no sols la sonora, musicalitzant el món com a premisa inexcusable 
per a copsar el seu sentit, per a poder-lo comprendre – tasca en que la lògica de la raó ha 
fracassat reiteradament. 
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Capítol 3 

 
 
 

L’escolta musical 
 
 
Introducció 
 
 

En aquest nou capítol abordarem el tema de la percepció estètica de la música, o 
dit d’una altra manera, l’escolta musical, un cop ja hem investigat en els fonaments del 
sentiment estètic i hem pogut comprendre la naturalesa de l’objecte musical. No obstant, 
creiem convenient arribar a l’escolta musical a través d’un estudi preliminar sobre l’acte 
de la percepció aplicada, en general, a les “coses del món” i, en particular, als objectes 
estètics artístics. 

Malgrat que l’estudi de la percepció no és en absolut patrimoni exclusiu de la 
fenomenologia, des del nostre punt de vista és fonamental l’aportació dels 
fenomenòlegs en el sentit d’haver estat ells els encarregats de donar un gir important en 
la investigació sobre aquest tema. En aquest sentit, tractarem de trobar un camí per a la 
nostra recerca que, a través del que han escrit alguns dels fenomenòlegs més rellevants, 
ens porti de la percepció en general a l’escolta musical. Un camí, però, que no podrà ser 
d’un únic sentit - és a dir, d’allò general a allò particular o a l’inrevés- sinó que en 
qualsevol moment puguem retrocedir per a contemplar la nova panoràmica a partir del 
terreny que anem guanyant mica a mica. 

Ara bé, si allò que ens interessa és penetrar en el fonament de la percepció, en 
l’essència de l’acte perceptiu, tenim en les reflexions que fa Edmund Husserl sobre la 
fenomenologia de la consciència interna del temps un magnífic punt de referència per a 
iniciar un diàleg amb el pensament d’aquest autor, tot enfocant cap al nostre objectiu 
final que no és altre que la fenomenologia de l’escolta musical. Evidentment, no serem 
els primers en utilitzar el referent husserlià per a aquest propòsit. Alfred Schütz ho feu 
anteriorment com un primer intent en forma d’esbós per a ser desenvolupat 
posteriorment - cosa que, finalment, no va poder realitzar -. La diferència entre l’enfoc 
de Schütz - i de retruc amb el de Husserl - i el nostre es fa palès de seguida, com podrà 
comprovar el lector, a partir de la nostra crítica a la idea d’una consciència 
autoconstituent i de l’existència d’un fons de sentit pre-conscient. 

Tot seguit, hem considerat una tasca molt important establir una discussió amb 
el pensament de Maurice Merleau-Ponty, en primer lloc perquè és un autor que fa de la 
percepció el tema central de la seva filosofia, la qual podríem qualificar de filosofia 
estètica i, alhora, d’estètica filosòfica; en segon lloc, perquè la seva fenomenologia 
representa, al nostre entendre, la major refutació a la fenomenologia husserliana des de 
la pròpia fenomenologia. Aquest és el punt on es produirà el gir estètic a partir del qual 
podrem derivar cap a allò que nosaltres entenem per percepció estètica de la música. No 
obstant això, també emprendrem un treball crític que ens obrirà una nova perspectiva de 
la percepció estètica a la llum de les aportacions de l’escolta musical. 

D’aquesta manera se’ns fa palès que, de manera anàloga a com el gir estètic 
porta a la crisi el plantejament “ortodox” de Husserl, el gir musical ho fa en relació al 
model estètic merleau-pontyà. 
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El camí a seguir queda aleshores ben perfilat: 
 

1) Punt de partença: la fenomenologia de la percepció a través de la 
investigació sobre la consciència interna del temps empresa per Husserl. 

 
2) Gir estètic: fenomenologia de la percepció a partir del pensament de 
Merleau-Ponty. 

 
 3) Punt d’arribada: el gir musical. La fenomenologia de l’escolta musical en  
 tant que percepció estètica de la música. 
 

Un cop arribats a aquest darrer punt se’ns presenta tot un treball entorn de la 
pròpia constitució de l’acte de la percepció. Representa un moviment de remuntada, tal 
com hem assenyalat abans, una mirada retrospectiva a partir de les conclusions extretes 
prèviament. Aquesta tasca situarà a la sensació - entesa no com a producte d’unes dades 
immediates dels sentits, sinó com a sentiment receptiu per excel·lència - com a motiu 
protagonista de la nostra discussió i com a element fonamental per a un plantejament 
fenomenològico-ontològic radical - entès en el sentit de genuí - que capgira els 
pressupostos clàssics a l’entendre que són els accidents els que fonamenten la 
substància i no a l’inrevés.  

La nostra indagació ens portarà seguidament a haver d’acceptar la impossibilitat 
d’una percepció objectiva universal, vàlida per a tothom, i haver de parlar d’una 
qualitat de la percepció relativa a la capacitat de cadascú d’experimentar o no 
determinats continguts del sentir. Així, doncs, cada individu no només posseeix la seva 
particular concepció del món, sinó que té una percepció del món característica que 
influeix de forma determinant en la primera.  

El següent pas a fer serà descriure els tipus de percepció que es donen com 
experiència. Això ens permetrà copsar una panoràmica prou extensa com per a, 
posteriorment, detallar cada característica de l’objecte musical escoltat. L’element clau 
per a assolir aquesta tasca és l’estudi de les qualitats que es donen a l’escolta, gràcies a 
la propietat única de l’objecte musical per la qual s’estableix una coincidència total 
entre l’objecte de la percepció i l’objecte “síntesi” de les qualitats.  

En aquest punt se’ns farà del tot necessària una investigació sobre la constitució 
de la percepció estètica en general i de la musical en particular. Aquest treball ens 
permetrà apropar-nos a la manera com es constitueix l’essència de la percepció a través 
del que anomenem com “experiència acusmàtica”. Només en l’escolta musical s’esdevé 
que la percepció sigui objecte “per a si” mateixa. 

De tot el que acabem d’assenyalar arribarem a la conclusió de que l’escolta 
musical fa present la vertadera estructura de la percepció, havent-hi una identitat entre la 
forma de l’objecte musical i la forma que pren l’acte de la seva escolta. Aquesta 
estructura de l’escolta serà revelada pel contingut de les qualitats i valors que percebem 
en llur multidimensionalitat sensitiva-sentimental, ideativa i imaginativa. 
 

Finalment, una fenomenologia de l’escolta ha d’incloure, per a ser completa, la 
possibilitat de la no-escolta, de la sordesa. Això obrirà una nova problemàtica que 
excedirà l’estricte estudi fenomenològic per a endinsar-se decididament vers el camp de 
la crítica social. 
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1. Precedents històrics entorn de la problemàtica de la percepció 
 

A l’ombra del que portem escrit fins ara, farem un cop d’ull general al tema de la 
percepció, recollint el que n’han pensat eminents filòsofs. Ho farem de la mà de 
l’insigne professor Josep Ferrater  Mora en l’entrada dedicada al vocable “Percepció” 
del seu Diccionari de Filosofia: 120“Al llarg de la història de la filosofia (occidental) el 
significat dels termes la designació dels quals és la noció de percepció ha oscil·lat entre 
dos extrems: la percepció com a percepció sensible i, darrerament, com a sensació, i la 
percepció com percepció nocional o “mental”. En molts casos, la percepció s’ha entès 
com una activitat o un acte psíquics que inclouen algun element sensible i algun 
element intel·lectual o nocional. S’ha anat obrint pas la tendència a entendre 
“percepció” com “percepció sensible”, a diferència d’altres operacions mentals 
estimades com no sensibles - o, almenys, com no directament sensibles -. Tanmateix, 
fins i tot en aquest cas ha estat molt comú distingir entre percepció i sensació en sentit 
estricte. La distinció ha adoptat sovint la següent forma: pot haver sensació sense 
percepció, però no pot haver percepció sense sensació”.bbb 

Aquesta darrera frase és d’especial importància, des del nostre punt de vista, pel 
que pot representar d’aval a la tesi que sostenim: sensació i percepció sovint poden anar 
unides, tot formant un tot que es presenta unit a l’experiència; però no són el mateix, no 
es confonen, hi ha una diferència important entre elles. La sensació pot esdevenir sense 
percepció, però la percepció sempre ha de venir acompanyada per la sensació.  
 Independentment de la noció i de la definició exacte del que hom entengui per 
sensació o per percepció, hi ha en aquesta frase l’expressió d’una profunda intuïció: la 
sensació no té perquè ser necessàriament percebuda per a que sigui reconeguda com a 
tal. Hom pot rebre una sensació sense percebre-la - és a dir, sense “adonar-se” 
conscientment d’ella -. No cal apel·lar al discurs psicoanalític per a reconèixer aquest 
fet; el fet es dóna amb independència de les interpretacions explicatives que es puguin 
donar. La frase en qüestió ens fa explícita la condició de dependència de la percepció en 
relació a la sensació - o dit d’una altra manera: la sensació és més originària que la 
percepció -.  
 Allò que sigui la percepció (incloent-hi també la percepció estètica) tractarem 
d’esbrinar-ho en aquest capítol, però el que és la sensació ja ho hem dit en el primer: la 
sensació és un sentiment, el més bàsic dels sentiments. 

Tornem, però, a donar novament la paraula al Dr. Ferrater,121: “Hume dividí totes 
les “percepcions” en “impressions” i “idees”: “Aquestes percepcions que ingressen 
amb la màxima violència podem anomenar-les impressions, i amb aquest nom entenc 
totes les nostres sensacions, passions i emocions en tant que fan la seva primera 
aparició en l’ànima. Per idea vull dir les tènues imatges d’aquestes al pensar i al 
raonar...” (“Treatise”, I, i, 1.)”.  

Hom pot estar en acord o en desacord - confessem que nosaltres comptem entre 
aquests darrers - amb el plantejament de Hume, però cal reconèixer que és un dels més 
sòlids que mai s’hagin expressat al llarg de la història de la filosofia. Tanmateix, i amb 
independència de detalls de contingut, considerem molt interessant el fet que Hume 
interpreti les percepcions també com impressions gravades de sentiments (passions i 
emocions) i de sensacions- malauradament, estem convençuts que Hume no ens hagués 
permès incloure les sensacions com a casos especials de sentiments! -. Les idees, en 
canvi, esdevenen per al filòsof anglès “imatges tènues”, percepcions “febles”, tal com si 
s’experimentessin en la “llunyania” i en la “fredor” - no li recorda quelcom al lector 
                                                           
bbb el remarcat és meu. 
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aquestes paraules?, no és el que descrivíem en el primer capítol com el sentiment 
associat a la “consciència reflexiva”? -.  

Des de la perspectiva humeana les idees són com una mena de “fantasmes” de 
les impressions vives de les sensacions i els sentiments. És molt remarcable - i meritori, 
al nostre parer - com Hume intueix una unitat de percepció que acull en si mateixa i 
distingeix en graus d’ “intensitat” fenòmens que van des de la “força” aclaparadora de la 
sensació i els sentiments a la tènue “feblesa” de les idees. Tanmateix, en fer-ho, Hume 
no adjudica a la percepció un camp temàtic propi i singular: la percepció esdevé una 
mena de “gran magatzem” d’impressions, on passem de les sensacions a les idees 
abstractes sense perdre un sol punt de continuïtat. La percepció en Hume està ben lluny 
de ser un acte; és un mer “contenidor psíquic”.  

A primera vista semblaria que el nostre plantejament podria encaixar 
perfectament en el model de Hume tan sols comptant amb el “petit detall” d’incloure les 
sensacions en el camp general dels sentiments. Però, vist en profunditat, el grau de 
divergència de la nostra tesi amb la de Hume és total des del moment que ens adonem 
que per a aquest pensador totes les impressions són quelcom inert, són realitats 
“opaques”, “inanimades”, i, per tant, ni susceptibles de ser subjectes a intencionalitat de 
cap mena – sigui conscient o no -  , ni, encara menys, orientades a cap tipus de valor. 
En relació a aquest tema, comenta Ferrater Mora que sovint s’ha vist que “les 
sensacions són operacions simples i generalment “passives”, mentre que les 
percepcions són complexes i generalment actives. La distinció entre sensació i 
percepció, per una banda, i percepció i pensament, per l’altra, fou proposada per Kant. 
La sensació és per a aquest autor com el contingut al que la percepció dóna forma 
mitjançant les intuïcions de l’espai i el temps. A la vegada, les percepcions en quant 
percepcions empíriques constitueixen el material ordenat per als conceptes en els actes 
del judici. Els conceptes sense percepcions (intuïcions) són, segons Kant, buits”.122  

En Kant podem contemplar una estructura també unitària, més “elaborada” que 
la de Hume, de forma “piramidal” en la que la sensació esdevé la base de contingut per 
a la percepció, i aquesta, a la vegada, fonamenta la concepció en els actes de judici. Al 
nostre entendre, és important assenyalar el fet de que, per a Kant, la percepció “doni 
forma”, a través de les intuïcions de l’espai i el temps, a les sensacions.  

Darrera d’aquesta idea intuïm que per a Kant les sensacions - (tant de bo que 
hagués també inclòs els sentiments!) - tenen “en si” un contingut a-temporal i a-
espacial. Vistes així les coses, les percepcions integrarien un “ordre”, una “organicitat” 
espaciotemporal a un contingut sensitiu “en brut”. El problema que aquest model 
projecta, segons el nostre punt de vista, està centrat precisament en la gènesi de la 
intuïció espaciotemporal: com pot ser que la percepció doni una forma espaciotemporal 
a un contingut “aliè”, en principi, a la noció de temps i espai?, es produeix un “salt en el 
buit”, un abisme de discontinuïtat entre el contingut sensible i la percepció que li dóna 
forma?. Al nostre entendre, si la percepció es limita a donar forma al contingut sensible, 
hem de suposar que en aquest darrer hi ha “quelcom” que permet a la percepció prendre 
la forma espaciotemporal. Així, doncs, la intuïció pre-categorial de l’espai i el temps 
que serveix de marc a la percepció no només no hauria de ser aliena a la sensació sinó 
que hauria d’estar implícita en ella - o dit amb altres paraules: hi ha una sensació de 
temps i d’espai que s’experimenta com una intuïció pre-perceptiva i que serveix de 
marc a la llur percepció -. En general, l’estructura de la percepció té, al nostre entendre, 
el seu fonament en l’estructura de la sensació - que, segons el model que hem exposat, 
s’estén a tots els sentiments -: la forma del sentiment és la forma de la percepció. 
Sentiment i percepció són isomorfes, tot fonent-se coherentment en un únic acte total. 
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Evidentment, ni el pensament de Hume ni el de Kant, fills del seu temps, no 
estava prou madur per a copsar la dimensió de profunditat de la sensació i el sentiment. 
Hem d’esperar al desenvolupament de la fenomenologia dels sentiments i de l’estètica 
fenomenològica per a arribar a uns altres resultats. El temps i l’espai estètics - i 
especialment els estètico-musicals - ens situen en una dimensió més profunda del temps 
i l’espai: ens parlen d’una “estructura de la percepció” molt més complexa en la base de 
tot fenomen tempo-espacial.  

Ja els primers fenomenòlegs de la música examinen l’organicitat de la percepció 
de la melodia com un paradigma del temps intern en el que passat, present i futur estan 
íntimament involucrats. Nosaltres volem anar un pas més enllà per a afirmar que 
l’escolta musical és en essència l’estructura interna de la percepció. 
 
 
2. La problemàtica d’una fenomenologia de la percepció 
  

Tot i que sembli, a primera vista, que introduir el tema de l’escolta musical - poc 
tractat, en general, pels fenomenòlegs - amb la fenomenologia de la percepció - de 
tractament obligat per a tot fenomenòleg que es tingui per tal - sigui com a mínim una 
tasca desproporcionada, entenem que no podem prescindir de fer-ho. Ara bé, de tots els 
autors i tendències dins de la fenomenologia destacarem principalment dos: Edmund 
Husserl i Maurice Merleau-Ponty. El primer com a figura fundadora d’un mètode nou 
d’investigació filosòfica, amb un rigor i coherència amb els seus principis que, creiem, 
molts pocs dels seus seguidors n’han pogut treure prou profit. El segon, perquè, al 
nostre entendre, amb ell podem donar per tancat definitivament el cicle iniciat per 
Husserl: ningú com Merleau-Ponty ha plantejat, partint dels principis fenomenològics, 
un model més radicalment oposat al del primer.  

Què ens pot aportar el pensament d’aquests dos autors - els quals van tractar el 
tema de la música molt escadusserament - a la nostra investigació de l’escolta musical?. 
Nosaltres pensem que molt, si sabem llegir “entre línies” els textos d’ambdós autors. 
Com ja hem dit abans, no serem pas pioners en aquest propòsit: Alfred Schütz se’ns va 
avançar. Com hem exposat en el darrer capítol, Schütz concep l’escolta musical a partir 
del plantejament que fa Husserl de la consciència interna del temps intern. Ara arriba el 
moment d’afrontar directament el text de Husserl - un dels textos, al nostre entendre, 
més complexos i profunds que mai s’han escrit en la història no només de la 
fenomenologia sinó de la filosofia en general -. 

Un cop realitzat aquest primer propòsit iniciarem un diàleg amb el pensament de 
Merleau-Ponty sense centrar-nos, però, exclusivament en una obra concreta d’aquest 
autor. Ho farem així perquè el tema de la percepció és sempre present en la seva 
filosofia i va transformant-se al llarg de la seva trajectòria com a pensador. 
 
 
 2.1 Husserl i la fenomenologia de la consciencia interna del temps 
 

Assenyala Josep Ferrater:123 “El problema de la percepció ha estat objecte de 
tractament detallat pels fenomenòlegs. Husserl ha parlat d’una percepció interna en 
tant que “percepció immanent” i d’una percepció externa en tant que “percepció 
transcendent”. La percepció immanent és la de les vivències intencionals els objectes 
de les quals pertanyen al mateix “flux vivencial”. La percepció transcendent és la de 
les vivències intencionals on no té lloc aquesta “immediatesa”. La percepció és 
sensible quan aprehèn un objecte real, i categorial quan aprehèn un objecte ideal. 
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Segons Husserl, en la percepció sensible “és aprehès directament o està present in 
persona un objecte que es constitueix de mode simple en l’acte de la percepció”. En el 
categorial, en canvi, es constitueixen noves objectivitats”. 
 

El concepte de temps és, sense cap mena de dubte, el tema més important o, si 
més no, el més interessant com objectiu d'estudi, de la fenomenologia de Husserl. El 
mateix Husserl reconeix  que "aquestes qüestions (són) de la màxima importància, 
potser les més importants de tota la fenomenologia".124 Una de les raons d’aquesta 
afirmació és que el concepte de temps forma part dels conceptes constitutius de tota 
experiència. Tal com assenyala Gadamer, “les investigacions de Husserl dedicades a la 
constitució de la consciència del temps procedeixen de la necessitat de comprendre el 
mode de ser d’aquest corrent (vivencial) i d’incloure així la subjectivitat en la 
investigació intencional de la correlació. Des d’ara tota altra investigació 
fenomenològica s’entendrà com a investigació de la constitució d’unitats de i en la 
consciència del temps, les quals pressuposen a la seva vegada la constitució d’aquesta 
consciència temporal. Amb això se’ns fa clar que el caràcter únic de la vivència – per 
molt que mantingui el seu significat metòdic com a correlat intencional d’una validesa 
de sentit constituïda – no és ja una dada fenomenològica última”.125 

Bàsicament, la investigació que fa sobre aquest tema queda exposada en les 
“Lliçons de fenomenologia de la consciència interna del temps” (Vorlesungen zur 
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins) de 1905 completats amb apèndix escrits 
entre 1905 i 1910 - i que no veurien la llum fins al 1928, al ser publicades a l'"Anuari de 
Filosofia i Investigació fenomenològica" (Volum IX, pàg. 367-498) que en aquell 
moment editava Martin Heidegger - i alguna incursió menys elaborada de la 
problemàtica del temps en el paràgraf 81 ("El temps fenomenològic i la consciència del 
temps") de “Idees relatives a una fenomenologia pura i una filosofia fenomenològica” 
de 1913. 

Un fet remarcable en la redacció de les Lliçons és que la majoria dels exemples 
que dóna Husserl involucren aspectes de caràcter musical. Semblaria, a tenor de la 
freqüència en la que apareixen en el discurs de Husserl aquests exemples musicals - i, 
en canvi, no haver estat mai tractat fenomenològicament en profunditat per a aquest 
autor el tema de la música - que la percepció interna del temps té moltes coses en comú 
amb la descripció de l’escolta musical. 

Husserl ens situa en un temps "immanent", al qual accedim per "reducció 
fenomenològica "...el que nosaltres admetem no és, tanmateix, l'existència d'un temps 
del món, l'existència d'una durada de les coses, etc, sinó el temps que apareix, la 
durada que apareix com a tal. Aquestes són dades absolutes, dubtar de les quals seria 
absurd".126 

A partir d’aquest primera reducció, Husserl fa la distinció entre continguts 
primaris de l' aprehensió - aquelles “dades de la sensació” o "dades temporals no 
intencionals", de caràcter passiu, i que són el substrat de la intuïció externa - i la 
aprehensió en sí mateixa o apercepció, immanent a la consciència, la qual és activa 
perquè fa de pont entre aquelles dades dels sentits i l'objecte extern que percebem, 
exposant per a la consciència immanent les propietats dels objectes transcendents i 
donant lloc a l’acte intencional, el temps percebut. 
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  2.1.1 Crítica a Brentano 
 

La crítica que fa Husserl al seu mestre Brentano en les Lliçons es centra en que 
aquest reconeix en la fantasia l’element clau de l’experiència interna del temps. Per a 
Brentano, arribem a l’experiència de la successió temporal gràcies a que la sensació 
anterior a la que tenim ara no persisteix invariada en la consciència, sinó que es va 
modificant contínuament. Des de la posició de Brentano, la sensació esdevé quelcom 
transformador, tot creant per sí mateixa una representació de la fantasia de contingut 
similar i enriquida amb el caràcter temporal. Per les mateixes raons també la fantasia 
crea les representacions futures, partint de les representacions passades, tot generant una 
expectativa. 

Evidentment, el model de Brentano no és fruit del mètode fenomenològic tal 
com l’entenia Husserl, és a dir, distingint l’acte del contingut de l’aprehensió i de 
l’objecte percebut. En aquest sentit, a Brentano li interessa sobretot la percepció del 
temps com experiència psicològica i no pas indagar sobre la seva essència, tal com fa 
Husserl. Tanmateix, el que per a nosaltres té de suggerent la teoria de Brentano és la 
concepció dinàmica, viva, creadora de la sensació tant diferent no només del model 
husserlià sinó també de la tradició filosòfica europea que ha concebut la sensació com 
una entitat en si mateixa inert i opaca. En aquest sentit - i només en aquest sentit - la 
teoria de Brentano està més a prop dels plantejaments de la nostra tesi que dels 
tradicionals ja que, per a nosaltres, la sensació és un tipus de sentiment viu que apunta a 
un valor que va molt més enllà de la pura “dada” passiva, sense que la fantasia - això si 
- hi jugui cap paper.  

No hem d’obviar, però, que la teoria de Brentano presenta algunes 
inconsistències - principalment dogmes d’arrel psicològica -, algunes de les quals 
s’encarrega Husserl de denunciar eficaçment en les seves Lliçons, que la fan 
insostenible.  
 
   
  2.1.2 La consciència del temps segons Husserl 
 

El plantejament de Husserl comença per l’estudi de la constitució 
fenomenològica dels objectes temporals i, posteriorment, es centrarà en la constitució 
del temps mateix:  
 
 
   a) La constitució de l’objecte temporal 
 

Husserl observa que quan apareixen els objectes temporals immanents “retenim” 
la dada mentre es va enfonsant en un passat cada vegada més allunyat del moment 
present. D’aquesta forma, tot i que la dada és la mateixa, varia el “mode” d’aparició 
contínuament. Tanmateix, per a Husserl "únicament del punt de durada que està en 
cada cas percebut com "ara", diem pròpiament que és percebut".127 El problema que 
veiem en aquesta afirmació és que la percepció queda limitada a registrar una sèrie 
d’”ara-s”, un seguit de punts a-dimensionals en la recta geomètrica, sense cap mena de 
“profunditat”. Justament en la instantaneïtat de l’“ara” desapareix allò més singular del 
fenomen, el fluir de la temporalitat, de la mateixa manera que - agafant un símil musical 
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- desapareixeria, en el sentit de fer-se irreconeixible, el timbre característic d’un violí si 
només atenguéssim al moment de l’atac de l’arc sobre la corda. El moment de l’atac per 
sí sol deixa de tenir sentit si no s'involucra amb la totalitat de "la vida del so".  

Husserl aviat distingirà entre una consciència impressional, donada pel 
contingut de l'aprehensió, i una consciència retencional que és buida de contingut i que 
actua com una “cascada” de retencions en "caiguda lliure" i en continua transformació: 
"cada retenció posterior no és la mera modificació continuada que neix de la impressió 
originària, sinó modificació continuada de totes les modificacions incessants prèvies 
del mateix punt inaugural".128 Però com és possible - ens preguntem -, una consciència 
retencional sense contingut?. Davant del perill d’inconsistència, Husserl proposa un 
"contingut" per a les retencions de naturalesa absolutament diferent respecte del 
contingut en el sentit originari.129 Es tracta d’un consciència de passat, un record 
primari de l'objecte; un record que és donació de passat.  

Seguidament, Husserl fa la distinció entre el record primari adherit a la 
percepció (retenció), i el record secundari (rememoració);130 podent haver situacions 
complexes com ara “retencions de rememoracions” en la imaginació, etc..  
L'acte de percepció de l’objecte temporal, dins de la unitat de la consciència, es 
constitueix per la consciència d'ara i la consciència retencional, mentre que les 
diferències temporals de l'objecte es constitueixen en actes de protoconsciència, 
retenció i protenció.  

Husserl admet que prèviament als actes de pensament o de judici per part del 
“jo”, i per tant, en absència d’activitat comparativa, es produeix una síntesi pre-
predicativa entre les percepcions o entre percepcions, retencions i records que dóna 
notícia originària de les relacions i connexions entre ells.131 El recurs de les síntesis 
pre-predicatives apunta sempre, al nostre entendre, cap a un reconeixement més o 
menys explícit d’una intel·ligència prèvia al “jo” que, en el cas que estem estudiant, 
implica un a priori previ a l’acte de percepció de l’objecte temporal. 

De la indagació sobre l’objecte temporal Husserl arriba a la conclusió de que 
l’única diferència entre percepció i record es troba en el grau de llibertat o passivitat en 
que se’ns dóna l'experiència - una perspectiva molt pobre, per cert, del que representa la 
percepció! -. 

A partir de la complexitat de relacions involucrades en la percepció de l’objecte 
temporal, Husserl apel·la a un ordre de connexió de fenòmens. D’alguna manera, 
darrera d’aquest concepte, hom podria interpretar que en els fenòmens temporals es 
manifesta certa necessitat d’una configuració relacional que sigui intel·ligible i que doni 
sentit al món.  
 

En el moment d’introduir-se en la investigació sobre l’essència del temps, 
Husserl s’adona del paper fonamental que juga la identitat: "És un fet general i 
essencialíssim el que cada"ara", al submergir-se en el passat, manté fixa la seva 
estricta identitat".132 Paradoxalment, Husserl, d’alguna forma, vol assegurar un “marc 
immutable” en el qual encabir el flux del temps: un lloc absolut on es produeix la 
diferència fenomenològica entre un "ara" i un "altre ara".133 Ens preguntem si aquesta és, 
realment, una “dada” de l’experiència fenomenològica o bé una mena d’imperatiu que 
es marca el filòsof per a assegurar la viabilitat del seu model.  

Val a dir que un aspecte realment interessant de l’exposició de Husserl és que 
posa en connexió la individualitat amb la sensació. La individualitat és, doncs, una 
forma temporal originària de la sensació. Per tant, el contingut de la impressió és l'ara 
canviant, el temps absolut; és allò que la impressió originària exposa. Podríem dir que 
ja “hem entrat en matèria”!.Efectivament, dels arguments suara exposats ens atrevim a 
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parlar d’una "matèria del temps": la matèria és la mateixa, el lloc absolut de temps, 
però ha canviat el mode de donació; de donació d'"ara" passa a donació de "passat". 
La sensació originària dóna un individu-punt-ara, i aquest és idènticament el mateix en 
el flux de modificació del passat. Aquesta mena de “continuïtat” funcional de la 
identitat de l’objecte a través del temps - o bé, potser també podríem descriure-ho com 
una mena de “llei de conservació de la matèria temporal “- anima a Husserl a afirmar 
que "tot temps percebut és percebut com a passat que acaba en el present. I el present 
és un punt límit".134 La percepció del temps sembla que ja no queda reduïda a l’“ara” 
puntual, sinó que s’origina en el passat apuntant al present com la seva consumació.  
 
 
   b) la constitució del temps 
 

Les expressions usades per Husserl per a descriure la constitució del temps ens 
remeten molt sovint al vocabulari de la Física: "velocitat de canvis", "velocitat 
d'acceleració", "continuïtat d'escorç", etc.135, que remeten directament al llenguatge 
científic i molt especialment a l’argot especialitzat habitual del físics. Així, per exemple, 
diu Husserl: "...trobem amb necessitat de principi un flux en constant "canvi", i aquest 
canvi té l'absurda (?) característica de discórrer precisament tal com discorre, i de no 
poder discórrer ni "més de pressa" ni "més a poc a poc".136 No ens deixa de sorprendre 
l’ús del concepte de "velocitat" per al flux de la temporalitat originària: a partir de quina 
dada de referència podríem mesurar aquesta velocitat?. Té algun significat objectiu 
parlar de velocitat del flux del temps?. O més aviat el que intueix Husserl és un valor 
essencial del temps, de la temporalitat, que apunta vers un sentiment o una qualitat 
estètica, que queda ben exemplificada per l’experiència del tempo musical?. Per això, 
no ens sorprèn que el propi Husserl, després d’afirmar que el temps és immanent, Ú i 
únic i que és la subjectivitat absoluta (paràgraf 36, pàg. 75),137 reconeixi que el temps té 
una forma comú de fluir segons una llei universal de transformació de l'"ara" en "ja no" 
i del "encara no" en l'"ara" i que ell anomena tempo. El que ens estranya, però, és que 
només aparegui a la consciència, segons Husserl, un únic tempo en comptes de la 
varietat enorme de tempi que la percepció musical ens ofereix. Sembla novament que 
Husserl es deixi portar per l’imperatiu de mantenir un marc constant, no subjecte a 
canvis, per a la constitució del flux temporal, de forma semblant a com ho ha fet per a la 
constitució de la identitat de l’objecte temporal. Si com afirma Husserl el temps és la 
subjectivitat absoluta, no hi ha una experiència més genuïnament subjectiva que “el 
tempo del temps”. Efectivament, és una experiència molt sovint corroborada que el 
temps passa molt de pressa quan estem vivint una experiència interessant o divertida i 
molt lentament, en canvi, quan ens avorrim. També és una experiència molt comuna que 
el temps de la infantesa i el temps de la vellesa s’experimentin molt diferentment a 
nivell de vivacitat, lleugeresa o gravetat. Definitivament, no podem parlar d’una única 
experiència del temps a nivell de tempo. 

Dit això, però, és de justícia reconèixer l’encert de Husserl en intuir el paper que 
juga la simultaneïtat en la consciència del temps. És aquesta forma d’estar “junt”, “a 
la vegada” (zugleich) la que es constitueix en la forma intencional de la consciència 
del temps i que constitueix l’actualitat i la simultaneïtat de totes les vivències 
immanents. Al nostre parer, això representa un reconeixement del sentit “polifònic” de 
l’experiència temporal i que queda paradigmàticament manifestada precisament en la 
tradició musical europea.  

Finalment, per a Husserl el temps s’autoconstitueix en la pròpia consciència: " 
aquesta temporalitat prefenomènica, preimmanent, es constitueix intencionalment com 
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a forma de la consciència tempoconstituent i ho ha fa en la pròpia consciència" 
(paràgraf 39, pàg. 83).138 

En resum, tal com Husserl apunta, podem distingir dos tipus d’impressions dins 
de la consciència impressional: " els continguts de sensació es constitueixen en unitats 
d'impressions sensibles; les aprehensions ho fan en altres impressions que s'entreteixen 
amb les sensibles, impressions d'acte. La percepció com a fenomen constituït és, per la 
seva banda, percepció de la cosa" "...En la mateixa consciència impressional en que es 
constitueix la percepció es constitueix també, i per això mateix, allò percebut. A 
l'essència d'una consciència així edificada pertany l’ésser a la vegada consciència 
unitària d'ordre immanent i consciència unitària d'ordre transcendent".139 Existeix, per 
tant, una comunitat d’essència entre percepció i percepte en tant que ambdues són 
formes de presentar immanentment i transcendent la consciència unitària. Això dóna 
peu a Husserl a afirmar la coincidència entre el temps intern de les sensacions i les 
aprehensions i el temps “objectiu” de les coses percebudes, amb l’única diferència que 
la forma de donació d’aquest darrer mai és absoluta com en el primer. 
 
 
  2.1.3 El taló d’Aquiles del model husserlià:  
   l’aporia de la protoconsciència 
 

En l’edifici discursiu de Husserl es fa palès la importància de certs conceptes 
decisius en la consciència del temps . Un d’ells és la sensació: "el sentir el considerem 
com la consciència originària del temps; en ella es constitueix la unitat immanent color 
o so, la unitat immanent desig, plaer, etc..."... “sensació és la consciència del temps que 
es fa present “,140 però, alhora, això sembla contradir-se amb una concepció de la 
sensació com a “dada” no intencional, tal com queda definida en el mètode 
fenomenològic propugnat per Husserl. 

A més de la sensació, el model que subjau en la investigació husserliana té en el 
concepte de continuïtat del temps un del més ferms baluards. Això tindrà com a 
conseqüència el defecte de no contemplar la singularitat en el temps. La sòlida 
connexió entre el present i el passat per una banda, i per l’altre, la importància que dóna 
a la sensació - entesa aquesta com a “dada” passiva de la sensació, a la que podem 
sumar també la no menys “passiva” impressió de l’acte de l’aprehensió - en la 
consciència del temps, portarà inexorablement a una visió del present com quelcom 
absolutament condicionat pel passat: “el present sempre està naixent del passat”.141  

Una altre reflexió que fa Husserl - i que considerem molt important - és la 
diferència fonamental que hi ha entre percepció i rememoració d’un objecte: “la 
percepció d'un objecte temporal puc jo "repertir-la", però en la successió d'aquestes 
percepcions es constitueix la consciència de la successió de dos objectes temporals 
iguals. Només en la rememoració puc tenir repetidament un objecte idèntic, i és també 
en el record on puc constatar que allò abans percebut és el mateix que allò abans 
rememorat”.142 Això ens fa pensar que en la percepció d’un objecte exterior apareix la 
consciència d’igualtat - i, en conseqüència, també de diferència -, mentre que en la 
rememoració realment som conscients de la identitat/estranyesa. La rememoració 
esdevé, així, un acte temporal absolutament subjectiu que m’ofereix la possibilitat del 
rencontre amb allò que és idèntic, el mateix objecte. En canvi, la percepció mai em 
donarà la garantia de la identitat de l’objecte sinó la seva semblança i la clara distinció 
d’allò que el diferencia de la resta d’objectes. 

No obstant, què fa, però, que al sentir un tema musical reconeguem 
immediatament en ell una identitat inconfusible, fins i tot, sotmetent al tema a diverses 
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variacions i transformacions internes?. Si atenem al model de Husserl, això significaria 
que en la percepció de la música s’esdevé quelcom extraordinari: en l’acte d’escolta, 
més que “percebre” música - o, potser en aquest cas seria més ben dit, “percebre sons” -
, estem com rememorant quelcom que “d’alguna manera” ja havíem percebut 
“misteriosament” abans. A aquestes alçades de la lectura del present escrit no ens hauria 
de sorprendre gens aquest fenomen. Si se’ns ofereix la identitat de l’objecte és perquè 
la percepció musical (i, en general, la percepció estètica) no és un acte con-temporani 
a la consciència impressional que tenim d’ella - això només passa allí on la sensació 
s’experimenta com una “dada inert i passiva”, és a dir, en la consciència reflexiva, 
purament racional - sinó com un acte posterior a l’acte inaugural del sentir. Per això, 
la impressió que puguem tenir de simultaneïtat entre l’escolta (percepció) i el sentir 
(sentit) només és epifenomènica i es produeix, al nostre entendre, per un moviment 
d’“avançament” protencional de la percepció a l’acte inaugural de la sensació - 
moviment que genera una expectativa perceptiva que pot ser satisfeta o no -. Per tant, no 
és que el sentiment “segueixi” passivament a la percepció - tal com interpreten alguns 
formalistes “psicologistes”, com L. Meyer - i, en conseqüència, el sentiment reaccioni 
(animant-se o decepcionant-se) en funció d’allò que la percepció “objectiva” es va 
trobant -; ans al contrari, és la percepció la que s’avança anhelosament per a atrapar la 
sensació-sentit “al vol”, de manera que, de fer-ho, consuma la unitat desitjada i esdevé 
l’experiència de plenitud de sentit de la percepció. En aquest sentit, Husserl es troba 
lluny d’aquesta idea quan afirma que “la aprehensió és "animació" de la dada de 
sensació”.143 

Per això, el “taló d’Aquiles” del model husserlià es troba just en la fase inicial de 
l’acte de la percepció. Si només la retenció “fa conscient”, què succeeix en el moment 
exacte de l’aprehensió de la “dada” del sentit prèvia a la retenció?. És un tipus de 
fenomen “in-conscient”?. No, això no entraria dins del vocabulari de Husserl. En 
conseqüència, la continuïtat de la consciència temporal quedaria inevitablement minada 
per l'existència d'una "singularitat" irresoluble segons aquest model. Tanmateix, Husserl 
no dubte un moment en afirmar que "només després del seu decurs pot la fase inicial 
objectivar-se, de la manera indicada, per retenció i reflexió (o reproducció)", i declara 
obertament que "com la fase retencional té conscient a la fase precedent, sense 
objectivar-la, així la dada originària és ja conscient sense esdevenir objecte".144 Som 
davant d’allò que Husserl anomena protoconsciència que no és un acte aprehensor, que 
és pura consciència sense objecte, però que esdevé una peça insubstituïble per a que el 
model retencional funcioni sense caure en una regressio ad infinitum o sense haver 
d’admetre un contingut inconscient en el punt singular on s’origina la percepció. Al 
nostre entendre, estem davant d’una conclusió aporètica que fa insostenible el model 
husserlià. 

En realitat, la protoconsciència de la que parla Husserl és un acte intencional 
però no de la percepció conscient sinó d’un sentir preconscient, d’una intuïció pre-
perceptiva que actua de fons a tota percepció. Aquesta intuïció - present en tots els 
sentiments, des de la més simple sensació fins a la més sublim experiència empàtica - és 
la condició de possibilitat d’allò que anomena Husserl “consciència impressional” - 
impressions de les sensacions i de les aprehensions - i que, segons la nostra manera de 
veure, no és altra cosa que el testimoni o petjada que rep la consciència d’un acte 
intencional del sentir previ a tota percepció. Aquesta intuïció pre-perceptiva ho és també 
de la temporalitat com a qualitat o valor al que apunta intencionalment. La temporalitat 
és l’essència prefenomènica (i, per tant, a-temporal) del temps que percebem. El temps 
és, abans que res, una qualitat del sentir i el tempo musical és la seva expressió 
paradigmàtica. 



119 
 

 L’afirmació que ja hem citat anteriorment de Husserl de que la sensació és la 
consciència (originària) del temps que es fa present, pot ser ara interpretada segons el 
nostre punt de vista - que, sens dubte, no era el que sostenia l’autor de la frase - com el 
reconeixement implícit de que la sensació és molt més que la impressió d’una “dada 
hylètica” no intencional i passiva, sinó que és una experiència viva i profunda que 
emergeix a la consciència, tot fent-se present en la percepció.  

Finalment, remarcarem que la importància que dóna Husserl a la retenció com 
allò que fa conscient dóna una imatge molt pobre de l’acte de la percepció dins del seu 
model. Sense voler obviar el caràcter de “ressò” amplificador del sentir que posseeix la 
percepció, al nostre entendre aquesta no es limita exclusivament a aquest rol, per 
important que sigui. La percepció, especialment en el cas de la percepció estètica, aporta 
també els seus valors propis que no per ser ontològicament posteriors als valors del 
sentir són per això menys genuïns. 
 
 
  2.1.4 Conclusions 
 

1) A partir de la reducció eidètica de l’objecte temporal, Husserl distingeix els 
continguts primaris de l' aprehensió - substrat de la intuïció externa - i la aprehensió en 
sí mateixa o apercepció - immanent a la consciència -, que fa de pont entre les primeres 
i l’objecte percebut, que en aquest cas és el temps. 
 

2) Segons aquest autor, l'acte de percepció de l’objecte temporal, dins de la 
unitat de la consciència, es constitueix per la consciència d'ara i la consciència 
retencional, mentre que les diferències temporals de l'objecte es constitueixen en actes 
de protoconsciència, retenció i protenció. 
 

3) Discrepem de l’afirmació de Husserl en relació amb l’existència d’una única 
experiència de tempo per al temps intern. És experiència comuna la percepció d’un 
tempo variable segons l’estat anímic, edat, circumstàncies, etc. de l’individu. 
 

4) Reconeixem un sentit “polifònic” constitutiu del temps que coincideix amb la 
forma intencional de la consciència del temps de la que parla Husserl, la qual 
constitueix la vivència immanent d’actualitat i de simultaneïtat. 
 

5) La percepció no ens pot garantir la identitat/estranyesa de l’objecte exterior 
percebut, sinó, en tot cas, la semblança (igualtat) i distinció d’allò que el diferencia de la 
resta d’objectes. Al nostre entendre, la consciència d’identitat - pròpia de la 
subjectivitat del temps intern - que ens és donada en l’escolta de l’objecte musical és 
factible perquè la percepció musical no és un acte con-temporani a la consciència 
impressional que tenim d’ella, sinó que es realitza a posteriori de l’acte inaugural del 
sentir. 

 
6) Sense sortir del marc discursiu de la fenomenologia husserliana, diem que la 

percepció de simultaneïtat que experimentem entre l’escolta musical (percepció) i el 
sentir (sentit) és epifenomènica i es produeix a través del que podríem anomenar un acte 
d’“avançament” protencional de la percepció que genera una expectativa perceptiva. 
En cas de realitzar-se aquesta expectativa es consuma en la consciència la unitat de 
sentit i percepció, la qual dóna lloc a l’experiència de plenitud de sentit de la percepció. 
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7) Constatem l’existència d’una intuïció pre-perceptiva que actua de fons a tota 
percepció i que és un acte intencional del sentir pre-conscient. Aquesta intuïció pre-
perceptiva també ho és de la temporalitat com a qualitat o valor al qual apunta 
intencionalment. 
 

8) Arribem a la conclusió de que la percepció estètica en general i, en concret, 
l’escolta musical aporta valors que li són propis; valors que s’afegeixen als específics 
del sentiment estètic, els quals s’encarrega de desplegar. En aquest sentit, podem 
afirmar que la percepció estètica no és reductible al sentiment estètic, ja que aporta uns 
valors estètics emergents. 
 
 
 2.2 La Percepció en la filosofia de Merleau-Ponty 
 

“El problema de la percepció – assenyala Ferrater Mora - és central en el 
pensament de Merleau-Ponty. Segons el resum que l’esmentat autor proporcionà de la 
seva doctrina (“Bulletin de la Société Francaise de Philosophie”, 1947), les bases 
ontològiques d’ella poden reduir-se a tres punts: 1) La percepció és una modalitat 
original de la consciència. El món percebut no és un món d’objectes com el que concep 
la ciència: en allò percebut hi ha no només una matèria, sinó també una forma. El 
subjecte percipient no és un “interpretador” o “desxifrador” d’un món suposadament 
“caòtic” i “desordenat”. Tota percepció es presenta dins d’un horitzó i en el món. 2) 
Tal concepció de la percepció no és només psicològica. No pot superposar-se al món 
percebut un món d’idees. La certesa de la idea no es funda en la de la percepció, sinó 
que descansa sobre ella. 3) El món percebut és el fons sempre pressuposat per tota 
racionalitat, tot valor i tota existència.”145 
 

Tot i que Maurice Merleau-Ponty beu directament de les fonts de la 
fenomenologia alemanya, cal assenyalar, però, que la seva crítica a Husserl “capgira” 
radicalment el plantejament d’aquest al qüestionar els conceptes fonamentals d’aquesta 
“ciència prèvia”, com són, entre d’altres, la reducció fenomenològicaccc o el postulat de 
que les coses ens són donades plenament a la consciència.ddd 

La filosofia de Merleau té com a eix vertebrador l’estètica, abordada, però, d’una 
manera absolutament nova i original: l’estètica filosòfica esdevé per a aquest autor 
realment una filosofia estètica. I això és així perquè el compromís del nostre autor amb 
la filosofia - tot donant d’aquesta manera una mostra d’extraordinària honestedat 
intel·lectual - no es redueix a un mer exercici especulatiu, sinó que porta a la filosofia al 
límit de si mateixa en la seva concreció: el pensament que observa la realitat com 
                                                           
ccc “El major ensenyament de la reducció (fenomenològica) és la impossibilitat d’una reducció completa” 
(Merleau-Ponty, Maurice. Phénoménologie de la perception, Gallimard. Paris, 1945, pàg. xiii). Al nostre 
entendre, l’acte mateix de la reflexió és ja un acte espontani de reducció fenomenològica atès que posa en 
suspensió la creença en l’ “existència” actual del món que percebo just al pretendre aturar el moviment 
d’aquest en el seu fluir temporal! 
 
ddd Diu Josep Mª Bech: “El vertader ensenyament de la fenomenologia, en opinió de Merleau-Ponty, 
sembla haver consistit en la constatació de que no és possible descriure fefaentment “allò que es dóna a 
si mateix”, i en haver assenyalat que aquesta incapacitat assenyala els límits de tota tasca reflexiva (...). 
Ja que si la fenomenologia s’ha interessat per l’estrat directament “viscut” de la consciència, la seva 
vertadera intenció ha estat transgredir les “vivències empíriques” per a així accedir als ingredients 
constitutius de l’objectivitat que es presenten com a veritats a priori” (Bech, Josep Mª, Merleau-Ponty. 
Una aproximación a su pensamiento. Anthropos. Barcelona 2005, pàg. 30). 
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quelcom aliè, el pensament de “domini”, de “sobrevol”,eee està incapacitat del tot, 
segons aquest pensador, per a accedir a la realitat del món; només una actitud creadora 
com la de l’artista és capaç d’aconseguir-ho.fff Per això, l’artista esdevé el gran 
fenomenòleg: lliçó d’humilitat per a la filosofia que es veu obligada a seguir els passos 
de la creativitat artística, i certificat de defunció per a la filosofia especulativa que basa 
tota la seva labor sobre l’obsolescència d’una reflexió i una “racionalitat” filles d’un 
logos ja periclitat, però que sobreviu “en fals” i, fins i tot, amb salut aparentment 
ostentosa, gràcies a ser el garant del control i el domini sobre la natura que exerceix tan 
eficaçment la ciència i la tecnologia dels nostres temps. Coincidim amb el plantejament 
de Merleau-Ponty no només en la crítica a la reflexió - cosa que ja hem fet amb escreix 
en el Capítol 2 -, sinó també amb la superioritat de la percepció sobre aquesta. 
Efectivament, reconeixem en la percepció un caràcter unitari del qual n’està ben lluny 
l’anàlisi reflexiu: hi ha sempre més veritat en una simple percepció d’un objecte que 
en el més complet estudi analític d’aquest. Les “certeses” de la percepció són integrals, 
vitals, sensitives, corporals, però mai com una veritat a priori a l'espera del seu 
descobriment futur, sinó que es fa, es realitza a través del treball creatiu, artístic. 
 
 
  2.2.1 Una epistemologia basada en la percepció 
 

Merleau-Ponty nega que la sensació - entesa la sensació tradicionalment com a 
“dada”  dels sentits - o la consciència siguin allò que primer se’ns presenti en 
l’experiència sensible. Ans al contrari, és la percepció la que ho fa amb tota la seva 
complexitat de relacions i absències, d’igualtats i diferències, d’escenaris i proporcions, 
perquè, segons el filòsof, "la percepció és la constitució, sense model ideal, d'un 
conjunt significatiu". 146 En això no podem estar més d’acord amb Merleau-Ponty: al 
nostre entendre, l’experiència, ja sigui la natural del món o l’estètica de l’art, sempre 
se’ns presenta al sentir i a la percepció en tota la seva complexitat, en la seva unitat 
íntegra i en cadascuna de les parts, en la consumació de la seva més alta expressió o en 
l’expectació inaugural de la seva absència. 

Tanmateix, interpretem que el rebuig de les veritats racionals i l’adopció del que 
podríem anomenar una epistemologia basada exclusivament en la percepció, porta 
inevitablement com a corol·lari un coneixement sempre ambigu del món, un 
                                                           
eee Comenta el Dr. Bech: “a una realitat interpretada com pura positivitat, i com a tal situada 
necessàriament a una distància infinita o a una proximitat absoluta, oposa Merleau-Ponty una realitat 
que és immune tant al “sobrevol” objectivador com a la “fusió intuïtiva”, ja que la mateixa distància que 
ens separa d’ella és també el vincle que l’uneix a nosaltres” (Opus cit. pàg. 68). Coincidim amb el punt 
de vista de Merleau-Ponty: la “fusió intuïtiva” és tan irrealitzable en el món com el pensament de 
“sobrevol”. L’única “fusió intuïtiva” possible es realitza en l’art i, especialment en la música. El món no 
pot ser “intuït” plenament, i la posició de Merleau en aquest punt és realista: coneix les limitacions de la 
relació perceptual-visual - que ell “positivitza” oportunament com a vincle - i situa les coses en llurs 
“reals” condicions de possibilitat. L’ontologia que es desprèn d’això ha de ser necessàriament negativa: 
la limitació de la percepció és a la vegada limitació de la realitat percebuda - l’alternativa asimètrica 
d’una percepció limitada però per una realitat il·limitada, o viceversa, portaria a models de separació 
entre subjecte i objecte, sigui en el sentit d’un subjectivisme anihilador de la realitat objectiva o a un 
objectivisme aniquilador de l’individu. 
 
fff “Podríem fins i tot dir que tot el que pertany a l’àmbit d’allò sensible està condemnat a ser únicament 
sobreentès, que la seva captació directa i frontal és impossible, i que acaba sempre per prevaler sobre 
qualsevol pretensió de caire intel·lectualista” (Bech, J.M., Opus cit., pàg. 193). Cert; i en l’esfera de 
l’audible tenim un exemple ben esclaridor: mentre el so “acústic” ha de ser sobreentès perquè és 
impossible d’abordar-lo directament, el so “musical” és entès immediatament. 
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coneixement que no se separa d’ell, que es fa des d’ell, i on la indeterminacióggg 
substitueix la claredat i la distinció: un coneixement del món tal com és - un “Ésser de 
promiscuïtat” i d’indistinció -. Per a Merleau-Ponty, la percepció es realitza dins d’un 
“entre-deux”, dins d’un entrecreuament o quiasma d'indeterminació alhora immanent i 
transcendent, dins de la “carn” on el “jo” i el món es barregen, on el vident es fa visible. 
Aquesta "carn" és, doncs, un subjecte-objecte, un vident-visible.hhh 

Aquest plantejament radical durà al nostre autor conseqüentment a posar en 
qüestió el llenguatge verbal tal com estem habituats a usar-lo - és a dir, amb la pretensió 
de definir i determinar els objectes del món - i, en canvi, emergirà en tota la seva 
potència el llenguatge indirecte de la metàfora, el llenguatge de la poesia. La no-
coincidència entre signe i objecte en el llenguatge ordinari és la mateixa que apareix 
entre paraula i pensament - i això representa un cop definitiu al logocentrisme que els 
identifica i els fa equivalents -.  

Nosaltres entenem, però, que només en el llenguatge musical, on el so no és 
signe de cap cosa, desapareix aquesta “dissensió”: so i pensament esdevenen 
indiscernibles. Per això, parlar d’un “pensament musical que s’expressa” no és cap 
metàfora ni llicència del llenguatge, sinó una veritat palmària. Ens preguntem si no és 
precisament el model del llenguatge musical - autèntic logos sensible per a la filosofia- 
el que hi ha al darrera de la següent qüestió que es fa Merleau-Ponty: “¿Per què no 
admetre que el llenguatge pot sostenir un sentit per mitjà de la seva pròpia disposició 
interna, copsant-lo en les seves pròpies xarxes (...)?”.147 
 
 
  2.2.2 La problemàtica del sentit 
 

Una filosofia que percep un món sumit en l’ambigüitat ha d’excloure la identitat 
dins del seu aparell conceptual.iii Aquesta conclusió lògica prou l’hauria pogut aplaudir 
                                                           
ggg “Els sentits són instruments per a fer concrecions amb allò inexhaurible, per a fer significacions 
existents. Però la cosa no és vertaderament observable: en tota observació hi ha sempre solapament, i 
mai accedim a la “cosa mateixa”” (Merleau-Ponty, Maurice. Le visible et l’invisible. Claude Lefort. Paris 
1964, pàg. 245). Certament, la “cosa mateixa” es presenta justament com allò inevitablement inconegut . 
Aquí topem de ple amb la problemàtica de la percepció “natural”: destinada a entrar en contacte amb allò 
perceptible, en canvi li està vedat l’accés “directe” a allò que percep. 
 
hhh Tot i que la percepció estètica de la música no presenta, en la línia de la nostra argumentació, cap 
entrecreuament quiasmàtic, si, en canvi, el podem trobar en la “realitat” que projecta i configura l’anàlisi 
musical. Així, per exemple, podem trobar dos pols oposats ben diferenciats en el material musical: a) el 
pol de les estructures profundes (per exemple, moviments tonals “macro” de gran envergadura) i b) el pol 
dels detalls i l’ornamentació (moviments “micro” de curt abast). El primer representa la “columna 
vertebral”, els “ossos” de l’obra musical; el segon, la “pell” sensible a delicades irisacions. Ambdues són 
musicalment tan importants i imprescindibles. Tanmateix, la vertadera “carn” de la música, allò que la fa 
singular i única, es troba enmig d’aquest “entre-deux”; i és en aquesta zona intermèdia on els recursos 
analítics es fan insuficients i han de donar pas a una interpretació basada en la intuïció musical.  
 
iii Merleau-Ponty parla d’una “estranya distància” (VI. pàg. 166) que separa cada cosa - i també cada 
subjecte - de la seva identitat. El lector que ens ha seguit fins aquí pot reconèixer l’origen d’aquesta 
“estranyesa”: és l’estranyament de la raó, allunyada del fons del sentiment. (Veure el Capítol 1, 14.1). La 
“distància” de les coses neix en paral·lel a l’aparició de la consciència reflexiva en els éssers humans. En 
la mesura en que aquesta forma part de la naturalesa humana, la distancia i la “exterioritat” de les coses 
són un fet irrenunciable. En aquest sentit, ens atrevim a afirmar que l’ “experiència originària” és 
irrealitzable de manera completa en les coses del món. Només a través d’una realitat autònoma en 
relació a la realitat del món és possible realitzar l’experiència originària. Aquesta realitat és la de la 
música. De fet, el “realisme” extrem de Merleau-Ponty accepta la “promiscuïtat” de la raó amb la no-raó. 
Així, tot plantejament ontològic per la via “directa” només té sentit quan fa referència a la realitat 
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Husserl - ja que també ell reconeixia la incapacitat de tenir consciència d’identitat dels 
objectes transcendents a la consciència - si no fos que Merleau-Ponty estén aquesta 
conclusió universalment a tota la realitat, que és externa i interna  a la vegada -. En 
aquest sentit, gosem dir que el pensament de Merleau és l’expressió extrema d’allò que 
anomenem facticitat del món, de la mundanitat de l’individu i, per tant, representa el 
realisme en el sentit més absolut del terme. Conseqüentment, el sentit de les coses és 
donat només a la percepció perquè  el sentit del món és en el món mateix - ja no rau en 
la intuïció d'essències (Husserl), ni tampoc el trobarem en la projecció de l'existència 
del Dasein (Heidegger) -. Com diu Merleau-Ponty, “Aquesta totalitat que ens 
precedeix, i que de cap manera és una síntesi, és pròpiament un sentit que precedeix al 
sentit”.148 

Traslladat a la música, la proposta de Merleau-Ponty sona molt familiar entre els 
músics ja que també el sentit de la música és en la música i, alhora, la precedeix. 
Efectivament, el sentit de la música no apareix com a resultat d’una reflexió analítica 
sinó que es manifesta immediatament i al complet en la seva escolta, en la percepció 
musical: és el sentit en la forma - entesa la forma com “estructura intraopus”, no com 
una determinada tipologia formal (sonata, suite, rondó, etc. ) -. El sentit en la percepció 
musical el trobarem en la unitat en la que s’integren les diverses parts de l’obra en una 
relació única, singular i orgànica. Per això el sentit de l’obra musical és inseparable de 
l’obra mateixa. Ara bé, el que venim a dir és que, a més, l’escolta manifesta un sentit 
que precedeix la pròpia escolta: és el sentiment que apunta a valors estètics que l’escolta 
pre-senteix com un fons que la genera i nodreix.  

Aquesta mateixa vivència de sentit entenem que es manifesta en l’activitat 
creadora de l’artista. Podríem dir que la realitat de l’obra realitza la seva unitat, el seu 
sentit formal, abans de ser coneguda i desplegada pel propi artista. Aquesta experiència 
del sentit davant la “realitat” de l’obra està íntimament relacionada amb la profunditat 
de la vivència del propi “jo”. Així, quan l’artista s’ “estranya” davant de la seva obra, 
està sentint una vivència interior anàloga a la del “estranyament” del món. L’obra 
“supera” a l’autor com el món “supera” a la persona. Però, així com al món se’l troba ja 
“fet”, l’obra és feta per l’artista; per tant, hem de reconèixer l’existència d’una 
naturalesa interior pròpia que alhora supera al propi artista. Aquesta naturalesa que es 
viu com a pròpia però que excedeix al “jo” podria ser considerada com una identitat 
profunda més originària de l’individu que només emergeix a través de l’acte creador. 

Tanmateix, el fet de que el món no es doni completament a la percepció, en 
contrast amb la música - que si ho fa -, fonamenta no només la ambigüitat i indistinció 
d’aquell, sinó també el caràcter ontològic i irreductible de la presència de l’error en la 
percepció del món.jjj Al nostre entendre, l’error de percepció no es presenta com el 
resultat casual d’una acció maldestra o desacurada en comparació amb una exactitud 
desitjada d’execució, sinó com quelcom característic de l’essència de l’acte de la 
percepció. A partir del reconeixement de l’essencialitat de l’error - no perquè siguem 
“humans” sinó perquè l’error és una qualitat del món que se’ns mostra - aquest ja no 

                                                                                                                                                                          
artístico-musical. Més enllà d’això, l’actitud més honesta davant del món és recórrer la via “indirecta”, 
com fa Merleau-Ponty tot reconeixent que l’experiència originària “és per principi inaccessible” (VI, pàg. 
163). 
 
jjj Extraiem en relació a aquest tema un comentari de Josep Mª Bech: “(...) va defensar Merleau-Ponty la 
imperfecció, feta d’inacabament i de no-coincidència, que caracteritza el nostre vincle perceptiu i 
sensible amb el món, esdevingut ara en model per a tota indagació filosòfica” (Bech, Josep Mª, Merleau-
Ponty. Una aproximación a su pensamiento. Anthropos. Barcelona 2005, pàg. 13). 
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pot ser mai més considerat com una limitació kkk de la nostra condició sinó precisament 
- encara que soni paradoxal a les nostres estructures racionals - com una porta d’entrada 
al coneixement del Ser que s’experimenta com un vertigen davant de l’abisme. L’error 
ens despulla, ens allibera de tots els punts de referència que, a canvi d’una promesa de 
seguretat, ens atrapen en un cul de sac: caldria veure-ho com una oportunitat de 
contactar amb la realitat imperceptible de la que també formem part. 
 
 
  2.2.3 Idees sensibles i idees musicals 
 

 Per a Merleau, les idees sensibles són inseparables de “com” se’ns donen, de 
com es mostren. Per això, no pot haver en elles diferència entre forma i contingut, tal 
com s’esdevé amb les idees “racionals”. Justament per aquest motiu, quan les idees 
racionals intenten copsar la realitat sensible la desfiguren en la forma o la desvirtuen en 
el contingut. Només té sentit un pensament arran de l’experiència sensible, un 
pensament que actua sobre idees veritablement existents, no sotmeses a cap “reducció” 
abstractiva. Es tracta d’un pensament "corpori" que comprèn en l'acció, un saber 
immanent "a la mà" (si se’ns permet usar el vocabulari heideggerià) que emergeix de la 
pròpia acció. Només en realitzar-la es descobreix l'obra per fer i com fer.   

Segons Merleau-Ponty, de la mateixa manera que hem d’acceptar que la 
consciència no es posseeix a si mateixa, que la realitat sensible la desborda malgrat la 
seva facultat perceptiva i configurativa, també hem de reconèixer que les idees sensibles 
no poden ser posseïdes. Tanmateix, la proposta del filòsof no ens hauria de semblar tan 
nova a les nostres oïdes: tal com hem exposat en el primer capítol, allò que realment 
podem posseir no és pas el món o la percepció que tenim d’ell, sinó els valors i les 
qualitats a on es dirigeix el nostre sentir, sigui a través d’un sentiment “natural” o d’un 
sentiment estètic. La nostra única possessió està en el sentir, en les nostres sensacions, 
les nostres passions, les nostres simpaties, mai en la percepció, ni la del món ni la de 
l’art ni la de la música. L’escolta musical, en tant que percepció conscient de l’objecte 
musical, no es té a si mateixa per si mateixa - i amb això coincidim plenament amb la 
pensada de Merleau-Ponty -. Només oberta a l’experiència intuïtiva prèvia del sentir, 
l’escolta consuma, no per si mateixa sinó pel sentiment estètic, la possessió de les 
idees musicals. Possessió que sempre és recíproca, sempre en ambdós sentits: posseïm 
les idees musicals tant com elles ens posseeixen a nosaltres - com exemplifiquen tan bé 
les nostres pròpies passions -. Per això és experiència ben comuna en el compositor o en 
l’artista en general com les idees musicals (o sensibles, si adoptem el vocabulari 
merleau-pontyà) ens observen, ens senten, dialoguen com a éssers vius i intel·ligents 
amb nosaltres. D’aquesta manera, l’aventura de la creació artística és un avançar en la 
direcció del coneixement profund de les idees creatives com, alhora, també és un viatge 
introspectiu del pensament de l’artista en la direcció cap al seu ésser profund, al seu 
esperit, el qual mai es presenta com una entitat descarnada controladora del procés 
creatiu, sinó com a part inseparable i consubstancial de les mateixes idees que va 
descobrint: l’esperit del compositor és essencialment música. 

                                                           
kkk En aquest sentit, creiem que és molt important fer una distinció entre la limitació pel que podríem 
anomenar “incompletitud de la donació del món” i la limitació “de la reflexió sobre el món”. En el primer 
cas parlaríem d’una precarietat ontològica consubstancial al món i a la seva percepció, i en el segon d’una 
carència de la persona que reflexiona. El problema és que amb massa facilitat hom tendeix a confondre 
aquestes dues classes de limitació. La primera limitació només és superada pel sentiment estètic. La 
segona, en canvi, demana renunciar a la reflexió com acte substitutori del sentir i del percebre.  
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Les idees musicals són compreses en el propi acte de la seva percepció- són 
millor compreses en tant que són millor percebudes musicalment - perquè la seva 
comprensió no roman en un pla diferent al de l’escolta sinó que es troba 
inseparablement unida a ella. Una idea musical, és una idea “sonora” que només pot ser 
pensada “amb l'oïda”. En aquest sentit, també es pot fer una filosofia amb l’oïda i ser, 
per exemple, “un filòsof que pensa d'oïda”, tal com Adorno es defineix a si mateix. De 
forma anàloga al que demana Merleau-Ponty en relació a la significació de les coses, 
també una autèntica escolta musical demana de nosaltres una actitud que va més enllà 
de la percepció passiva. Copsar el sentit de la música en l’escolta demana una actitud 
interpretativa, re-creadora: és fer aflorar el sentit sempre renovellat, mai exhaurit per les 
escoltes anteriors.  

Així com el pensament ja no és considerat pel filòsof francès com una facultat 
d’un subjecte sinó com quelcom inseparablement involucrat en la cosa, la percepció 
deixa de ser un acte singular de la consciència d’un subjecte i passa a ser quelcom 
inseparable de la “carn” del món. En aquest punt, però, hem de discrepar modestament 
del filòsof francès: per a nosaltres el sentit de la realitat - i no només del món - es dóna 
originàriament en el sentir, en el sentiment i no en la percepció - encara que aquesta 
adquireixi el seu sentit complet en expressar-lo -. D’alguna manera, Merleau-Ponty 
absolutitza el paper de la percepció en el moment que aquesta deixa de ser un acte 
conscient d’un individu i passa a ser un acte consubstancial al món. Aquesta mena d’ 
“hipertròfia” de la percepció en el pensament merleau-pontyà és, al nostre entendre, la 
conseqüència lògica d’una relació asimètrica de donació entre perceptor i percepte: 
mentre el món guarda distàncies, es reserva i es fa esquiu no donant-se mai del tot, la 
persona s’ha lliurat a ell completament, sense el més mínim bri de reticència, en “cos i 
ànima”. Un lliurement com aquest no fa altra cosa que absolutitzar el món i anihilar 
l’individu. Al nostre entendre, el retret que li podríem fer a Merleau-Ponty és el d’haver 
confós la realitat del món amb la realitat musical. L’entrega del ser a la música és 
completa perquè la música s’entrega completa al ser. La relació de la música i amb la 
música és sempre simètrica, i ella dóna en proporció a com és rebuda. Mai envaeix, 
absorbeix, aclapara fins al punt d’anihilar, sinó que convida, alimenta i respecta la 
individualitat. La discutible “sordesa” de Merleau envers el camp temàtic de la música 
pot aclarir molts detalls d’aquesta discussió. 

Per això, malgrat que aparentment sembli que l’art ha estat elevat junt amb la 
percepció a les altures d’allò més sublim, en realitat Merleau ha “aplanat” tota 
possibilitat de relleu artístic amb el pes d’una realitat més invasora que propera. 
 
 
  2.2.4 Intersubjectivitat i intercorporalitat 
 

La relació amb l’altre en el pensament de Merleau-Ponty és d’origen estètic: 
percebem la sensibilitat de l’altre, la seva “mirada” abans que el seu pensament o la 
seva personalitat, gràcies a que compartim una carn del Ser comuna. Per al nostre 
filòsof, la intercorporalitat “s’estén als altres perquè aquests se m’apareixin com 
“altres cossos”, als animals perquè els contemplo com a variants de la meva 
corporalitat, i en definitiva als propis cossos terrenals, perquè els reintegro en la 
societat dels vius”.149 
La coincidència amb la posició de la nostra tesi seria plena i manifesta si respectéssim la 
singularitat individual i intransferible de cada cos (Scheler!) i interpretéssim aquesta 
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sensibilitat comuna de forma literal: un camp de sentit i de sentiments compartits.lll 
Segons el nostre punt de vista, no és la percepció, la mirada o l’escolta allò que ens 
uneix, sinó el substrat comú de sentiments, valors i qualitats estètiques que formen un 
camp universal obert, al qual estem cridats tots segons les nostres característiques 
personals, corporals i intel·lectuals. Si no compartim el mateix cos individual, com 
podríem compartir la mateixa mirada o la mateixa escolta?. No és el cos el que ens 
uneix, sinó el cor - i és en aquest punt on creiem que ens separem força del pensament 
del gran filòsof francès -. 

Efectivament, com encertadament comenta Josep Mª Bech: “Tot rebutjant amb 
igual acritud el realisme i l’intel·lectualisme, en el seu pensament ontològic concep 
Merleau-Ponty el “mateix” com “l’altre de l’altre”, i la “identitat” com “diferència de 
diferència”.150 Coincidint amb això, del nostre estudi anterior es desprèn que és 
precisament així com apareix per primera vegada el “jo reflexiu” en l’infant: la mirada 
de la mare li “assenyala” qui és i on és ell, mentre que la “diferència” en relació als 
altres el fa “deduir” la seva diferència personal. La conseqüent “cosificació” dels 
objectes exteriors és, al nostre entendre, el reflex de la “cosificació” interior del “jo 
reflexiu”: la mirada “reflexiva” cap a un mateix, l’”autorreflexió” és la que fa emergir la 
“cosa” desconeguda dins de mi. La nostra mirada “educada” en aquest joc de miralls és 
la que “cosifica” el món i ens cosifica a nosaltres mateixos.  
 
 
  2.2.5 La creació de realitat 
 

Merleau concep l’art com a creador de realitat: les qualitats de l’art donen 
existència al sentit, mentre que en la realitat del món les qualitats donen sentit a 
l'existència. Són els ulls els autèntics “autors” de la visió. Al nostre entendre, Merleau-
Ponty desplaça l’autoconstitució de la percepció en la consciència - tal com Edmund 
Husserl planteja - a l’autoconstitució en l’òrgan del sentit físic - al nostre parer, el 
summum del realisme!- Amb això discrepem tant del filòsof alemany com del francès: 
la percepció no és, per a nosaltres, ni acte “pur” de la consciència ni un acte “pur” del 
cos - o dit també d’una altra manera: “l’escolta no la fa l’oïda” -, sinó que és un acte del 
sentir en la consciència que percep.  

Tanmateix, considerem que, atès que a la realitat objectiva li manca quelcom per 
a ser aprehensible, només creant nova realitat a través de l’activitat artística fóra 
possible aprehendre-la. És justament el que ve a dir Merleau-Ponty: “L’ull veu el món, i 
allò que manca al món per a ser quadre, i allò que manca al quadre per a ser ell 
mateix”.151 No obstant, la primera pregunta que de seguida se’ns acut és si aquella 
realitat que l’artista crea és el mateix tipus de realitat que percebem. Queda clar, al 
nostre entendre, que en el cas de la música no és així: l’objecte musical no és un objecte 
“del” món - si bé es presenta “en” el món i “per a” el món - i, per tant, la realitat que 
crea el compositor no ve a complementar cap mancança en la percepció d’aquell. En 
canvi no és tan clar que sigui així per a la resta de les arts, les quals sí que tenen una 
vinculació originària amb el món. Així, des del nostre punt de vista, el pintor incorpora 
a la realitat del món uns valors estètics que brollen del seu sentir i de la seva percepció i 
que l’objecte extern ha despertat en ell. El resultat, el quadre, no és una representació de 
l’objecte sinó una presentació dels moviments de l’ànima de l’artista (les e-mocions, les 
passions, els sentiments) motivats per aquell “moviment misteriós” de l’objecte que 
                                                           
lll No sembla gaire lluny de la nostra opinió les següents paraules de Merleau-Ponty quan escriu referint-
se a la veritat que “de la mateixa manera que la cosa, de la mateixa manera que els altres, fulgura a 
través d’una experiència emocional i quasi carnal” (VI, pàg. 29), (el subratllat és meu) 
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només a la mirada del pintor desperta, “es mou”, “vibra”, “serpenteja” (és el que 
comenta Leonardo Da Vinci, en el seu Tractat de la pintura: "...descobrir en cada 
objecte... la manera particular en la que es dirigeix a través de tota la seva extensió... 
certa línia flexuosa que és com un eix generador”),152 de manera que es crea una 
perfecta fusió en el quadre del món i de l’artista, de l’objecte i el subjecte. Es tracta, 
doncs, d’una autèntica artistificació del món, incorporant-li valors estètics “artístics” als 
valors naturals que li són propis. Transfigurada en obra d’art, la realitat del món es fa 
trobadissa i es lliura en un alt grau a la percepció de l’espectador. Completament?: al 
nostre entendre, no; hi haurà sempre un residu d’estranyesa irreductible a la sensibilitat i 
a la percepció estètica en tota obra artística, llevat que sigui una obra musical. 
 
 
  2.2.6 El moviment i la temporalitat 
 

Per a Merleau-Ponty “la motricitat (és) intencionalitat original. La consciència 
no és originalment un “jo penso que”, sinó que és un “jo puc”.mmm D’aquesta manera, 
l’expressió queda vinculada a la “intencionalitat del cos” a través del moviment 
d’aquest.  

En aquest sentit, podem dir que el fonament de l’expressivitat de la paraula es 
troba en el gest corporal,nnn essent el so articulat de la paraula l’exponent màxim de 
modulació del gest en les cordes vocals causants de la inflexió melòdico-prosòdica. Al 
respecte, volem remarcar un aspecte que lliga amb el fil de les nostres argumentacions- i 
que fàcilment podria passar desapercebut en una lectura no prou acurada del text de 
Merleau-Ponty- com és el paper que juga el sentiment i l’e-moció en el sentit profund 
del llenguatge. Així, escriu Merleau. “Si no considerem més que el sentit conceptual i 
terminal de les paraules, és veritat que la forma verbal - excepció feta de les 
desinències - sembla arbitrària. Deixaria de ser així si tinguéssim en compte el sentit 
emocional de la paraula, allò que hem anomenat abans com el seu sentit gestual, que 
és essencial per exemple en la poesia. Trobarem aleshores que els mots, les vocals, els 
fonemes són tantes maneres de cantar el món i que són destinats a representar els 
objectes, no pas, com ho creia la ingènua teoria de les onomatopeies, en raó d’una 
semblança objectiva, sinó perquè n’extrauen i en el sentit propi del terme n’expressen 
l’essència emocional”. 153 (el remarcat és meu). És tot un reconeixement de que només 
el sentit emocional de la paraula expressa l’essència de l’objecte al qual es refereix - 
nosaltres preferiríem dir “sentimental”, per extensió - i aquest és el seu autèntic sentit 
originari. 
 

És justament en l’expressió del moviment on les arts s’apropen més a la música. 
No és la mera representació del moviment físic el que genera la sensació de moviment 
en la música, sinó la dissonància, el conflicte que, com un “vector” de força, 
desencadenarà una acció en la temporalitat musical. De la mateixa manera, és la 
dissonància l’encarregada de presentar la tensió interior en un quadre i no la 
representació de moviment exterior. És això el que afirmava Rodin davant d’una 
fotografia d’una cursa de cavalls: “és l'artista qui és verídic i és la foto la que és 
                                                           
mmm PHP, pàg. 160. Considerem interessant i suggerent la referència creuada que hom podria fer amb el 
pensament de Schopenhauer i Nietzsche: “jo puc” com expressió originària de la “voluntat de poder”!  
 
nnn És el que Merleau-Ponty anomena com “significació gestual” de la paraula, la qual “realitza, per al 
subjecte que parla i per als qui l’escolten, una certa estructuració de l’experiència, una certa modulació 
de l’existència” (PHP, pàg. 225). Prestem atenció al fet de que Merleau parla de modulació de 
l’existència i no de modulació del coneixement o de la consciència.  
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mentidera, ja que, en la realitat, el temps no s'atura”.154 Efectivament, el moviment 
“congelat” que ens ofereix la fotografia és un impossible físic i metafísic: la fotografia 
abdueix els cavalls galopants de la realitat del món i els porta a una dimensió irreal, 
il· lusòria i absurda al destruir l’expressió del moviment. Aquells cavalls fotografiats no 
es mouen perquè llur moviment ha estat aniquilat. Només la pintura restitueix el 
moviment a través de la tensió interna de l’obra o com diu Merleau-Ponty: “la pintura 
no busca l'enfora del moviment sinó les seves xifres secretes”.  

Les arts “no-temporals” tenen precisament en el moviment el seu major repte. És 
justament la temporalitat allò que les apropa a la música, l’art temporal per excel·lència, 
i, paradoxalment, també és allò que les separa d’ella infinitament. Considerem que és 
força esclaridor tenir present que el sentit de la vista - sentit privilegiat en la filosofia 
merleau-pontyana - guardi una relació molt estreta amb la consciència reflexiva. Només 
una visibilitat “musicalitzada” - és a dir, tot “invisibilitzant allò visible” - s’aproparia a 
una realitat plenament donada. En aquest sentit, la naturalesa musical és pre-visible, 
arcaica, anterior a la consciència reflexiva: es dóna abans de “veure la llum”, de ser 
“donat a llum”. 

El concepte de temps en Merleau-Ponty representa un capgirament radical en 
relació al plantejament de Husserl que hem exposat anteriorment. Efectivament, mentre 
que per a Husserl el fluir del temps quedava definit per una sèrie d’actes noètics de la 
consciència - retencions i protencions -, per al filòsof francès s’esdevé una simultaneïtat 
en la que conviuen passat i present en perfecta harmonia: és el que ell anomena “temps 
mític”, el qual és equiparat al “temps de la melodia”. Cal assenyalar que aquesta és de 
les comptades vegades que Merleau-Ponty fa una referència directa a la música. 
L’experiència del temps originari és com la del temps de la música - que aquest autor 
centre en la melodia, però que és extensible a totes les dimensions del temps musical, 
des del tempo al ritme harmònic o als cicles temporals de la sèrie dodecatònica - en el 
qual es fa present un ordre en el que el passat fonamenta i engendra el present, mentre 
que aquest anticipa el futur de manera implacable.  
 
 
  2.2.7 Conclusions 
 

1) Constatem la impossibilitat de realitzar metodològicament la reducció 
fenomenològica atès que la tasca reflexiva té uns límits que la incapaciten per a una 
descripció fefaent d’ “allò que ens és donat”. 
 

2) Afirmem que la percepció és un acte del sentir en la consciència perceptiva. 
Per tant, ni és un acte simplement del cos, ni un acte “pur” de la consciència. 
 

3) Les coses no ens poden ser donades completament a la percepció. 
Conseqüentment, el coneixement del món queda limitat. Ni la “fusió intuïtiva” ni el 
pensament de “sobrevol” poden suplir aquesta mancança. La “cosa mateixa” es presenta 
justament com allò inevitablement inconegut. Això ens porta a una ontologia 
“negativa”: la limitació de la percepció és a la vegada limitació de la realitat 
percebuda. 

Tanmateix, afirmem que l’única manera de realitzar una “fusió intuïtiva” és 
mitjançant l’escolta musical. La percepció estètica de la música no presenta cap 
entrecreuament quiasmàtic. 
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L’entrega de l’ésser a la música és total perquè la música s’entrega 
completament a l’ésser. La relació amb la música és simètrica: la música dóna en 
proporció a com és rebuda. 
 

4) La realitat del món i de l’art se’ns dóna en el sentir i en la percepció en tota la 
seva complexitat, integritat i unitat articulada. 
 

5) L’ “experiència originària” és irrealitzable de manera completa en les coses 
del món. Només a través d’una realitat autònoma en relació a la realitat del món és 
possible realitzar l’experiència originària: la realitat de la música. 
  

6) El sentit de la música és en la música percebuda i, alhora, la precedeix. El 
sentit de la música es manifesta immediatament i al complet en la seva escolta: és el 
sentit en la forma, en la seva “estructura intraopus”. El sentit de l’obra musical en 
l’escolta el trobarem en la unitat en la que s’integren les diverses parts de l’obra en una 
relació única, singular i orgànica, i és inseparable de l’obra mateixa. Tanmateix, 
l’escolta manifesta un sentit que la precedeix: l’escolta “pre-senteix” com un fons i una 
font de sentit el sentiment que apunta a valors estètics. Així, doncs, l’escolta musical, en 
tant que percepció conscient de l’objecte musical, no es té a si mateixa per si mateixa, 
sinó només quan s’obra a l’experiència intuïtiva prèvia del sentir. Únicament així 
l’escolta consuma la possessió, sempre recíproca, de les idees musicals.  

De la mateixa manera, l’obra artística realitza la seva unitat i el seu sentit formal, 
abans de ser copsada conscientment per l’autor. 
 

7) L’error de percepció forma part de l’essència d’aquesta. L’error és una 
qualitat del món que se’ns mostra. En aquest sentit, l’error és una porta d’entrada al 
coneixement de l’ésser i una oportunitat d’obrir-nos a la realitat no percebuda de la 
que som part. 
 

8) Les idees musicals són compreses en el propi acte de la seva percepció. Una 
idea musical és una idea “sonora” que només pot ser pensada “amb l'oïda”. Això 
demana una actitud especial, interpretativa i re-creadora per a l’escolta si volem 
aprofundir en la comprensió d’una idea musical. 
 

9) L’experiència del temps originari és la mateixa que es produeix amb el temps 
de la música - tempo, temps melòdic, temps harmònic, etc. - el qual és un ordre de 
fonamentació del present en el passat i d’anticipació del futur en el present. 

 
 

 2.3 Contribucions de la fenomenologia a la percepció de l’objecte musical 
 

Husserl mateix reconeix l’existència d’una escolta específicament musical 
diferenciada de la  percepció natural del so degut a la idealitat i irrealitat que posseeix 
l’objecte musical en tant que objecte de sentit.155  

Per a Geiger 156 existeix una identitat entre l’objecte musical i la seva percepció 
(escolta), apareixent una relació dialèctica irreductible tant en la percepció com en 
l’obra entre el pol subjectiu (jo conscient) i el pol objectiu (l’objecte correlat 
intencional).  

Justament, quan el fenomenòleg no reconeix la identitat entre objecte i 
percepció, com en el cas de Conrad i d’altres fenomenòlegs de la primera època, apareix 
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aquella com un problema: el problema de la identitat de l’obra, de l’objecte musical , a 
través de les seves múltiples percepcions.157  

Segons Schütz,158 la fenomenologia de la música es centra en la percepció en tant 
que experiència “donada” a l’oient - a diferència de l’interès del físic per l’objecte 
acústic emissor o del neurocientífic per l’òrgan de l’oïda -. Com hem comentat 
anteriorment, Schütz intueix encertadament - al nostre parer - la relació entre l’escolta 
musical  i la consciència interna del temps, tal com Husserl la va descriure. En 
conseqüència, la crítica feta a Husserl val per al model d’Alfred Schütz, construït sobre 
els fonaments d’aquell. Més fidel, al nostre entendre, a la teoria que a la descripció del 
fenomen tal com és percebut, Schütz arriba a conclusions, si més no, prou sorprenents, 
com ara la impossibilitat de coexistència de fenòmens en l’esfera de les experiències 
auditives o la impossibilitat d’identificar o reconèixer un objecte musical dins del fluir 
temporal, quan en realitat és la propietat d’immanència de la temporalitat interna l’únic 
garant de la identitat de l’objecte i, per tant del seu reconeixement. En aquest sentit, cap 
altra dimensió de l’experiència humana és tan sensible a la coexistència com la 
percepció musical. Mercès a aquest darrera qualitat específica de l’escolta es fa possible 
per a l’oient el seguiment de les trames polifòniques, de les més senzilles a les més 
complexes i cap altra mena de percepció és més potent per a identificar i reconèixer la 
més subtil variació de la més petita cèl·lula motívica dins d’un tema musical ...  

L’error més greu de Schütz, segons el nostre punt de vista, ha estat subordinar 
la capacitat identificativa i recognitiva de l’escolta a la comparació reflexiva, sense 
tenir en compte la pròpia potencia de la percepció musical, la qual des de la seva 
espontaneïtat de forma natural reconeix i identifica immediatament el seu correlat 
intencional. Evidentment, tot això tindrà com a conseqüència la dependència absoluta 
del sentit musical a l’experiència passada, a allò “ja sentit” i a l’anàlisi reflexiu “en 
direcció retrògrada”, tot reduint la percepció a un pur mecanisme in-significant en la 
seva opacitat que, en si mateixa, no pot aportar cap valor a l’experiència. D’aquesta 
manera, l’estudi fenomenològic de Schütz ooo adjudica a l’objecte musical una donació a 
la percepció sempre de forma parcial - tal com si fos un objecte del món més, segons 
els diversos perfils -, a diferència del sentiment, el qual entrega el seu contingut de 
sentit plenament, o del concepte que també es dóna com a forma abstracte en la seva 
totalitat. L’acte perceptiu queda situat, així, en un punt d’equilibri o zona mitja 
equidistant entre contingut i abstracció. La impossibilitat de lliurament total a la 
consciència de l’objecte percebut és experimentat pel subjecte a través de les intuïcions 
d’espai, temps, matèria, energia, etc. que obren un espectre de dimensions fragmentades 
i fragmentadores a mig camí entre l’experiència de present del sentiment i l’experiència 
d’a-temporalitat i a- espacialitat del pensament abstracte. En aquest sentit, podem dir 
que la percepció “natural” és, des d’aquesta perspectiva, un acte instal·lat en una 
precarietat essencial ineludible. 

 
 
   *  *  * 
 
 

                                                           
ooo És de justícia reconèixer, però, que la investigació fenomenològica de Schütz no va passar de l’estadi 
d’esbós i, per tant, no es pot considerar una elaboració definitiva. Per a abundar en aquest tema, recollim 
un fragment del prefaci de l’editor als “Fragments Toward a Phenomenolgy of Music” de Schütz 
(Collected Papers, Vol. IV, pàg. 243): “Schutz va escriure el manuscrit al 1944 durant la setmana del 16 
al 23 de Juliol a Lake Placid. Inacabat en l’elaboració del seu guió, amb poques revisions, el manuscrit 
és clarament un primer esbós (...).” 
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3. La constitució de la percepció 
 

Pensem que és important que ens adonem en que consisteix la manera “habitual” 
en la que acostumem a percebre les coses. Aquesta percepció habitual, “natural”, és 
objecte d’estudi per la psicologia - la qual és, per cert, objecte d’una intensa critica 
fenomenològica per part de Jean Paul Sartre ppp - i es fonamenta sobre l’existència 
“autònoma” d’unes “dades”-estímuls dels òrgans dels sentits. La fenomenologia de 
Husserl - de la que Sartre n’és deutor - no qüestiona en absolut aquest punt. Diu al 
respecte el filòsof francès: “Naturalment, caldria acceptar l’existència de continguts 
sensibles en la percepció. Però reconeixeríem, per això mateix, que l’ordre de la seva 
successió és rigorosament independent de la consciencia (...) L’aparició dels  
continguts sensibles quedaria, doncs, regida per cert tipus d’ associació. És allò que 
Husserl expressa quan diu que el principi de l’enllaç dels continguts sensibles és la 
gènesi passiva per associació, la forma essencial de la qual és el transcurs temporal”.159  
Aquí s’obra justament la nostra discrepància amb Sartre i, de retruc, novament amb 
Husserl. Curiosament, trobem els mateixos elements que criticava pàgines abans Sartre 
en el model de Hume: l’existència d’unes dades dels sentits absolutament inerts que 
estan en la base de la consciència en forma “passiva”.  

Per una banda, ens “dol” filosòficament una mica haver de reconèixer més 
afinitat amb el nostre plantejament i una intuïció més encertada en el concepte de 
“continu de percepció” de Leibniz - tot i que també reconeixem la gran distància que 
ens separa, per altra banda, de la seva concepció filosòfica - que amb aquests “salts al 
buit” dins de la percepció que la fenomenologia husserliana proposa i de la que, 
certament, es pot sentir digna hereva del cartesianisme.qqq D’altra banda, constatem 
clarament la necessitat d’haver d’afrontar la crítica a la fenomenologia de la consciència 
interna del temps, tal com la hem dut a terme anteriorment, atès que el fluir temporal 
representa, com diu Sartre, la forma essencial d’una síntesi passiva. 

Scheler tampoc s’escapa de la nostra mirada crítica ja que també ell entén per 
“sensació” les dades dels sentits anteriors a tota síntesi de la consciència, tot 
considerant les dades hylètiques com entitats “tancades” en llur inèrcia i opacitat. 
D’aquesta manera, Scheler esdevé, en aquest aspecte, fidel continuador del plantejament 
husserlià. Només els sentiments escaparien d’aquesta concepció, gràcies a la seva 
naturalesa intencional en relació als valors.  

Recordarem al lector que nosaltres ja havíem definit anteriorment la sensació 
com el sentiment receptiu per excel·lència,160 en contacte “a flor de pell” amb la 
materialitat del món - entesa aquí la matèria com a qualitat del nostre sentir i no com a 
“objecte-enfront-nostre” - a través dels sentits corporals o la intuïció psíquica161 dels 
fenòmens externs o interns. Quan aquestes sensacions ja existents arriben al camp de la 
nostra consciència són aleshores percebudes. Per això podem dir que tota percepció és 
una sensació - i, per extensió, qualsevol tipus de sentiment: emoció, afecte, desig, 
passió, simpatia, compassió, amor o empatia - copsada conscientment. 

La percepció es construeix sobre les qualitats copsades de l’objecte (colors, 
sons, textures, formes, etc.), no sobre les dades dels sentits. I ho fa de la mateixa 
manera com els sentiments es construeixen sobre els valors del sentir. És el mateix tipus 
de construcció, la mateixa manera d’estructurar la que apareix en la percepció perquè 

                                                           
ppp Remetem al lector a la crítica fenomenològica magistral que fa Sartre a la psicologia clínica en favor 
d’una nova psicologia fenomenològica. Veure Sartre, Jean Paul. La imaginación. Sarpre. Madrid, 1984. 
 
qqq En això seguim la mateixa línia de la critica que fa Heidegger al pensament de Descartes. 
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aquesta no fa altra cosa que manifestar l’estructura de la sensació, del sentit. Es dóna en 
la percepció una relació intencional entre la “representació” - en el sentit de “forma de 
presentació” - i les qualitats de l’objecte de manera anàloga com en el sentir hi ha una 
relació intencional entre el sentiment i el valor, el qual actua com a objecte correlat per 
al sentiment.  

El valor que adjudiquem a un objecte és una qualitat d’aquest objecte, el qual és 
a la vegada correlat del sentir i de la percepció. Però sempre en aquest ordre: primer 
sentir (intuïció pre-perceptiva) i després percebre. El valor del sentir és previ al valor 
perceptiu de l’objecte. 

La noció d’objecte apareix just en el moment de la percepció i no “abans”: tota 
percepció és pròpiament “objectual” i aquest “abans” ha de ser interpretat des d’un cert 
ordre d’originarietat ontològica, no pas necessàriament temporal.  

D’aquí podria provenir la secular interpretació dels sentiments com quelcom 
tancat dins de l’esfera de la subjectivitat. No, al nostre entendre, no es tracta de que els 
sentiments siguin “subjectius” en oposició a l’objectivitat de la percepció, sinó que tot 
sentiment és anterior a l’emergència de l’objecte correlacionat de la percepció. 
Justament l’”objecte” del sentiment és ja una qualitat d’un objecte que encara no ha 
emergit a la consciència, que encara no s’ha percebut com a tal. Les qualitats no són 
aspectes que es “desprenen” d’un objecte donat: ben al contrari, les qualitats són prèvies 
a l’objecte, el qual esdevé un “constructe”, i que no és altra cosa que el resultat d’un 
procés de síntesi de la consciència. En això consisteix, al nostre entendre, la gran 
“novetat” d’una ontologia radicalment fenomenològica tal com la proposem.  

Això no significa en absolut recolzar les tesis berkelianes: no es tracta de fer 
l’objecte a la “mesura” de les nostres idees o sentiments. El que pretenem dir és que la 
forma de donar-se aquest rerefons, aquesta hylé, a la persona no es realitza tot 
presentant primer la substància de l’objecte i després les qualitats, sinó que allò 
essencial són les qualitats que ens són donades i que apunten intencionalment a 
l’existència de l’objecte. Dit d’una altra manera: són els accidents els que fonamenten 
la substància i no a l’inrevés - i això capgira la jerarquia de valors del pensament 
tradicional a partir d’Aristòtil -. 

Diem que la percepció de les qualitats és directa i espontània: percebem 
immediatament els colors, els sons, les textures, etc. Percebem qualitats “dels” objectes. 
Les qualitats són objecte de la nostra percepció.  

La dada immediata no és un “no-sé-què” que ens estimula una reacció orgànica. 
La “dada immediata” és justament la qualitat, el valor que realitza la nostra percepció. 
És en aquest sentit que podem dir que les qualitats són el correlats intencionals de la 
percepció; de la mateixa manera que ho són els valors per als sentiments. Però caldria 
aclarir que mentre l’objecte de les qualitats és “construït” per la consciència, l’objecte 
de la percepció és donat immediatament a la meva consciència en la seva especificitat 
concreta. Així, per exemple, no té sentit dir que veiem “un color roig” (pretès  producte 
d’un determinat “estímul òptico-lumínic”), sinó “aquell roig concret”, l’autenticitat del 
qual reconeixem en la seva complexitat orgànica de qualitats i en la seva originària 
pertinença al món i al moviment expressiu de la seva “carn”, que és també la “nostra 
carn” per la mundanitat de la nostra existència, i que ens permetem “prendre” i 
“recollir” - percebre - la seva substància en la nostra pròpia - amb la qual 
“construïm” l’objecte al qual pertany.rrr En això consisteix l’originarietat de la 
percepció: no és un “constructe” del sentir, és un acte espontani que “recull” la intuïció 
prèvia del sentir en la mundanitat de l’ésser en la forma d’un objecte.  
                                                           
rrr Aquest és, al nostre entendre, el marc conceptual on es fa possible un diàleg amb el pensament de 
Maurice Merleau-Ponty. 
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És justament per la primacia ontològica de l’expressió del sentir respecte de la 
constitució del “jo conscient” que aquest és “pres” per la immediatesa de l’objecte 
percebut. No es tracta d’un “jo conscient” separat radicalment d’un món d’objectes 
externs o interns, sinó d’un “jo involucrat” en la pròpia substància del món - “neixem 
ensenyats”, tal com hem afirmat en els capítols precedents del present escrit - i que és 
contínuament superat i anticipat per ella. De la mateixa manera, l’objecte del sentir (els 
valors) es dóna immediatament al sentiment. 
 
 
4. La impossibilitat d’una percepció universalment objectiva 
 

Tot coneixement plenament conscient té el seu fonament en un acte perceptiu 
del subjecte, del “jo”. Existeix, tanmateix, una esfera de coneixement prèvia a la 
fundació del jo conscient que s’expressa intel·ligentment a través dels actes instintius, 
intuïcions, pressentiments, prejudicis i qualitats innates que romanen permanentment en 
la base de cada percepció.  

Se’ns fa palès que la “pretesa” universalitat i objectivitat de la percepció esdevé 
clarament un absurd en el nivell fenomenològic en el qual es produeix. Només una 
consciència reflexiva construïda a posteriori a partir de l’acte espontani perceptiu pot 
arribar a concebre un tipus de percepció “depurada” dels aspectes idiosincràtics de cada 
individu i presentada en la seva abstracció com un comú denominador inter-perceptiu. 
Evidentment, tot això queda ben lluny de l’experiència intersubjectiva i pre-perceptiva 
que trobem paradigmàticament en el sentiment estètic musical que actua com a 
donadora de fons i de sentit de tot reconeixement - ara si - de la percepció musical; 
reconeixement aquest que no es limita a re-tornar a una prèvia experiència, sinó a 
possibilitar les condicions per a descobrir nous sentits per a experiències completament 
noves i sorprenents. Si el sentit i el fons es recloguessin exclusivament en la percepció, 
aquesta quedaria autosaturada i impossibilitada per a “aprehendre” res nou; és justament 
perquè la percepció no té el seu fonament en si mateixa que pot quedar oberta a un 
camp il·limitat d’experiències noves que la vida i, especialment, l’art ens ofereix, tot 
partint de la nostra ignorància, sigui des de l’ingenuïtat de l’infant o des del 
desconeixement tècnic de l’espectador. 

Així, doncs, la percepció no només no renuncia a aprehendre els valors sensibles 
i sentimentals més enllà d’actuar com un focus de consciència que “dóna testimoni”, 
sinó que incorpora a l’experiència els valors de la forma concreta en la que apareixen 
en la consciència els continguts d’aquells.  D’aquí la importància de l’acte perceptiu en 
l’experiència estètica en tan que recull el contingut de les qualitats sensibles pre-
conscients i, a més, apunta cap a les qualitats formals que li són pròpies. 

Tanmateix, seria un error greu deduir de la nostra anàlisi l’existència d’una 
separació entre els valors estètics del sentiment i els valors estètics de la percepció: el 
valor estètic es presenta com una unitat en si mateixa. No tindria cap sentit suposar que 
un mateix contingut estètic podria presentar-se a través de diverses formes o que una 
qualitat formal pogués ser compartida per diversos continguts. Precisament la percepció 
no fa altra cosa que “desplegar” dins del seu camp la complexitat concreta dels 
continguts estètics en la seva singularitat intransferible. Com a contrapartida, però, la 
percepció no pot actuar com a substitut de cap contingut estètic ja que les qualitats 
formals no es “sostenen” per si mateixes. 

D’aquesta unitat es desprèn que en la mesura en que aprofundim en 
l’experiència dels continguts estètics, aconseguim una més intensa percepció de les 
qualitats formals, i viceversa. Sentiment i percepció esdevenen dos centres 
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inevitablement interrelacionats: el nivell de qualitat del contingut estètic tindrà la seva 
correspondència amb la qualitat estètica de la percepció. Per exemple, d’una 
incapacitat per a experimentar determinats sentiments estètics hem d’esperar 
inexorablement una qualitat de la percepció estètica pobra. 

La diversitat de vivències degudes a les diferències de sensibilitat entre els 
individus - cosa que, per altra banda, fa prou difícil la coincidència i la reciprocitat - no 
es limita als aspectes purament afectius o emocionals sinó també a la mateixa percepció, 
a l’escolta i a la mirada. Tota percepció es fa sobre la base d’aquesta singularitat, d’aquí 
que cada persona no només té una concepció particular del món, sinó també una 
percepció del món característica pròpia. Percepció que és més genuïna en la mesura de 
la transparència, de la intensitat, i, sobretot, de la profunditat en que es visquin les 
pròpies sensacions i sentiments. Quan ho aconseguim, podem dir que la percepció s’està 
fent “amb cura”, obrint-nos al descobriment de valors. I justament en aquest punt de 
profunditat genuïna, on la nostra singularitat batega amb més força, és quan, 
paradoxalment, estem més oberts a comprendre les altres singularitats a través del 
sentiment empàtic. És aleshores quan la percepció, nodrida d’aquest sentiment profund, 
arriba al seu cim: sense perdre la consciencia del subjecte percipient és capaç de 
percebre una unitat superadora amb les altres singularitats, ja no només com una realitat 
remotament intuïda o pressentida, sinó com una experiència present i concreta en la 
forma, que no s’exhaureix en la manifestació conscient, sinó que sempre la “desborda”, 
fent palès els límits ineludibles de tota percepció - d’aquí la importància que pren 
l’experiència del silenci (o de la foscor, si considerem la percepció visual), entès no com 
a negació de l’escolta, de la percepció, com seria el cas de la sordesa (o la ceguesa), sinó 
com a obertura a una dimensió que supera la percepció però que és alhora el fonament 
d’ella -.  

La percepció d’un mateix objecte pot, així, variar considerablement ja no entre 
els diferents individus, sinó en una mateixa persona segons el grau de profunditat en que 
percebi l’objecte en un moment o altre. Això correspon al concepte d’aura: els objectes 
“desprenen” una aura especial com a manifestació espontània del valor perceptiu 
immediat que en aquell moment i situació concreta es manifesta per a una persona 
determinada. L’anàlisi posterior que pretén “explicar” aquesta experiència - la bellesa 
de les proporcions, l’encert del color, etc - no aportarà cap increment d’intensitat o 
profunditat a aquesta. Qui no ha experimentat alguna vegada com aquell objecte que 
passava desapercebut o abandonat en el traster, pren un relleu especial al situar-lo en un 
altre lloc de la casa o en un altre entorn, o potser a partir d’un encontre inesperat en un 
altre moment de la nostra vida?. És el mateix objecte però sembla diferent, no per les 
seves qualitats “objectives” que podem detallar amb la nostra reflexió, sinó amb la seva 
immediata presència a l’ull, a l’oïda o a qualsevol altre sentit.  

Tanmateix, intuïm que aquesta aura és una manifestació limitada a la percepció 
d’una realitat molt més complexa a un nivell més profund del sentir que cap mirada o 
escolta, o cap treball analític poden esgotar. La percepció no és més que la punta 
emergida del iceberg d’una realitat molt més gran que s’oculta en el silenci o en la 
foscor. 

 
 
5. Tipus de percepció  
 
Classifiquem quatre tipus de percepció en funció dels seus correlats intencionals: 
 
 1) percepció de coses 
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 2) percepció d’imatges 
 
 3) percepció de valors 
 
 4) percepció d’idees 
 
 
 5.1 Percepció de coses 
  
 El primer acte espontani de la percepció és el que té com a correlat les coses 
mateixes: el món de les coses que ens envolten,sss de les coses que “copsem” amb els 
nostres sentits.ttt 

Percebem les coses en llur materialitat, forma i moviment en el temps i l’espai. 
L’existència de les coses se’ns manifesta mitjançant la percepció que tenim d’elles. En 
l’acte de la percepció s’esdevé una intuïció profunda de l’existència dels objectes com a 
fonament i condició de possibilitat per a que es produeixi llur percepció. Només podem 
percebre les coses que existeixen. 

Aquesta intuïció d’existència és espontània en l’actitud “natural”. En l’actitud 
natural  originària no quedem sorpresos de que “hi hagi coses” - contràriament, la 
sorpresa per l’existència del món és la conseqüència d’una actitud pròpiament 
“filosòfica”, és a dir, genèticament secundària -,uuu sinó que ens sentim co-existents i 
partícips de la “cosicitat” d’aquestes. Aquesta intuïció existencial que dóna fons a la 
percepció és un sentiment previ (pre-perceptiu) que s’integra en la totalitat de 
l’experiència. D’aquesta manera, podem dir que la percepció “natural”, la percepció que 
es fonamenta en la intuïció d’existència, és un acte unitari que manifesta la complexitat 
i completitud de l’ésser.  

Ara bé: ni el fons d’intuïció existencial ni altres tipus de fonament de la 
percepció romanen “dins” d’ella. Tal com ja hem comentat anteriorment en la nostra 
trobada amb el pensament merleau-pontyà, la percepció té fretura de fonament en si 
mateixa. Per això, la percepció dels objectes exteriors, de les coses del món és en si un 
acte precari, essencialment incomplet. Dit d’una altra manera: quant més pretesament 
“objectiva” és la nostra percepció de les coses, més allunyada es troba de l’arrel de llur 
existència; arrel que és llur essència. 

                                                           
sss Aquesta percepció inclou també les obres artístiques i musicals en tant que “coses en el món”. De fet, 
alguns compositors - ja des de l’edat mitjana - acostumen a dir que han “compost una cosa” quan no 
volen ser més explícits respecte d’una peça musical que han escrit. En aquest sentit podem dir que l’obra 
musical és una cosa; tanmateix no exhaureix el seu sentit en la seva “cosicitat”.  
 
ttt Hi ha expressions col·loquials que poden ser motiu de confusió al respecte. Quan dic, per exemple, que 
“dec tenir alguna cosa”, “alguna cosa no va bé”,etc., pot semblar que estic percebent “coses” interiors. 
S’esdevé que en la mesura que una sensació o un pressentiment són “notats”, és a dir, són percebuts, 
projectem la hipòtesi de l’existència d’un objecte “observable” causant d’aquell malestar, etc. Aquest és 
un exemple més de la tendència a la cosificació de tots els nivells existencials de la persona i que en els 
darrers temps ha esdevingut un fet socialment dominant: cosificació de la malaltia (proliferació de 
“síndromes”), cosificació de l’acceptació social (cirurgia estètica, coaching), etc. 
 
uuu L’actitud “filosòfica”, que fa que hom es sorprengui de que hi hagi coses en comptes de no res, es pot 
considerar una precursora de l’epojé fenomenològica. En el fons aquesta actitud representa el triomf del 
logos racional, de la consciència reflexiva sobre la realitat sensible, l’existència de la qual no és 
susceptible de ser abstreta.   
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La percepció de l’objecte en quant a tal porta implícita una presència que se’ns 
imposa - la seva existència manifestada “en brut” - que va paral·lela al grau 
d’ignorància o estranyesa que experimentem davant d’ella.vvv D’aquesta manera, se’ns 
imposa l’existència sense l’entusiasme que correspondria a l’experiència espontània de 
la seva essència, que és també del seu sentit. Al rebutjar  voluntàriament o involuntària 
l’entusiasme - per una reacció natural de precaució davant allò inconegut- separem 
definitivament la manifestació objectiva de l’existència, del seu sentit originari que li 
dóna fonament. 

La manera que té la percepció dels objectes de rescabalar-se d’aquesta pèrdua de 
fonament és, precisament, retrobant el sentit a través de l’experiència estètica. La 
mirada de l’artista reintegra la percepció de les coses a la unitat de l’ésser. Ho fa d’una 
manera relativa, depenent de la cosa (objecte) i de l’art en concret. Només en un cas és 
possible la integració completa  de l’ésser en existència i sentit: en l’objecte musical. 

 
 
 5.2 Percepció d’imatges 
 

No és el mateix recordar que aquesta persona que tenim al davant és coneguda 
nostra i adonar-nos d’un sol cop de que no és un estrany per a nosaltres, que recordar 
vívidament un esdeveniment que nosaltres hem presenciat en el qual aquella persona hi 
participava. En el primer cas hi ha una simple constatació d’un fet, mentre que en el 
segon hi ha una percepció imaginativa, és a dir, unes imatges que se’ns donen a la 
consciència i que, per tant, les percebem en tant que imatges. Evidentment, no es tracta 
d’una percepció d’un objecte exterior que ens arriba a través dels nostres òrgans dels 
sentits, però si se’ns dóna a la percepció una representació associada a un valor 
perceptiu, a una qualitat estètica, a una forma, a un moviment, etc.. 

L’acte de percepció es produeix tant si és un objecte del món com una 
representació imaginada d’ell. Altra cosa seria que substituíssim l’objecte per un signe, 
una “x”, un pur formalisme. Aleshores certament no s’hi produiria cap acte de percepció 
ni original ni representativa de l’objecte, sinó en tot cas la percepció d’un signe gràfic 
que en si mateix no remet a l’objecte sinó al signi-ficat que li atorguem de manera 
arbitrària - si canviem el signe “x” pel signe “y” la percepció del signe haurà canviat 
però el seu significat continuarà essent el mateix per a nosaltres -. 

Per això no podem estar d’acord amb el que diu Sartre a propòsit de la percepció 
i la imatge: “(...) és que la imatge i la percepció, lluny de ser dos factors psíquics 
elementals de qualitat semblant i que entrarien simplement en combinacions diferents, 
representen les dues grans actituds irreductibles de la consciència. Com a 
conseqüència s’exclouen l’una a l’altra. (...) Per a l’estructura de les imatges 
anomenades “mentals” és la mateixa que la de les imatges l’analogon del qual és 
extern: la formació d’una consciència imaginant va acompanyada, tant en aquest cas 
com en el precedent, per una aniquilació d’una consciència perceptiva, i 
recíprocament”.162 Curiosament, però, el filòsof francès qualifica l’acte d’imaginar com 
una “quasi-observació”.163 De fet, aquest autor fa de l’oposició entre percepció i imatge 
la tesi fonamental del seu model basat en el caràcter negador de la realitat per part de 
l’acte de la imaginació com a expressió sobirana de la llibertat humana. Bona part 
d’aquest caràcter negador té el seu motiu en l’acceptació d’una consciència 
autoconstitutiva a partir de la qual percebre, concebre i imaginar esdevenen els únics 

                                                           
vvv aspecte que pot comportar en el perceptor un sentiment d’hostilitat o una sensació de perill davant la 
intimidació a la que està subjecte.   
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actes possibles per a aquesta.www La mancança d’un fons pre-perceptiu i pre-imaginatiu 
empeny, al nostre entendre, a l’oposició irreconciliable entre elles.  

En realitat, tant la percepció de coses com la imaginació són actes de la 
consciència que venen a manifestar una intuïció prèvia de fons de sentit originari. Els 
valors i les qualitats estètiques tant poden ser descoberts mitjançant la percepció d’un 
objecte que es troba davant nostre, com a través de les imatges de l’objecte imaginat. 
Mentre Sartre, segons hem vist, concep la imaginació com quelcom fet a voluntat i que 
no aporta res de nou en relació a l’objecte imaginat, per a nosaltres la imaginació és una 
porta d’accés a l’existència del ser en forma d’imatge però tan colpidora, sorprenent i 
desbordant com la percepció de coses. 

Recordarem en aquest punt al lector que el nostre punt de vista en relació a 
aquest tema es basa en reconèixer que és percepció tota sensació o sentiment que 
arriba a manifestar-se en la consciència d’un individu. En conseqüència, tan 
percebuda és una sensació que prové exclusivament dels nostres sentits corporals, com 
la que ens arriba a la imaginació o és concebuda com una noció dins del pensament. 
Totes elles són formes distintes de percepció del mateix contingut profund de sentit. 
Aquesta universalitat de la percepció neix de la presència ineludible d’un logos sensible 
al qual únicament tenim accés a través d’ella.xxx 
 

Finalment, la seva connexió amb el camp de sentit fa que la imaginació hagi 
estat sempre estretament relacionada amb la creació d’objectes artístics. La imaginació 
ha estat el camp de “joc” no només per a desplegar el pensament especulatiu sinó per a 
realitzar troballes de valor estètic. En el cas de la música, la imaginació ha estat una eina 
extraordinàriament important per al compositor en la seva tasca creativa, el qual treballa 
d’acord amb la seva “oïda interior”. Aquesta escolta interioritzada és una percepció en 
el sentit literal del terme: un “copsar al vol” idees de valor estètic fins aleshores 
“inaudites”. Tot això ens fa veure que, lluny del model sartreà d’una imaginació 
limitada per les experiències anteriors físiques, mentals o emocionals, la imaginació és 
un canal obert a l’aparició il·limitada en la consciència de nous objectes estètics i 
culturals en general.   
 
 
 
 5.3 Percepció de valors 
  
 Els valors i les qualitats són percebuts en el moment en que prenem consciència 
dels sentiments relacionats amb ells. Això vol dir que la percepció no es dirigeix a un 
objecte, a una cosa, sinó a una qualitat (positiva o negativa) de la cosa. En aquest sentit, 
hom podria parlar d’una percepció “qualitativa” en contrast amb una percepció 
“objectiva”, tal com l’hem descrita en el punt anterior. Seria un error, al nostre entendre, 
deduir d’aquesta expressió que la percepció de valors i qualitats hagi de ser una 
percepció “subjectiva”, és a dir, apartada en principi del món de les coses. La percepció 
de valors representa un enfocament especial en el camp de les sensacions i els 
sentiments presents en tota experiència perceptiva. 

                                                           
www “Percebre, concebre i imaginar, són en efecte els tres tipus de consciència pels quals ens pot ser 
donat un mateix objecte” ( op. cit. pàg. 18). 
 
xxx Amb això queda ben palesa la nostre coincidència amb el pensament de Merleau-Ponty en allò referent 
al logos sensible. Constatem, de passada, que el logos sartreà és el mateix que el de la tradició heretada 
per Husserl. 
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Per això, som del parer que podem fer servir el terme de percepció de valors o 
qualitats naturals, així com també de percepció de valors específicament estètics. En el 
primer cas, percebem un valor dins d’una gamma de qualitats en relació a l’objecte 
percebut; en el segon, valorem específicament els valors estètics (bellesa, gràcia, 
harmonia, etc. ) amb un grau relatiu d’ autonomia en relació a l’objecte que els 
posseeix. Tanmateix, en l’escolta musical (percepció estètica musical) donem un pas 
més enllà tot percebent els valors i les qualitats en si mateixos, amb un grau 
d’autonomia absolut. De la mateixa forma que el sentiment estètic musical ens ofereix 
l’essència dels sentiments, l’escolta musical ens lliura l’essència mateixa de la 
percepció: en l’escolta musical la percepció celebra la seva pròpia existència. 

En l’escolta musical percebem jerarquies axiològiques, les quals són valors 
articulats i ordenats en diferents nivells estructurals, que alhora estableixen 
orgànicament un ordre dins d’un ordre i des d’un ordre. En l’escolta musical la 
percepció de valors esdevé complexa però a la vegada orgànica.yyy La percepció de 
jerarquies axiològiques és el fonament del sentit de la forma. Tanmateix, el sentit o 
valor de la forma és immanent a aquesta, de manera que podem afirmar que el sentit de 
la forma és la forma del sentit. 

Així doncs, l’escolta musical inclou, a més de la percepció de l’objecte acústic 
(la “cosa sonora”), també la percepció de valors.zzz Com esdevé amb el nostre sentir, 
també la percepció estètico-musical ens dóna un seguit de valors jerarquitzats. Els 
valors estètics presents en la sensació i en tot el camp de sentiments es manifesten 
plenament en l’escolta musical. 

El valor “atrau” l’atenció per a ser “descobert” per l’escolta, alhora que l’atenció 
“guia” la percepció vers la descoberta del valor intuït. Per tant, és el sentiment estètic el 
que inicia aquest procés al “moure” l’atenció cap a un valor encara no present en la 
percepció. Constatem, doncs, que la percepció de valors es troba al final d’aquest procés 
iniciat en el sentiment estètic. En aquest sentit, creiem interessant recordar que entre el 
conjunt d’estímuls del sentir - entesos com moviments espontanis de l’esperit - es troba 
present  la curiositat, la incitació al joc, la promesa d’un guany, el risc de la pèrdua, etc.. 
Això significa que l’escolta recorre un camí precursat pel sentir en la direcció de la 
descoberta i desvetllament del valor. Aquí s’obre, doncs, un nou enfocament per a una 
epistemologia de l’escolta musical - i, en general, per a la percepció estètica - que 
podríem descriure d’aquesta manera: la veritat de l’obra musical es “desvela” en tant 
que valor per a la percepció; és, per tant, el valor de la veritat - dins d’aquest model 
d’epistemologia de fonament axiològic- el que experimentem originàriament i no pas 
directament la veritat.  
  

La receptivitat de la percepció té el seu fonament en la receptivitat del sentir i, 
molt especialment, en la qualitat i capacitat d’“obertura” de la sensació. La immediatesa 
de la materialitat de l’objecte per a la percepció té el seu fonament en el caràcter 
“invasiu” de la sensació en la consciència: l’acte de la percepció, lluny de ser un acte 
inaugural, es manifesta a posteriori en relació a la intuïció sensible, a l’experiència de la 
sensació.  
En la percepció de la materialitat dels objectes - entesa aquesta materialitat com a valor 
o qualitat -, de les coses, juga un paper predominant la sensació de corporalitat - aquest 
“sentir el contacte en la pell” -. Però en el cas de l’escolta musical s’esdevé 

                                                           
yyy L’anàlisi schenkerià , del qual en parlarem al capítol 5, sovint pot ser una bona eina per a mostrar 
“gràficament” i  “conceptualment” aquesta jerarquia de valors estructurats orgànicament. 
 
zzz i també, com veurem més endavant, la percepció d’idees musicals. 
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l’experiència amb una materialitat “en si”, amb el que podríem anomenar l’essència de 
la materialitat, absolutament autònoma respecte de la presència d’un objecte material i 
del propi cos de l’oient. 
 

La capacitat de la percepció de copsar no només els valors i les qualitats dels 
objectes, sinó també d’aprehendre els valors i les qualitats estètiques, fa que puguem 
establir una correspondència entre tota la gamma de sentiments i les seves corresponents 
percepcions. Percebre un valor estètic és, aleshores, ser conscient de la sensació estètica 
associada a un objecte estètic. Així, al nostre entendre, podem afirmar que, en realitat, 
percebem la síntesi de valors i d’altres qualitats que apunten cap a una entitat que 
anomenem “objecte”. L’exterioritat o interioritat de l’objecte és, en aquest sentit, un fet 
poc rellevant: la diferència no és substancial sinó de grau. Per al cas d’un objecte 
exterior percebem valors experimentats internament, tot interaccionant amb la sensació 
de llunyania, la qual és generadora d’una percepció de distància. 

Estem parlant, doncs, de la percepció d’uns valors i qualitats “organitzats” i 
“estructurats” prèviament en el sentir - en la sensació i en la resta de sentiments - que es 
manifesta (a la percepció) en un determinat sentit de la forma. Aleshores, per exemple, 
se’ns fa ben palès que quan fem referència a una “percepció objectiva”, a un 
“observador neutre” davant d’un “objecte neutre”, estem en el fons “neutralitzant” la 
percepció dels valors, “oblidant-los” o “obviant-los” - que és exactament el que fa la 
consciència reflexiva amb el seu objecte, cosa que no té res a veure amb la primarietat 
de l’acte espontani i “natural” de la percepció -.  

Tanmateix, a l’estar íntimament unida la percepció a la sensació - la qual, com ja 
hem dit, és el sentiment “més proper al món”, més en contacte amb la mundanitat -, la 
percepció presentarà una vocació envers al món, de manera que sempre tindrà un 
“quelcom” vinculat ineludiblement amb el món. Fins i tot en el cas de la percepció 
musical hi ha una “ombra de món” en la materialitat del so i en el fluir del temps. Però 
només es tracta d’això, d’una ombra, d’un lleu vestigi.  

En aquest sentit, la percepció musical esdevé la més autònoma de les 
percepcions, la més pura si la comparem amb la percepció que es dóna en les altres arts. 
El compositor pot difuminar o incrementar aquest vestigi de mundanitat, sigui a través 
d’una intensificació dels valors no materials de la música (L’Art de la Fuga de J.S. Bach 
podria servir d’exemple d’aquest cas) o bé accentuant la “sensualitat” a través del 
timbre instrumental (com s’esdevé, per exemple, en el cas de La Mer de Claude 
Debussy).  
 Tota sensualitat estètica és una aposta en ferm per la sensació, pel sentir “a flor 
de pell”, però també per la receptivitat, l’obertura a la novetat, a la frescor, al risc i a la 
curiositat d’esperit.  

La percepció musical, segons el nostre punt de vista, posa en evidència la 
vertadera estructura de la percepció natural, la qual sempre és orgànica i estructurada 
segons una jerarquia axiològica determinada pel sentir. En conseqüència, quan diem 
que “percebem un objecte”, en el fons el que està succeint és que sentim 
conscientment el valor estètic al que apunta l’estructura de la sensació (auditiva, 
visual, etc) associada a un fenomen transcendent - si l’objecte és exterior - o 
immanent, si és interior. De fet, allò concret que sigui el fenomen “en si” no ens ha de 
preocupar en aquest punt: és una qüestió de creença o no creença en l’existència de 
fenòmens “apart” o independents de la nostra existència. L’existència d’un ens és 
sempre relativa al sentit que tingui per a mi en tant que valor del meu sentir 
(sentiment estètic) i del meu percebre (percepció estètica).  
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Conseqüents amb la nostra exposició, podem dir que l’existència d’un ens no és 
independent de la relació intuïtiva o de coneixement que tenim d’ell. No és un “ésser 
per a la percepció” - a la manera berkelyana - sinó un “ésser per al sentir”, perquè en 
afirmar això no estem fent altra cosa que dir que el sentit estètic és l’essència de 
l’existència, és a dir, “el ser per al ser”. Per tant, en aquest sentit, un ésser inexistent 
seria un “ésser per al sense-sentit”, un ésser per a l’absurd: una absurditat. L’existència 
d’un ens està per tant en funció del valor - positiu o negatiu, amb totes les 
matisacions possibles - per al meu sentir, sigui en forma de percepció conscient - a 
través dels sentits físics, dels records, de les referències indirectes, de la imaginació o de 
la fantasia, etc. - o mitjançant la intuïció pre-perceptiva, el “pre-sentiment”, que en 
realitat no és un acte previ al sentiment, sinó previ a la percepció del sentiment. 

 
 
 5.4 Percepció d’idees (percepció eidètica) 
 
 La percepció d’idees és un tipus de percepció que posa l’èmfasi en una 
experiència, en la que participa de manera rellevant però no exclusiva l’intel·lecte, i que 
roman inextricablement unida al seu contingut sensible concret, aquí i ara.  

Tanmateix, aquesta experiència no té res a veure amb la formació de models ni 
representacions mentals de cap mena. No es tracta d’un acte de la reflexió ni tampoc de 
la imaginació associada a la fantasia.  

Evidentment, només poden ser objecte de la nostra percepció eidètica les idees 
sensibles, així com també les idees estètiques,aaaa incloent-hi les musicals. Les idees 
sensibles, estètiques i musicals no pretenen simbolitzar ni signi-ficar res: no representen 
quelcom fora de si mateixes, sinó que són en tant que es presenten a la percepció. Al 
no significar ni simbolitzar cap cosa,bbbb les idees sensibles només poden ser enteses a 
través d’un acte de percepció (no de reflexió o de raonament), d’una percepció 
“sensible” en cada cas - i per a les idees musicals la percepció sensible és la que realitza 
l’oïda musical -.  

En les idees sensibles copsem també la unitat fonamental de l’objecte en relació 
a la diversitat i complexitat de detalls en els que es manifesta a la percepció. D’alguna 
manera, la idea sensible s’obre a la percepció en tant que potència generadora que, com 
un “principi seminal”, ens condueix al seu desplegament total. Així, percebem les 
connexions entre objectes i dins del propi objecte, però també llurs contrastos 
diferenciadors. Se’ns dóna a la percepció la matriu a partir de la qual podem copsar 
l’origen d’aquestes connexions o d’aquells contrastos. 

Dir que percebem la idea d’unitat en les connexions sembla intuïtivament obvi, 
però en canvi no se’ns fa tant palès quan ens referim a la unitat darrera dels contrastos 
diferenciadors. En aquest darrer cas l’aprehensió de la unitat és rellevada per la 
percepció de la idea de coherència, la qual permet associar objectes musicals diferents 
a un tot. En el cas de les idees musicals podem posar exemples d’ambdós casos: la idea 
d’unitat que percebem en el Ricercare de l’Ofrena Musical de J.S. Bach o les 
Variacions per a piano, opus 27 d’Anton Webern té el seu origen en la força generadora 
                                                           
aaaa Evidentment no som els primers en parlar d’”idees estètiques”. Per a Kant l’art és representació 
d’idees estètiques, més enllà de tot concepte i és el “geni” qui s’encarrega de crear-les. Tanmateix, les 
idees estètiques en Kant no van dirigides a l’enteniment sinó a la imaginació, o millor dit, és la 
imaginació creadora en la seva llibertat la que desperta l’enteniment. 
 
bbbb Usant la terminologia de Richard Hamann podríem dir que la percepció estètica és autosignificativa 
en relació al món de les coses; però, tanmateix, és heterosignificativa en relació a la realitat autònoma on 
apareixen els objectes musicals. 
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dels motius, mentre que la major part de les relacions temàtiques de les sonates i 
simfonies mozartianes - excepció feta d’algunes obres d’estil contrapuntístic 
paradigmàtiques del geni de Salzburg, com, per exemple, el darrer moviment de la 
Simfonia “Júpiter” - mostren el talent associatiu i el gran sentit cohesionador del 
pensament musical de Mozart. Hom podria parlar d’un tipus d’unitat intrínseca que es 
desplega cap enfora en el primer cas, i d’una cohesió envoltant, superadora de la 
diferència però que neix precisament d’aquesta. 
 

Les idees estètiques són idees sensibles que posseeixen valors estètics. En aquest 
sentit, les idees musicals són també idees sensibles estètiques. Allò que distingeix les 
idees musicals d’aquelles altres és que aquelles fan una donació de si mateixes de 
manera completa i immediata a la percepció, sense cap residu d’ambigüitat o incertesa 
que escapi a la seva comprensió: és una idea sensible aprehensible en la seva totalitat. 

Quan escoltem música no fem altra cosa que percebre idees musicals. Aquesta 
afirmació marca una condició necessària per a tot acte d’escolta: sense percepció 
d’idees no hi ha vertadera escolta musical - pot haver percepció sonora, però no 
musical -. Però també marca una condició per a la tasca creadora, tan si és compositiva 
com interpretativa: només allò que és perceptible per a l’oïda musical pot ser 
considerat com una idea musical. No tots els sons són perceptibles per a l’oïda 
musical, sinó només aquells que acompanyen la manifestació d’unes idees musicals.  

Les idees musicals hi són presents en els objectes musicals, des dels més simples 
o elementals als més complexes i elaborats. L’objecte musical més elemental és aquell 
en que es manifesta la idea d’unitat percebuda de sentit musical més breu, el qual 
conserva la seva integritat en tant que no pot ser fragmentat sense perdre el seu sentit. 
La idea musical més elaborada és la que trobem en l’obra musical completa, en tant que 
idea d’unitat percebuda de totes les connexions entre els objectes musicals que la 
constitueixen i les seves elaboracions.cccc  
 
 
 
 
 
6. La constitució de la percepció estètica i de la percepció musical 
 

Com venim dient, en el cas dels sentiments estètics - i molt especialment el 
sentiment estètic musical - és el propi sentir el que esdevé objecte del sentiment estètic, 
amb la qual cosa tenim accés a experimentar l’”essència” del sentiment. D’aquest 
manera, el sentiment esdevé un valor estètic, objecte (no en el sentit de constructe, sinó 
de “dada immediata”) del sentiment estètic. 

En què consistirà l’acte de la percepció estètica?: en l’aprehensió conscient 
immediata i pre-reflexiva de les qualitats o valors estètics en tant que “dades 
immediates” de la percepció estètica.  

És la mateixa percepció la que és objecte de la percepció estètica, esdevenint la 
percepció en si mateixa un “valor” estètic. En aquest punt hom experimenta 
l’”essència” de la percepció. Per això, seria un despropòsit buscar l’essència de la 

                                                           
cccc Les idees més complexes serien les que tenen a veure amb les connexions entre obres musicals d’un 
mateix autor en les que cada opus esdevé una idea parcial constitutiva de la unitat d’aquest grup d’obres. 
Un exemple molt evident d’unitat entre un grup d’obres el tenim en la tetralogia Der Ring des Nibelungen 
de Richard Wagner, constituïda per quatre drames lírics: Das Rheingold, Die Walküre, Siegfried i 
Götterdämmerung. 
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percepció a través de la psicologia o de la fisiologia. Aquesta essència només es dóna a 
través de l’experiència artística. Evidentment, això és així en estat pur per a l’art 
musical. Les altres arts, involucrades com estan tan estretament en la mundanitat, no 
poden abstraure’s completament de l’objecte concret. Allò que anomenem com 
“experiència acusmàtica” és el que definitivament distingeix, en aquest sentit, la 
música de les altres arts. 

L’experiència acusmàtica és una autèntica epojé “natural”, una reducció 
fenomenològica espontània per la qual l’objecte musical no s’involucra - si bé tampoc 
es desvincula de la realitat mundana - en la percepció del món real. En la percepció 
musical es “construeix” un objecte a través de la síntesi de diverses qualitats (timbre, 
altura, ritme, etc.): un objecte musical “independent” de la resta dels objectes mundans. 
Construïm un objecte que no ens dóna el món, que està fora del món - però que, 
insistim, participa del món -. Un objecte com a síntesi de les seves qualitats perceptives 
pròpies (així com també dels seus valors sentimentals propis) tant o més “reals” com ho 
són les dels altres objectes del món. 

Així, totes les dimensions del món (temps, espai, matèria, energia, etc.) i les 
seves qualitats (textura, forma, color, intensitat, equilibri, etc.) les trobem en l’objecte 
musical en el seu si propi. No com analogies, sinó com una realitat distinta i autònoma 
- però també una realitat més “propera” a nosaltres -, que no es projecta a fora, que no 
se’n va lluny de nosaltres mateixos, sinó que roman en nosaltres, en el nostre cor, en els 
nostres sentiments i valors. Mentre l’objecte mundà es “refreda”, adquireix una 
“estranyesa” i ens “abandona” definitivament, l’objecte musical resta fidelment arrelat a 
la nostra personalitat, en el sentit integral del terme. Les qualitats estètiques prenen cos, 
construeixen una substància com objecte real que, a diferència de l’objecte mundà, no 
es desvincula de nosaltres.  

Ens adonem aleshores que “el món dels objectes” apareix “en front” nostre quan 
tallem la connexió amb el sentiment, quan passem a contemplar les coses 
“fredament”.dddd Aquesta experiència no fa excepció amb els objectes sonors no-
musicals que anomenem “objectes acústics”: també els sons poden ser percebuts 
“fredament”, com distanciats de nosaltres. La percepció del món dels objectes també 
sap adaptar-se a les qualitats dels objectes sonors. El so també “cau” en el món, es fa 
llunyà, es fa inexpressiu, i deixa de tenir valor per a nosaltres. En canvi, la percepció del 
so musical, del so que té un sentit musical per a nosaltres, és originària, essencial i 
conserva la integritat de tots els seus valors estètics.  

Només en la música es realitza plenament que la percepció sigui objecte “per a 
si” mateixa. En això hi ha quelcom similar a la naturalesa de la consciència que és un 
“per a si”. No ens hauria, per tant, d’estranyar que el fet de que es pugui establir una 
certa correspondència analògica entre la constitució ontològica de la música i la de la 
consciència hagi estat motiu de confusió per part d’alguns pensadors que han tractat el 
tema. La música és “en sí” en tant que objecte que “participa” del món; però també és 
un “per a si”, en la seva percepció , en la seva escolta. La música es constitueix com un 
“en si” i un “per a si”. 

Per altra banda, en relació al concepte de temps, la crítica que havíem fet amb 
anterioritat al model proposat per Alfred Schütz guarda relació amb la “confusió” entre 
el temps de la música i la consciència interna del temps. Al nostre entendre, la 

                                                           
dddd La situació oposada, però tan lluny com aquesta de l’experiència originària, la trobaríem amb el 
sentimentalisme que projecta a posteriori sobre el món dels objectes un sentiment derivat, secundari: això 
no és genuïnament un sentiment estètic sinó una projecció sentimental que comporta un altre tipus 
d’alienació dels sentiments. 
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temporalitat de la música és substancialment diferent de la temporalitat immanent a 
la consciència. El temps musical - i qualsevol altre element musical - té un “fons” de 
sentit que la consciència temporal de per si no té. Seria absurd considerar que el mer 
fluir de la consciència posseeix alguna mena de sentit per a nosaltres. Precisament, la 
sensació d’absurd que la vida de vegades pot prendre per a algunes persones i l’angoixa 
que sovint l’acompanya tenen el seu origen en la manca de fons de sentit d’aquest fluir 
de la consciència quan no va acompanyat de la vivència genuïna del sentir. Això es 
produeix quan “ens separem” del fons de sentit del camp dels sentiments, la qual cosa 
representa un absurd per a l’ ésser.eeee Per això afirmem que l’experiència de la 
percepció del món a partir d’aquest “fluir sense sentit” no és una experiència originària, 
sinó derivada.  

Aquest tipus de percepció del món no originari, per “neta” i espontània que 
sembli a la nostra raó, parteix d’un supòsit implícit: no té fons de sentit. Això generarà 
sempre un remanent de “buidor” darrera dels objectes, que no és altra cosa que la buidor 
en la que es presenta la pròpia percepció. Tan sols la percepció estètica, i molt 
especialment la musical, conserva íntegrament el fons de sentit, els valors del sentiment 
irrenunciables en una percepció genuïna. Per això, considerem que la percepció estètica 
és d’alguna manera més “honesta” que la percepció habitual del món: reconeix la seva 
connexió amb el sentit - encara que això la faci “dependre” dels valors originaris del 
sentiment -; en canvi, aquesta es pretén originària quan en realitat és el producte d’una 
“amagada” ffff desconnexió amb el fons. 
 

La sensibilitat per a la música, sigui com autor, intèrpret o auditor, que 
anomenem escolta musical és una capacitat originàriament perceptiva que no pot ser 
substituïda per coneixements erudits de cap mena (teòrics, històrics, musicològics), i 
que en cap cas es tracta d’una mera capacitat de percepció “fisiològica” de l’aparell 
auditiu, sinó d’una sensibilitat creativa que fonamenta no solament el talent del 
compositor o de l’intèrpret, sinó - i aquest és el punt clau per a valorar la importància 
d’aquest fenomen - el talent d’escoltar música. 

Percebre música és molt més que un mer “detectar sons”: és una acció de 
l’auditor que, lluny de ser una actitud passiva, li demana estar totalment atent a 
respondre creativament al que sent. Conseqüentment, una escolta no creativa, tancada a 
allò nou - que és el que pensem que, en el fons, ve a proposar L. Meyer i tots els teòrics 
“psicologistes”- és absurda perquè deixaria de tenir cap sentit.  

Tanmateix, una percepció “sense sentit” significa la percepció d’una 
incoherència amb el “fons semàntic” pre-perceptiu i no pas una falta de coincidència 
amb uns esquemes històrico-estilístics preestablerts, tal com pretenen aquests autors. 

                                                           
eeee De fet la sensació d’absurd i d’angoixa apareixen lògicament - és a dir, com un producte d’un 
raonament de la nostra ment reflexiva - com a resultat de la constatació d’una “contradicció” fonamental 
dins del nostre ésser: “com pot ser que jo no senti?”, “com és que puc viure sense sentit”?. “El sentit pot 
aparèixer o desaparèixer de la meva vida; el sentit és un epifenomen de la vida, ergo la vida per si 
mateixa no té sentit”.   

Una “vida sense sentit” és, en el fons, la traducció al llenguatge habitual d’aquesta “experiència” 
del fluir de la consciencia interna: una experiència de “desconnexió” amb l’experiència originària de 
viure.  

 
ffff De fet, l’ésser no es “desconnecta” de si mateix. Aquesta desconnexió té a veure més aviat amb la 
fenomenologia de la fantasia o de l’al·lucinació, en quant aquestes es presenten associades amb una 
creença intensa de realitat infundada. 
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Com proposem en la nostra tesi, la percepció esdevé en el moment de la aprehensió en 
tant que “presa” per la consciència pre-reflexiva.gggg 

Així doncs, la percepció “habitual” o “natural” i la percepció de la música són 
dos tipus de percepcions que es distingeixen de forma clara i taxativa, mentre que la 
percepció estètica de les altres arts representaria una situació intermèdia . 
 
 
7. La percepció estètica musical 
 

Respecte a l’objecte musical  la distinció fonamental que trobem més clara 
s’esdevé entre la percepció “acústica” sonora i la percepció estètica pròpiament musical. 
En el primer cas, el so es presenta a la consciència com un objecte acústic abordable des 
de la temporalitat (minutatge de l’obra, moment en que es realitza, etc), la ubiqüitat 
espacial (sala de concerts, ràdio del cotxe, etc.) i tot el conjunt de circumstàncies i 
eventualitats que acompanyen al fenomen i que el presenten alhora en una munió de 
perspectives parcialitzadores. En canvi, la percepció estètica transforma la 
fragmentació inherent a la percepció habitual en una multiplicitat d’obertures a la 
manifestació de la profunditat del sentit musical, el qual ja és present d’antuvi en la 
seva totalitat.  

No es tracta de que a través de la suma de perfils hom arribi a una síntesi de 
coneixement de l’objecte, hhhh sinó que l’objecte, “ja” conegut plenament, realitza una 
re-presentació (en el sentit de presentació reiterada de si mateix) que multiplica el seu 
ressò per cada i en cada dimensió perceptiva. Podem dir, per tant, que la percepció 
estètico-musical fa present l’autèntica estructura de la percepció. D’aquesta manera, 
la percepció estètica transforma radicalment la precarietat  essencial de la percepció 
natural en riquesa projectada a través de les seves múltiples dimensions. 
Aquestes dimensions no són altra cosa que el conjunt d’aspectes formals de la música. 
La forma de l’objecte musical és la mateixa que la forma que pren l’acte de la seva 
percepció estètica, de la seva escolta - amb el seu pol noètic i el seu pol noemàtic -, a 
més de ser la petjada de l’acció expressiva del compositor i també l’estructura del 
procés anímic que experimenta de forma espontània l’oient  davant de l’objecte 
musical.  

D’aquesta manera, la forma esdevé per a la percepció estètica un veritable 
“ressonador” del sentit musical profund. Per això podem afirmar que l’objecte estètic 
de la música que se’m dóna en el seus valors estètics i l’objecte de la percepció musical 
coincideixen essencialment: l’acte de la percepció no fa altra cosa que multiplicar la 
ressonància d’aquests valors a través de la pluridimensionalitat de la seva 
“fragmentació” intrínseca - la “seva” temporalitat, la “seva” ubiqüitat, la “seva” 
materialitat, etc - mai exterior o aliena a ella mateixa. Aquesta unitat entre l’objecte 
musical i la seva percepció és sentida com una qualitat estètica que fa patent el valor 
d’unicitat per a la forma segons la qual es fragmenta multidimensionalment l’objecte 
                                                           
gggg Recordem el sentit etimològic grec i llatí del terme “percepció”: “katalepsis”, “percipere” = 
“recollir”, “prendre possessió”.  

Ara bé, ens preguntem qui és el que pren possessió?: el “jo”, en tant que centre de la nostre 
consciència. De què pren possessió el “jo” perceptor?: de les qualitats i dels valors de l’objecte (musical, 
en aquest cas). 

 
hhhh En això es distingeix la percepció musical de la interpretació musical: si en la percepció ens és donat 
l’objecte immediatament, en la interpretació caldrà fer una síntesi – una “fusió d’horitzons”, com diria 
Gadamer - per a reconèixer l’objecte en la seva totalitat. 
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musical. Aquesta forma de fragmentar-se la percepció musical és única, iiii i ens revela 
alhora la forma comuna de fragmentació de la percepció en general, segons un ordre i 
estructura úniques. Aquesta unicitat fonamenta el sentit d’unitat de la percepció de 
l’objecte en qüestió i ens obra a la possibilitat de que l’objecte pugui ser entès, recollit i 
mesurat en proporció i segons el grau de complexitat en que ens és donat en la seva 
percepció. Sense aquest valor d’unitat de percepció, ni la realitat musical ni la realitat 
del món de les coses podrien ser mai enteses, ja que aquesta unitat “posa d’acord” 
l’objecte percebut i el valor de sentit que té per a nosaltres. 

Per tant, tot centrant-nos en la percepció musical, podem afirmar que el sentit 
profund de la música no s’origina en la percepció sinó que la travessa i es projecta 
mitjançant l’efecte multiplicador de la diferenciació formal, jjjj de l’expressió 
organitzada i articulada. A través de la percepció, s’obra a la nostra consciència el 
procés complex de la formació de sentit “per a si mateixa”, el percepte; un sentit derivat 
d’un fons, no autoconstitutiu - ni, encara menys, un sentit absolut -, però plenament 
expressat i exterioritzat al mínim detall, tot distingint en la complexitat de l’organització 
que ens és donada entre allò més profund o més superficial, allò essencial i els detalls de 
l’ornamentació. 

Justament perquè el sentit de la percepció és derivat, és capaç de revelar el sentit 
profund que no està en ella però que ella s’encarrega de manifestar. Una revelació que 
experimentem com un senyal o promesa de sentit profund, més enllà de la percepció o 
del pensament. Així, la percepció musical esdevé un acte espontani de la consciència, 
originari en el seu nivell de manifestació - si bé globalment “derivat” del camp on 
s’originen els sentiments estètics -. 

La fidelitat de la revelació de la percepció al sentit profund originari queda 
testimoniada per la fidelitat de la forma en manifestar immanentment la singularitat i la 
unitat de l’objecte estètic correlat d’aquest sentit. I ho fa com un moviment ex-pressiu 
de plasmació exterioritzant de la seva interioritat oberta.  

Aquesta fidelitat de la forma al sentit interior fa que no tingui cap mena de sentit 
parlar de formes preestablertes a la manera de contenidors o “motlles” per a abocar un 
contingut previ. Encara que existeixen elaborats catàlegs tipològics, aquests ni formen 
ni, encara menys, originen el sentit estètic. Actuen únicament com elements limitadors 
subjectes a convencions externes que res tenen a veure amb la formació de sentit. 
D’aquí que sigui essencial fer la distinció entre la forma externa (la tipologia formal) i 
la forma interna (en el sentit de forma fidel al sentit profund de l’obra musical). 
Aquesta forma interna és la forma de l’objecte de la percepció estètica que revela el 
sentit; i és d’aquesta manera i no de cap altra més que hom podria parlar de forma del 
sentit o del sentiment - no perquè el sentit o el sentiment tinguin una forma en quant que 
tals, sinó com a forma revelada per la percepció -. 
 
                                                           
iiii La unicitat en la forma de fragmentació de la percepció fa patent la veritat – o, per a ser més rigorosos, 
el valor de veritat – de l’objecte. En conseqüència,tota estructura de fragmentació alternativa faltarà 
ineludiblement a la veritat de l’objecte: és el que s’esdevé en els casos de la percepció onírica, en la 
percepció distorsionada pel consum de drogues, en la percepció de la fantasia imaginativa o en la 
percepció de les patologies psíquiques. Totes elles estructuren una fragmentació “coherent” dins del seu 
limitat horitzó perceptiu, però això no treu que faltin a la veritat de la percepció des del moment en que 
hom pot sortir d’aquest horitzó quan es desperta, es desintoxica o bé es cura. En aquest sentit, tant la 
percepció musical com la percepció general del món de les coses són percepcions vertaderes en tant que 
ja són despertes.  
  
jjjj El concepte de diferència neix, doncs, de la fragmentació dins de la unitat de percepció. Per això unitat 
i diversitat són inseparables, en tant que la unitat posa de relleu les diferències en la fragmentació de la 
seva percepció i les diferències remeten a una unitat que les fa entenedores.  
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8. L’estructura de la percepció musical 
 

La percepció és un acte conscient pre-reflexiu i el camp on s’esdevé aquesta és 
el lloc comú on conflueixen els sentiments - que tenen un fonament pre-perceptiu -, els 
quals configuren l’objecte de les qualitats - incloses també les qualitats hylètiques que 
posseeix aquest mateix objecte -, i el so articulat musicalment, que és pròpiament 
l’objecte de la percepció.  

En el cas de l’escolta musical - de la percepció estètica musical - l’objecte de la 
percepció coincideix plenament amb l’objecte de les qualitats. Aquesta coincidència 
només succeeix en l’art de la música, mentre que per a les altres arts tan sols es 
produeix una aproximació relativa.  

De la mateixa manera que no hem de confondre, tot posant en el mateix sac els 
sentiments “normals” (no estètics) i els sentiments estètics, també hem de saber distingir 
clarament la percepció “normal” de la percepció estètica. Quan percebem estèticament 
un percepte ho fem amb una “qualitat” de percepció diferent: existeix un “valor” 
perceptiu, una estructura axiològica de la percepció. 

Doncs bé, la percepció estètico-musical és una percepció de valor distingible 
d’altres percepcions estètiques (com ara seria el cas de les arts plàstiques). L’objecte 
musical és un percepte de diferent qualitat - amb la qual cosa denunciem, de passada, 
qualsevol intent d’extrapolació de models no musicals per a la música-.  

Tenim l’experiència “acusmàtica” de la que parla Pierre Schaeffer, i 
l’aprofundiment en l’experiència acusmàtica ens ha de servir per a estructurar la 
percepció musical.  

L’experiència acusmàtica significa una “sublimació” de tots els aspectes 
objectuals mundans. La matèria, fins i tot, es transforma en timbre, textura i trama del 
propi so, tot abandonant la “materialitat” com a qualitat física de les mateixes fonts 
sonores, és a dir, dels instruments musicals. Així doncs, la matèria física s’ha 
transfigurat, tot lliurant-se completament a la percepció d’un sol cop, sense recto ni 
verso. D’aquesta manera, la percepció musical retroba en estat d’essencialitat allò que 
en el món és experiència fragmentada i profundament desconeguda. La percepció 
acusmàtica significa una atenció al so que integra en el seu si la font sonora.kkkk Aquesta 
integració de la font sonora significa “corporeïtat”, sublimació del cos en el seu gest, de 
l’instrument en el seu timbre, de la persona en la seva veu - això significa una 
“interioritat” -: el timbre sempre parla de la interioritat, mai de l’exterioritat, de 
l’instrument. 

Fins i tot, com a acte d’ascesi última, podríem practicar una epojé posterior: 
eliminar la percepció sonora i percebre “en silenci”, “calladament” el so imperceptible 
per a l’òrgan físic amb l’ “oïda interior”. Podem eliminar el so i no per això eliminar la 
percepció musical.  

Per això, la “sordesa” física de Beethoven no li impedí de percebre musicalment 
les obres que composava... en la seva imaginació. 
 

                                                           
kkkk Per això el so electrònic se sent com si fos “buit”, “descarnat”; se sent desvinculat de la realitat perquè 
no té una “font” sonora integrada en el seu si. Sentim la seva sonoritat com la d’una entitat “abstracte”, 
sense vinculació amb un origen, sense una “materialitat originària”. Ni el generador d’ones 
tecnològicament més sofisticat serviria com a font material a partir de la qual es sublima per a nosaltres 
un timbre musical. 
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Atès que, tal com ja hem afirmat anteriorment, l’objecte musical coincideix 
plenament amb l’objecte de les seves qualitats, farem tot seguit una descripció de 
l’estructura de la percepció estètica de la música en funció dels tipus de qualitats o 
valors que es donen a l’escolta musical: 
 
 1) Qualitats o valors de la sensació estètica musical. 
 
  a) Qualitats hylètico-sonores: són les qualitats relacionades amb la  
   sensació estètica de materialitat sonora dels objectes musicals:  
   qualitats de timbre, de textura, de trama i d’articulació. 
 
  b) Qualitats cinètico-temporals: són les que es presenten a l’escolta a  
   través de la sensació estètica de moviment: qualitat de tempo i de 
   ritme. 
 

c) Qualitats d’intensitat: en aquestes es manifesta la sensació estètica  
  d’intensitat.llll Acostuma a anar associada amb una qualitat sonora 
  o temporal. En el primer cas apareixen qualitats que relacionem  
  amb la sensació d’espai: qualitat d’altura del so (agut-greu/alt- 
  baix) i de dinàmica del so (fort-fluix/a prop-lluny).mmmm 

   
   
 2) Qualitats o valors del sentiment estètic musical. 
 
  a) Qualitats pures dels sentiments: 
   sensualitat, apassionament, emotivitat (alegria, tristesa, etc),  
   amorositat, afectuositat, goig, catarsi, èxtasi, etc. 
 
  b) Qualitats derivades dels sentiments: 
                                                           
llll La intensitat en la percepció musical no és cosa de quantitat sinó de qualitat. Ja Brentano va posar de 
manifest l’error del psicologisme en confondre la quantitat de sensació amb la sensació de quantitat. 
També les tesis de Bergson avalen aquest punt de vista: la intensitat és un fenomen que s’escapa a allò 
quantificable. 
 
mmmm Aquest fet constata que la temporalitat musical és originària en relació a l’espacialitat musical. 
Aquesta última apareix com una expressió de la sensació d’intensitat sonora associada a les sensacions 
corporals d’esforç muscular, ressonàncies crànio-toràciques, situació de la glotis en l’aparell fonador i 
relació amb els cossos sonors del món. Per a un mateix cantant un so agut a plena veu requereix d’un 
esforç muscular (sensació d’intensitat) de les cordes vocals i del diafragma superior al del so greu. Per 
una banda, el so agut cantat usa els ressonadors superiors cranials mentre que el so greu ho fa per als 
ressonadors de la caixa toràcica. Per altra banda, és experiència comuna que un mateix so se sent més 
intens (fort) quan més a prop està situat en l’espai del nostre òrgan auditiu. 

Hi ha un error bastant generalitzat entre les persones no avesades en el coneixement dels 
fenòmens sonors en general. Aquestes  confonen “fort” per “alt” i “fluix” per “baix”. Probablement 
l’origen d’aquest error sigui el mateix costum de cantar o parlar a la vegada fort amb veu aguda o fluix 
amb veu greu. Tanmateix, aquest error ens fa veure l’estreta relació entre dinàmica i altura en la sensació 
d’intensitat. 

De tota manera, el fet de que les qualitats d’altura i dinàmica tinguin una arrel comuna en la 
sensació d’intensitat no treu les diferències fonamentals que les separen i que tenen a veure amb el tipus 
d’espacialitat a la que fan referència: mentre que la intensitat dinàmica està relacionada amb l’espai 
exterior de la distància física, la intensitat d’altura té a veure amb l’espacialitat corporal de la pròpia 
persona. En un cas tenim una intensitat de procedència exterior i en l’altre d’origen intern. El valor estètic 
de l’altura del so és, musicalment parlant, de molta més importància que el valor de la dinàmica. 
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   expressivitat, de contenció, de gràcia, de caràcter,    
   creativitat, d’equilibri, d’energia, impetuositat, de calma,   
   d’harmonia. 
  
 3) Qualitats o valors eidètics musicals.nnnn 
 
  a) Qualitats derivades de la idea d’unitat: 
   Qualitats formals: de procés, d’ordre, de gradació, de jerarquia,  
   temporalitat,oooo de funció, de diversitat, de conflicte, de 
resolució,     de consonància i de dissonància, etc.  
 
  b) Qualitats derivades de la idea d’identitat: 
   Qualitats estructurals: de complexitat, de coherència, de color, de 
   mode,  de contrast, de presència, de canvi, de variació, de   
   repetició,pppp de simultaneïtat, etc. 
  
 4) Qualitats o valors de la imaginació musical. 
 
  a) Qualitats específiques de la imaginació creativa: 
   fantasia, inventiva, enginy, originalitat, etc. 
 
  b) Qualitats relacionades amb la imaginació simbòlica:  

qualitats associades al simbolisme musical dels nombres, al 
simbolisme mitològic, místico-religiós o filosòfic, al simbolisme 
cultural d’un poble, del folklore, etc.  
Qualitats associades al simbolisme musical del gest: a la direcció 
coral i  orquestral, a la música per a dansa, etc. 

 
  c) Qualitats relacionades amb el “llenguatge” musical de signes:  

qualitats associades a la partitura musical en tant que expressió 
escrita de la voluntat del compositor: qualitats plàstiques de  les 
grafies musicals, adequació de l’escriptura als valors estètics de 
l’obra per a la seva interpretació, etc.  

 
d) Qualitats derivades de la interacció amb el llenguatge verbal:      
d’una obra vocal amb text 

                                                           
nnnn En relació a les qualitats associades a la percepció de la idea musical i a la imaginació musical 
presentem tot seguit unes referències concises per a completar el quadre de les qualitats de l’objecte 
musical, però que seran en els capítols següents objecte d’estudi i de discussió degudament argumentada. 
En el cas de les qualitats de la imaginació avançarem que és imprescindible no confondre les idees en la 
imaginació del compositor (imaginació creadora) amb les idees imaginatives  percebudes per l’oient: són 
aquestes darreres les que apareixen en aquest punt. 
 
oooo Tant la temporalitat com la materialitat (i altres qualitats) ens arriben a l’escolta en tant que qualitats 
de la sensació i, alhora, com a qualitats de les idees musicals o dels objectes de la imaginació musicals. 
Això és així perquè darrera de les idees, de les sensacions o de les imatges hi ha un fons de sentit originari 
que es manifesta a través de la multidimensionalitat constitutiva de la percepció i de l’escolta musical. 
 
pppp No ens adonem de la presència de la repetició o de la variació perquè reflexionem a posteriori sobre 
el que acabem d’escoltar, sinó perquè la percebem en la escolta, la identifiquem de manera immediata: no 
“ens aturem a pensar” o a “fer memòria” sinó que percebem el passat en el present com ho fem també 
amb el futur. 



149 
 

   qualitats de musicalització d’un text (repertori vocal, lied, òpera,  
   oratori, etc.), d’un text programàtic (poema simfònic), la metàfora 
   musical, etc.  
 

Totes aquestes qualitats o valors donats a l’escolta fan referència a l’objecte 
musical en tant que síntesi d’elles. L’objecte musical com a tal ha de ser l’expressió 
unitària i identitària de les seves qualitats sensibles, sentimentals, formalo-
estructurals i imaginatives. Les qualitats en si no són objectes musicals, sinó que són 
característiques constitutives d’aquests. 
 
 
Per altra banda, els objectes musicals són: 
 
 1) l’obra musical completa (incloent-hi també els grups d’obres que formen una 
  unitat de creació) 
 

2) els moviments musicals components d’una obra (l’Allegro inicial d’una sona-
 ta clàssica, la Sarabanda d’una suite barroca de danses, etc.). La relació  
 entre els diferents moviments d’una obra musical pot ser per contrast de  

caràcter i de tempo o bé a través d’objectes o qualitats musicals 
compartides (obra cíclica). Pot donar-se el cas d’una obra musical amb 
un únic moviment - ja sigui a través de la unificació d’un mateix tempo i 
caràcter, sigui com a síntesi de diversos moviments en un de sol. 

 
 3) les seccions musicals components d’un moviment (per exemple, la secció de  
  Trio d’un moviment de Minuet d’una simfonia clàssica). Pot donar-se el  
  cas d’un moviment sense seccions interiors, feta d’una sola “peça”. 
 
 4) grups de frases musicals o subseccions musicals components de les seccions 
  (seria el cas del mal anomenat “tema B” de l’exposició del primer  
  moviment de la sonata clàssica) 
 

5) la frase o període musical: primer dels objectes musicals complexos 
constituït per parts que sovint mantenen una relació cíclica. 

 
 6) el tema musical: primer dels objectes musicals simples de caràcter   
  estèticament rellevant tant a nivell formal com estructural dins de l’obra  
  musical  
 
 7) el motiu musical: objecte generador de moviment i creixement musical,  
  que pot actuar com un component del tema. 
 
 8) la cèl·lula motívica musical: l’objecte musical, en la seva mínima expressió, 
  component del motiu musical. 
 

De tot això es desprèn que no qualsevol “fragment” d’una obra és un objecte 
musical, ja que li mancaria un caràcter unitari. Com tampoc un simple so musical és un 
objecte musical a menys que tot sol pugui ser considerat una cèl·lula motívica, ja que, 
de no ser així, li mancaria un caràcter identitari dins de l’obra musical a la qual pertany. 
Evidentment, aquesta noció d’objecte musical xoca de front amb la grafia musical la 



150 
 

qual no té signes específics per a cada objecte musical,qqqq sinó per a cada grau de les 
escales d’intensitat (altura i dinàmica del so) i del ritme (figures rítmiques).   
  
 
9. La no-percepció: la sordesa.  
 (Una breu “excursió” pels viaranys de la crítica social).  
  

La sordesa com a tal, l’ésser sord en el sentit corrent del terme, no representa 
pròpiament un problema. La sordesa, fins i tot en el cas que afecti al músic (i el cas de 
Beethoven és paradigmàtic), no es “problemàtica” més enllà, òbviament, dels 
impediments que la mancança d’un sentit físic tan important com és l’oïda i les 
conseqüències d’ordre divers que se’n desprenen poden arribar a significar. Es pot patir 
la sordesa sense que això suposi una tragèdia a nivell artístic i creatiu; tot i que aquest 
fet pugui condicionar fortament la conducta de la persona afectada. 

La sordesa, en sentit absolut, doncs, no és el problema, sinó més aviat la sordesa 
intencional, la sordesa “a” o la sordesa “per a” determinats aspectes del món que ens 
envolta o del món interior. Si la sordesa no-intencional afecta directament a l’oïda com 
a òrgan físic, la sordesa intencional afecta a l’escolta, fonamentalment: hom esdevé 
aleshores sord a l’escolta, sord per a sentir.  

Per una banda, anàlogament a com ja hem exposat per al“sentir”, la sordesa es 
podria interpretar de tres formes:  
 
 a) una “sordesa” que impedeix l’audició física de l’ “oir”, com a mera percepció  
  auditiva d’esdeveniments sonors. 
 
 b) una “sordesa” que apunta a una opacitat en relació al món del sentiments, al  
  cor (recordem la logique du coeur pascaliana), però que també s’estén a  
  tot el cos com una incapacitat de “sentir” corporalment les emocions, les  
  passions, les sensacions. 
 
 c) una “sordesa” relacionada amb el tancament a la comprensió, a la renúncia  
  a trobar el “sentit” de les coses, de la vida, etc. 
  

D’altra banda, la problemàtica de l’escolta es fa palesa al constatar els tipus de 
“pèrdua” que li corresponen:  
 
 1) tenim el dany produït per la violència contra l’òrgan auditiu que podríem  
 exemplificar en una pèrdua de la sensibilitat per al registres greus produït  
 per l’abús d’auriculars, i, en general, de pèrdua d’audició per   
 contaminació acústica, elevat nombre de decibels en discoteques, etc. que  
 impossibilita copsar la gamma extraordinàriament gran de matisos que  
 l’oïda pot arribar a percebre (pianissimi, freqüències agudes i greus, gra fi  
 de textura, discerniment tímbric, etc.). El resultat d’aquest dany físic sobre  
 l’aparell auditiu és la sordesa orgànica, pròpia de la percepció natural  
 acústica. 

                                                           
qqqq llevat d’algunes escasses excepcions, quan el compositor assenyala el paper rellevant d’un passatge 
sobre un altre. Així, Arnold Schönberg acostuma a escriure una “H” (de Hauptstimme: en alemany, veu 
principal) o una “N” (de Nebenstimme”: veu secundària) a sobre d’alguns objectes temàtics i que serveix 
sobretot com a guia per a l’intèrpret (director d’orquestra) amb el propòsit de destacar-los, en el primer 
cas, o mantenir-los en un pla més discret, en el segon, a l’hora de preparar la seva execució. 
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 2) En relació al sentir com a experiència sentimental i corporal, la sordesa pren  
 aquí la forma de manca gradual de relació entre el cos sonor emissor i el  
 propi so emès i que té com a contrapartida també la falta de connexió  
 entre el so rebut i l’experiència del cos receptor. D’aquesta manera, el so  
 es viu des d’una “virtualitat” absolutament opaca al cos i que és   
 interpretada per ell com “irrealitat”. El so “descarnat”, abstret de la seva  
 corporeïtat (a través, per exemple, de emissió a través d’un altaveu d’una  
 senyal elèctrica amplificada, tant si és d’origen analògic com digital),  
 arriba des d’una impostura d’”indiferència” a la realitat física (per a què el  
 cant? per a què el gest?). La invasió imparable del so descarnat a través  
 dels aparells “reproductors” (sense invalidar tampoc el sentit “sexual” del  
 terme) acaba fent “emmudir” el cos i, amb ell, els sentiments estètics - fins  
 a quin punt la sordesa no és un emmudir excusat, emmascarat   
 d’indolent impotència? -. 
 

3) En darrer terme, la sordesa de “sentit” significa una incapacitat per a entendre 
i, en conseqüència, una insensibilitat per al “valor” artístic. Això afecta de ple a 
la qualitat de l’escolta i, en definitiva, al nivell de comprensió. Sordesa vol dir 
aquí mediocritat, inaccessibilitat al gust i, de retruc, al gaudi estètic. En el cas de 
l’art de la música, la vulgaritat acaba presidint tota manifestació i el talent ja no 
es troba a faltar : no és que no n’hi hagi - sempre, en totes les èpoques ha hagut, 
hi ha i probablement hi haurà casos de talent musical excepcional entre les 
persones -, sinó que senzillament se l’ignora, ha perdut interès, no se li pot 
prestar l’atenció adequada.  

 
Aquests tres tipus de sordesa descrits ens porten a pensar, a més, en una mena de 

contaminació de l’escolta, molt més profunda i perillosa que la corrent contaminació 
acústica a la que solem estar exposats. És un atemptat “ecològic” en allò que de més 
sublim ha creat la humanitat: la música.  

Què queda, aleshores, de l’escolta? És possible avui una escolta, un “sentir” en 
tots els sentits de la paraula? 

Ens queda un fil prim d’esperança en allò que podríem anomenar una 
“reconstrucció” de l’escolta. A través d’aquest univers fragmentat de sons i sorolls cal 
recuperar allò que sembla irremeiablement perdut. Una re-construcció que comportaria 
una prèvia “construcció” estètica de l’oient. La via a la reconstrucció passaria per una 
mena d’ascesi, un esforç per a desprendre’s d’una escolta a la que la contaminació de 
sentit ens ha acostumat: la falsa escolta.  
 

La “difusió fàcil” de la música ha portat a l’imperatiu d’una “música fàcil” - ja 
el perill de la “vulgarització” i del “desgast” de la música van ser anunciats quasi 
profèticament per Berlioz, Rossini o Debussy -. Recuperar per a la percepció musical 
l’aura íntegra del so pot ser considerat com un treball a contra corrent, però és una fita 
irrenunciable pels que encara no hem emmudit. Cal treballar a favor d’una escolta 
“experta” (seguint el vocabulari adornià) en front d’una escolta “dilettante”, 
fragmentada, distreta, desatenta, intermitent, fluctuant, superficial, que no es 
concentra, que no s’entrega en l’acte d’escoltar , un tipus d’escolta “lúdica”, 
“divertida”, adequada a la “cultura de masses”, per a ments febles acostumades a les 
llaminadures, que la pedagogia basada en fal·làcies mal anomenades 
“constructivistes” fomenten des de la infantesa, deixant camp lliure a un modern 
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narcisisme que portat a la seva lògica conseqüència esdevé sordesa impenetrable 
(l’autèntic “sord com una tàpia”, tal com ho expressa la saviesa popular): allò que és 
font de creativitat, l’”atenció a l’atenció”, l’”escolta de l’escolta” es transforma en 
l’autisme de l’esperit i en acció desaforada i desacurada..  

Les obres musicals estan aquí, entre nosaltres, i romandrà llur sentit ple encara 
que tothom hagi perdut la capacitat de commoure’s i de sentir-les. El “progrés” 
tecnològic potser algun dia ens farà sords per a la música, amúsics. Però d’una cosa si 
podem estar segurs: no canviarà mai el valor artístic de les obres. 
 

Qui encara tingui oïda que escolti!... 
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Capítol 4 
 
 
 

El pensament musical 
 
     
 
1. L’obra musical com objecte del pensament del compositor 
 

S’obre ara davant nostre un nou camp fenomenològic que transcendeix 
l’experiència de l’escolta musical tal com l’hem descrit fins ara. Certament, l’escolta 
musical acull íntegrament tota la complexitat de l’objecte musical, però ho fa com a 
fruit d’una experiència prèvia de l’artista creador que l’ha concebut: ens estem referint a 
l’activitat de la ment creadora de l’objecte musical que posteriorment és escoltat per 
l’oient. A aquest camp fenomenològic l’anomenarem pensament musical. 

És necessari aclarir que allò que entenem per pensament creador desborda 
absolutament la noció habitual que hom té quan ens referim a “les coses de la ment”. El 
pensament musical inclou, evidentment, l’activitat intel·lectual, però no únicament 
aquesta, sinó tot el complex de sentiments estètics, experiències corporals motores, 
gestuals i perceptives que són presents en l’experiència de l’escolta però viscuda en un 
nivell que a la vegada la transcendeix: la intuïció estètica musical. 

El nostre propòsit no és investigar sobre els processos anímics, fisiològics o 
psicològics que poden existir dins de l’esfera íntima de la ment del compositor o de 
l’artista en general, sinó d’allò que, com a resultat de l’exercici d’aquesta ment 
creadora, pot ser percebut per la sensibilitat estètica de l’oient: òbviament, no en tant 
que protagonista en primera persona de l’acte de la creació artística, sinó en tant que 
testimoni de la petjada que aquest acte deixa en l’escolta. Per això, la investigació sobre 
el pensament musical s’arrela profundament en la intencionalitat de l’acte de creació de 
l’obra musical: l’oient no només sent i percep allò que l’obra li diu en tant que obra, 
sinó en tant que objecte de la creació de l’artista - i no m’estic referint precisament a 
suposades relacions entre l’obra d’art i els aspectes autobiogràfics d’aquest o a nivell 
del seu credo estètic o ideològic -, és a dir, en tant que donació de l’ésser que l’ha 
concebut. 
 
 
 1.1. L’objecte musical com a concepte sensible 
 

Tot això enceta un nou horitzó i una nova perspectiva que ha de ser integrada 
junt amb el que hem anat investigant al llarg d’aquest escrit. Bàsicament, això 
significarà un capgirament  en l’ordre axiològic en que s’han presentat les diverses 
qualitats o valors estètics per a l’escolta: si per a l’oient allò que primer li arriba són les 
qualitats associades a la sensació estètica - i en aquest sentit esdevenen qualitats de 
primer ordre en tant que són aquelles sense les quals no es podrien experimentar les 
altres -, en el pensament musical allò que primer s’esdevé són els valors de les idees 
musicals, copsades a través d’un acte d’intuïció estètica. Això no significa admetre una 
dependència dels valors estètics als valors intel·lectuals, ja que com hem assenyalat 
abans, aquesta intuïció estètica no es manifesta necessàriament a través d’un acte 
d’aprehensió intel·lectual - i, en tot cas, no és mai el resultat d’una reflexió, encara que 
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aquesta pogués, si fos el cas, estimular el sorgiment de la intuïció estètica -: estem 
parlant d’una intuïció sensible, d’una intuïció creadora d’idees sensibles, en el sentit 
merleau-pontyà del terme. 

El capgirament de l’anterior perspectiva, en el moment que investiguem el 
pensament musical, afecta també al sentit de l’objecte musical: els objectes estètics es 
conceben creativament. Aquest és el sentit originari del que entenem per “concepció” i 
del terme “concepte” - ben lluny de la idea d’abstracció habitualment associada a aquest 
-. En aquest sentit podem afirmar que tot objecte musical és un concepte sensible. El  
pensament musical, aquest nous sensible – autèntic “noesis noeseos” –, el qual 
representa l’essència creadora del pensament, no concep idees abstractes, sinó objectes 
sensibles per a la percepció - només el “nous racional” concep objectes que no són 
sensibles, és a dir, idees merament abstractes que només serveixen com a models de i 
per a l’especulació intel·lectual -. Així doncs, els objectes musicals en tant que objectes 
sensibles estètics es conceben creativament en el pensament musical del compositor. 
 
 
 1.2. L’òrgan de la percepció creadora: l’oïda musical interna 
 

Independentment de com siguin intuïdes pel compositor les idees sensibles o 
concebuts els objectes estètics musicals, és una condició necessària per a que el 
compositor reconeixi en ells llurs qualitats i valors musicals el que siguin copsats com a 
elements integrants del seu pensament musical. Això significa que el compositor ha 
d’haver desenvolupat prèviament algun tipus de percepció estètica creativa, una classe 
especial d’escolta musical dins de la seva ment, d’escolta interior, que no guarda relació 
de dependència amb l’acte comú d’escoltar l’execució d’una peça musical ja composta. 
Efectivament, es tracta d’un tipus d’escolta “silenciosa”, d’una escolta d’allò que és 
essencial en l’objecte musical que sorgeix de l’acte creador, d’una escolta dels valors 
estètics de l’objecte musical tot prescindint de la seva presència sonora ara i aquí: és 
l’escolta realitzada amb l’oïda musical interna en tant que veritable òrgan de percepció 
creadora.  

Per això es pot donar el cas – tal com va succeir amb Beethoven - que el 
compositor perdi totalment la seva capacitat auditiva, el seu sentit físic de l’oïda i que 
això, tanmateix,  no afecti en absolut a la seva escolta interna i, per tant, sense haver 
d’experimentar cap mancança en la seva intuïció creadora. 
 
 
 1.3. L’escolta musical interna i la imaginació creadora 
 

L’existència d’una escolta musical interna desvinculada de l’escolta física ens fa 
adonar de la connexió d’aquella amb la percepció imaginativa. Ara bé, entenem que és 
precís que distingim allò que és un acte quotidià de la imaginació d’allò que està 
relacionat amb la intuïció estètica creadora de nous objectes. Mentre que la percepció 
imaginativa comuna es basa fonamentalment en la capacitat intel·lectual de les persones 
d’evocar activament imatges, sons, sensacions, etc., ja experimentades anteriorment– 
facultat aquesta on la memòria, com és evident, juga un paper del tot decisiu -, en el cas 
de l’escolta musical interior la imaginació esdevé bàsicament receptora de la intuïció 
estètica d’objectes musicals “inaudits” - no en el sentit de que no puguem reconèixer, a 
posteriori, en ells alguns elements en comú amb altres objectes ja escoltats, sinó que 
sempre es presenten com una nova descoberta en llur essència originària -: parlarem en 
aquest cas de la imaginació creadora. 
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No es tracta, per tant, d’aquella imaginació que descrivia Sartre com mancada de 
profunditat, plana, amb vocació de “negar” la percepció física, que de per sí no aporta 
res nou, que actua, a tot estirar, com a representant vicària - imatge - de la “autèntica” 
realitat percebuda físicament o com a mer mecanisme psicològic productor d’exemples 
concrets per a poder il· lustrar conceptes abstractes massa difícils de comprendre 
immediatament. Contràriament, estem parlant aquí d’una imaginació receptora dels 
valors estètics musicals que emergeixen per primera vegada a la realitat musical a 
través de la intuïció sensible del compositor. 

La imaginació creadora actua de receptacle de la intuïció sensible, però també 
d’agent configurador del contingut de sentit d’aquesta intuïció dins del pensament 
musical de l’artista. De manera anàloga a com ho fa la percepció estètica de l’oient, - la 
qual no es limita a percebre objectes buits de sentit sinó que organitza l’acte de la 
percepció multidimensionalment d’acord amb la complexitat de sentit de l’objecte 
estètic correlat-, la imaginació creadora acull aquest sentit profund i li dóna una 
configuració singular escaient per a aquest. Aquesta configuració revela en l’objecte la 
seva capacitat o potencial de moviment musical, d’organització, de creixement, d’acció 
i d’expressió dins d’un context determinat. Així, l’objecte concebut pel pensament 
musical a partir de la intuïció sensible esdevé aleshores per a la imaginació com un 
símbol de l’objecte que serà percebut per l’oient en l’horitzó de la seva realització 
sonora. Per tant, a aquesta imaginació la podem qualificar de creadora en tant que és la 
facultat que produeix nous símbols per a cada nou objecte musical. 
  

Tanmateix, què entenem aquí per “símbol”?:  
Al nostre entendre, “símbol” no és la pura representació d’una idea - tal com 

s’acostuma a entendre-ho -, sinó, en aquest cas, és la presentació que té sentit en si 
mateixa d’una intuïció musical sensible- en si, irrepresentable - configurada pel 
pensament musical mitjançant, precisament, la imaginació creadora que actua de 
mediadora. Conseqüentment, podem dir que l’activitat de la imaginació creadora 
consisteix essencialment en un pur simbolitzar una realitat que en si mateixa és 
irrepresentable en tant que donada per la intuïció sensible.a No es tracta en particular, 
doncs, d’un símbol sense objecte o amb un objecte exterior a la realitat musical, ni 
tampoc que sigui un acte frustrat de simbolització que no arriba al seu objectiu últim: no 
és, per tant, que la música configurada per la imaginació creadora sigui un símbol 
inconsumat - segons la definició que fa d’ella Susanne Langer b-, sinó que és pura 
                                                           
a En el símbol allò inatansable als sentits i la seva presentació sensible coincideixen. Amb això el símbol 
musical s’apropa a la funció anagògica que la tradició cristiana d’arrel neoplatònica adjudicava al símbol 
religiós. Com assenyala Gadamer, “Tant el símbol com l’al·legoria parteixen del fonament de que “no és 
possible conèixer allò diví si no és a partir d’allò sensible”. (...) El símbol no és una mera senyalització o 
fundació arbitrària de signes, sinó que pressuposa un nexe metafísic d’allò visible amb allò invisible” 
(VM p.111). Conseqüentment, pren tot el sentit que parlem d’un “joc simbòlic de la imaginació musical 
creadora”, el qual serveix de connexió entre aquesta i la intuïció sensible del compositor. Evidentment, el 
símbol musical no és ni un concepte ni un “símbol per a la reflexió”, com diria Kant. La naturalesa 
simbòlica de l’obra d’art fa que la intuïció creadora no sigui una mera referència “externa” a l’obra sinó 
que prengui la seva existència fàctica en l’obra mateixa. Per això tota idea musical ha de ser 
necessàriament una idea sensible. “És la idea mateixa la que s’otorga existència a si mateixa en el 
símbol” (VM, p.116). Tanmateix la perfecció del símbol demanaria la desaparició de la tensió entre forma 
i contingut simbòlic: només en el símbol musical s’assoleix aquest objectiu. 
  
b Pensem que ja hem discutit i discrepat prou sobre el model de Langer anteriorment. Afegirem a la nostra 
la crítica brillant que fa Roger Scruton a la tesi de Suzanne Langer. Segons Scruton, el model de Langer 
consisteix en que “les emocions tenen dues parts - la direcció exterior envers l’objecte, el qual certament 
pot ser copsat únicament si l’objecte pot ser també representat, i el moviment intern del sentiment, que té 
una forma i una estructura que pot ser compresa sense referència a la seva intencionalitat. És aquesta 
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simbolització de si mateixa per a ella mateixa en el si de la imaginació creadora de 
l’artista; una simbolització, per tant, aliena a qualsevol representació d’un objecte, tal 
com s’entén habitualment. 

La connexió entre la imaginació creadora del compositor i la percepció 
musical de l’oient és la que garanteix la intel·ligibilitat per part de l’oient d’aquella 
primera intuïció sensible dins del pensament musical del compositor.c Quant més forta 
sigui aquesta connexió més es correspondrà l’escolta musical interna del compositor 
amb l’escolta musical de l’oient – que, evidentment, també inclou a la persona del 
compositor com un oient més - en relació a un determinat objecte musical, i més es 
correspondrà el sentit intuït pel compositor amb el sentit percebut per l’oient. Tant la 
imaginació creadora del compositor com la percepció estètica de l’oient formen part 
d’aquesta realitat musical que és l’autèntic logos sensible; i és gràcies a això que la 
connexió pot arribar a ser completa. 

Així doncs, la imaginació creadora crea símbols, i ho fa per a “jugar” amb ells 
en el si de  l’oïda musical interior del compositor. Però aquest joc no és pas ociós, no és 
improductiu, sinó que és un joc revelador de valors, de relacions de valor entre els 
objectes musicals que sorgeixen de l’acte creador. En aquest sentit, la imaginació 
creadora desborda i sobrepassa la percepció imaginativa ancorada en el simple record. 
Això és així perquè la imaginació creadora, com ja hem dit abans, no es presenta per a 
“negar” la percepció d sinó, tot al contrari, per a expandir i afinar la percepció, per a 
percebre més enllà de la percepció “natural” de les coses, gràcies a la seva connexió 
amb totes les dimensions en les que es donen els valors musicals, incloent-hi el camp de 
les sensacions i dels sentiments estètics. No hi ha espai irreductible a la percepció 
                                                                                                                                                                          
forma o estructura la que és emmirallada, simbolitzada o “presentada” per la música expressiva, que 
dóna el moviment dinàmic dels nostres pensaments, mentre deixa llur intencionalitat inexplorada”. El 
filòsof anglès rebutja “aquest punt de vista per diverses raons. Primer, sembla reflectir el concepte 
cartesià de vida interna. Tres grans i potents arguments han estat exposats contra tal concepció. Primer, 
hi ha l’argument wittgensteinià contra la verible idea del reialme “interior” - un argument arrelat en la 
prova de la nostra impossibilitat d’un “llenguatge privat”. Segon, hi ha l’argument hegelià que la nostra 
vida “interior” és realitzada en, i constituïda per, la seva Entäu�erung en la vida social. Finalment, hi 
ha els arguments de Brentano, Husserl i els seus seguidors per a la conclusió de que la intencionalitat no 
és una addició a un estat mental, sinó una part de la seva estructura”.  (Opus cit. p. 165). 

No dubtem de que els arguments exposats per Scruton són de pes, agafats cadascun per separat, 
encara que discutibles quan els intentem combinar, donada la distància que separa el pensament de 
Wittgenstein, Hegel i Husserl.  

El que ens provoca més rebuig de la tesi de Langer no és tant la forma en que és plantejada 
aquesta, com  la pobresa de contingut que suposa allò que ella anomena “símbol inconsumat”. Certament 
hi ha un rerefons de caràcter psicologista en Suzanne Langer que queda palès, al nostre entendre, en el 
model proposat per aquesta autora. A més, Langer sembla seguir fil per randa la teoria estètica de la 
ressemblança: com bé assenyala Scruton: “ella intenta extreure de les emocions les característiques que 
poden ser imitades en la música, en virtut d’una correspondència entre estructures”.  

 
c Efectivament, el coneixement de la música és un acte simple de la percepció estètica per a l’oient en el 
que no participa en absolut la imaginació, ni encara menys el raonament. Al nostre entendre, no hi ha res 
que faci inviable que alguns éssers vius, i no únicament els de l’espècie humana, siguin sensibles a les 
qualitats estètiques i, en especial, a la música. Altra cosa molt diferent seria parlar de la creativitat 
musical: aquí si que hi participa la imaginació creadora, la qual sembla ser que només alguns individus de 
l’espècie humana posseeixen i són capaços d’exercitar.  
 
d Gràcies a la relació entre la imaginació i la percepció del logos sensible és possible concebre idees 
sensibles - i, per tant, obres artístiques -. El problema el trobem  quan hom pretén substituir el logos 
sensible pel logos de la raó: és a dir, canviar la realitat donada per un model mental. En aquest cas, la 
imaginació simbòlica esdevé un pur marc de significació convencional, on “la cosa” és substituïda per un 
signe: passem aleshores de la concepció poètica a les meres convencions del llenguatge. 
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estètica- com s’esdevé en canvi per a la percepció dels objectes del món - justament 
perquè l’objecte estètic musical està contínuament il·luminat per la imaginació creadora 
- i, en aquest sentit, aquesta ha contribuït també de bell antuvi a eixamplar l’horitzó del 
coneixement del món i de l’ànima humana a través d’experiències estètiques sempre 
renovades -.  

A través d’aquest joc imaginatiu descobridor de valors, el compositor pot 
reconèixer les “línies de força”, la “nervadura” de les relacions entre els objectes 
musicals que la seva intuïció sensible crea i que la immediatesa de la pròpia presència 
d’aquests objectes estètics pot impedir veure-les amb prou claredat. El compositor, 
aleshores, va prenent consciència del transfons dels objectes musicals, no en la direcció 
de l’arrel profunda on s’originen i d’on emergeixen - els valors, les qualitats, les 
sensacions i sentiments estètics musicals -, sinó en l’horitzó de la seva realització plena 
en l’escolta de l’oient. D’aquesta manera, mitjançant els símbols creats per la 
imaginació, el compositor realitza una mena d’epojé sensible: una reducció de la 
sensació estètica immediata - tot mantenint, però, la resta dels continguts del sentir - 
amb el propòsit de permetre a la seva percepció musical interna, a la seva oïda musical 
interior, afinar en l’aprehensió de les connexions més remotes entre els objectes 
musicals de l’obra que està composant.  

En resum, el joc simbòlic de la imaginació creadora permet al compositor 
aprehendre intel·lectualment (en el sentit més ampli de terme) l’essència dels valors 
estètics profunds d’un objecte musical concebut, mitjançant la seva projecció a l’horitzó 
de la seva realització, tot albirant, aleshores, un estat al que apunta aquest objecte en 
connexió amb els altres objectes d’una obra musical com a destí del seu propi 
perfeccionament, en el qual el restabliment de la sensació estètica representarà el punt 
culminant de tot aquest procés. Així, aquest darrer punt per al pensament musical del 
compositor en relació al procés de creació d’un objecte musical coincideix amb el punt 
inicial de contacte amb el procés d’escolta per part de l’oient.  

En definitiva, allò que és donat a l’oient és l’objecte musical en la seva plena 
consumació - amb la qual cosa, tot intent de “refer” el procés creatiu del compositor per 
a “copsar el sentit” de l’obra esdevé una pura fal·làcia: actuar d’aquesta manera és 
malmetre la consumació de l’objecte musical, ja que la plenitud d’aquest queda revelada 
per a l’escolta de l’oient en la immediatesa de la percepció de la sensació estètica e-. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                           
e Segons el nostre parer, el teòric Hans Keller posa el dit a la nafra al criticar l’actitud d’aquells que 
intenten descriure l’estructura musical tot “guiant” l’audició segons criteris purament analítics, donat que 
només l’experiència immediata i espontània de l’escolta per part de l’oient és l’única autèntica i vàlida 
per a copsar el significat de l’estructura musical - mentre que tota altra manera d’aproximar-s’hi no és 
altra cosa que una mena de falsificació per manipulació d’aquest sentit -. Al respecte, veure el llibre de 
Hans Keller “Essays on Music”, ed. C. Wintle. Cambridge, 1944. 

D’aquí que podem concloure que no existeix una coincidència entre l’estructura de la percepció 
d’una peça per part de l’oient i la configuració del procés de concepció d’aquesta peça en el pensament 
musical del compositor. En aquest punt és necessari distingir clarament entre el que anomenem una bona 
“connexió” entre la imaginació creadora del compositor i la percepció estètica de l’oient, no només 
possible sinó també del tot desitjable, d’allò que seria una identificació entre ambdues - cosa que, per altra 
banda mai es pot donar veritablement,  ni, fins i tot, en la pròpia persona del compositor quan escolta la 
seva obra com un oient més. 
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 1.4. Les nocions primordials en el pensament musical 
 

Així doncs, de la investigació precedent podem concloure que el pensament 
musical del compositor en l’acte de concepció d’un objecte musical s’articula en dos 
moments constitutius: 1) el moment de la intuïció musical sensible de l’objecte musical 
i 2) el de l’acte de la imaginació creadora que el configura en la seva singularitat en 
l’horitzó de la seva realització musical per a ser escoltat.  

Ara bé, el pensament musical no actua amb independència dels valors de sentit 
estètic sinó que incorpora tota la seva capacitat de reconeixement dels valors estètics 
musicals i de les qualitats que podran posseir els nous objectes musicals creats en el seu 
si. Dit d’una altra manera: previ a la concepció de l’objecte, el pensament musical ha de 
posseir un coneixement dels possibles valors i qualitats que li permeti re-conèixer’ls en 
els objectes musicals que concep. Aquest coneixement previ és el que anomenarem 
nocions primordials del pensament musical, en el sentit de ser intuïcions sensibles 
primeres i universals per a tots els objectes musicals i que permeten el reconeixement 
dels seus valors o qualitats estètiques. 

 
Tot seguit distingirem les diverses nocions primordials: 

 
a) noció primordial d’intencionalitat: és la noció que fa possible el 
reconeixement de valors musicals com l’expressivitat de l’objecte musical, el 
seu caràcter, la noció d’estil associada a ell, la personalitat artística en relació al 
propi autor, etc., i que sintetitza tot l’espectre de qualitats associades al 
sentiment estètic.f 

 
b) noció primordial de presència: és la intuïció sensible que està en la base del 
reconeixement de la identitat d’un objecte musical, de la matèria sonoro-
musical, de l’estructura, de la coherència, del contrast, etc.. 

 
c) noció primordial d’ordre: és l’experiència que està en la base per al 
reconeixement de la unitat d’un objecte musical, de la seva forma, 
dimensionalitat, organització, diversitat dels components de l’obra, del conflicte 
dins d’un objecte musical, etc. . 

 
d) noció primordial de moviment: és la que permet el reconeixement de les 
qualitats associades a l’impuls i l’energia musicals, el canvi, l’equilibri, etc.. 

  
e) noció primordial de creixement: és la intuïció darrera del reconeixement ja 
sigui d’un procés generatiu que pot ser qualificat com lògic o causal (per 
derivació, per síntesi), absurd, variant, contrastant; o ja sigui d’un procés 
acumulatiu en el qual poden estar presents els fenòmens de la repetició, la 
juxtaposició, la diversificació, l’associació, la connotació, etc. 

 
La distinció precedent no significa que les nocions primordials vagin per separat 

i no interactuïn entre elles: al contrari, el seu caràcter universal les fa estar presents 

                                                           
f  El ja citat R. Scruton escriu “sentim l’emoció en la música, encara que no puguem identificar ni el 
subjecte ni l’objecte sinó només una intencionalitat sense paraules”.(Opus cit. p. 168). Aquesta 
intencionalitat tàcita, sense objecte ni subjecte, però present és la que fonamenta allò que l’autor anglès 
anomena “emoció en la música” i que nosaltres estenem a tot el camp del sentiment estètic. 
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darrera de totes les qualitats i valors estètics com una unitat dins del pensament del 
compositor i en la percepció musical de l’auditor. Només l’esforç de la investigació 
analítica fenomenològica aconsegueix separar-les i distingir-les. Aquest treball, però, no 
és endebades ja que gràcies a ell podem contemplar com es despleguen les diferents 
qualitats de l’objecte musical des del moment que aquest és concebut en el pensament 
musical del compositor: estem parlant, doncs, d’una gènesi de les qualitats, en el sentit 
d’un veritable desplegament genètic d’aquestes segons un ordre preestablert per les 
nocions primordials. La descripció d’aquest desplegament és l’objectiu del següent punt 
d‘aquest capítol. 
 
 
2. Fenomenologia de les qualitats musicals en llur desplegament genètic. 
 
 
 2.1. Fenomenologia de les qualitats cinètico-temporals: el temps musical 
 
 
  2.1.1. L’experiència del silenci 
 

El silenci posa de relleu la sensació temporal pura, sense additaments, la qual es 
manifesta en l’acte simple de focalitzar la nostra atenció en direcció al fluir silenciós 
d’una apercepció conscient, concentrada i continuada. 

La qualitat d’obertura i receptivitat que caracteritza en general a tota sensació 
queda expressada en tota la seva profunditat i plenitud en la percepció del temps a 
través del silenci. 

La pura sensació temporal silenciosa ens permet experimentar el sentit de la 
temporalitat en tant que essència del temps sensible, esdevenint una sensació estètica. 
D’aquesta manera, en l’experiència del silenci ens obrim a l’essència del temps i a la 
“musicalitat” del temps. En l’experiència del silenci coincideixen la sensació natural del 
temps amb l’experiència estètica de la temporalitat musical. Això és així perquè “fer” 
silenci consisteix en realitzar una “epojé sensible” de tot el camp de sensacions 
materials i sentiments per a poder dirigir l’atenció exclusivament a la sensació temporal, 
tot creant un buit sensitiu i perceptiu en relació a les coses. Aquesta “depuració” de la 
sensació ens condueix a l’essència de la sensació temporal com experiència immediata, 
i això no és altra cosa que el temps musical en tant que sensació estètica del temps. 
 

De tot el que hem dit podem deduir que la porta de connexió entre els valors 
naturals i els estètics és el silenci. Així, mentre existeixi la facultat de sentir el silenci 
quedarà garantida la capacitat per a escoltar música. El silenci fa entrar en contacte la 
realitat del món de les coses i la realitat de la música. g 

Per tant, no és a través de la temporalitat dels objectes del món tal com són 
percebuts com arribarem a experimentar l’essència del temps, ni tampoc per cap 
exercici d’abstracció intel·lectual o racional, sinó a través de l’experiència immediata 

                                                           
g  No ens estem referint al silenci com a absència absoluta de so – cosa que per altra banda és 
experimentalment impossible, ja que, fins i tot en el cas d’un aïllament acústic hermètic de l’entorn 
exterior, no podríem deixar de sentir els sorolls fisiològics del nostre propi cos -. Físicament, estem 
envoltats sempre de sorolls de tota mena que no podem evitar sentir. Per això, el fenomen del silenci que 
descrivim és una experiència que té a veure amb una actitud i una atenció dirigida al buit sonor que pot 
realitzar-se fins i tot enmig d’un entorn sorollós: aquesta experiència dóna lloc a una sensació estètica. 
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amb el silenci. En ell trobarem l’essència de la temporalitat i l’estructura de la seva 
percepció, les quals no són altra cosa que el sentit i l’estructura del temps musical. 

 
 
  2.1.2. L’experiència del moviment: tempo i canvi 
 

La primera cosa que la sensació temporal ofereix a la percepció és la noció de 
moviment.  

Podríem dir que la sensació de temps és el fonament de la percepció de 
moviment. Moviment que en la percepció natural té el seu correlat intencional en els 
objectes o coses que es mouen, però que, en canvi, en la percepció estètica s’esdevé 
pura aprehensió de moviment sense objecte, de moviment “en si”. h 

En l’experiència del silenci el temps “es mou”. No pot haver res de semblant a 
un “temps immòbil”. Justament per això podem afirmar que el temps musical, en tant 
que essència de la temporalitat, és pura mobilitat viscuda com a sensació estètica.  

Aquesta darrera afirmació fa entrar en crisi els models de pensament en els que 
hom representa el temps com una mena de “marc”: i un marc temporal dins del qual es 
produeixen els moviments de les coses. Aquesta manera de veure el temps representa, 
en realitat, l’ “aniquilació” del temps, al quedar aquest desvinculat de la seva essència i 
el seu sentit. 

El temps musical, doncs, ens posa de relleu una dimensió originària de la 
percepció que és el moviment. Aquesta dimensió és la que musicalment anomenem 
tempo.  

Recollint el que portem dit, comprovem que en el silenci la temporalitat 
s’experimenta com a tempo. Ara bé, no existeix un únic tempo, un únic moviment 
essencial de la temporalitat, sinó que constatem l’existència d’una gran pluralitat de 
tempi, com a conseqüència de la pròpia naturalesa del moviment que genera de si 
mateix inexorablement un procés de canvi. Amb altres paraules: l’essència del 
moviment, en tant que fonament originari, realitza “el moviment en el moviment”, 
reproduint en si mateix un canvi respecte del moviment temporal inaugural.  
 

Justament perquè el tempo no és un “marc”, sinó un moviment musical 
incessant, s’obra a la nostra percepció la noció de pols associada a un tempo en 
particular. El pols es dóna a l’escolta com el retorn periòdic de l’acte inaugural de 
creació del moviment. No és, per tant, la periodicitat isòcrona regular del pols allò que 
determina el tempo, sinó a l’inrevés: és el caràcter d’aquest moviment, és a dir, és el 
valor del sentiment estètic inherent a aquest tempo el que crea el pols en el seu 
retornar periòdic. En conseqüència, la polarització interna que provoca el pols dins del 
                                                           
h  “La música ens mostra el moviment sense la cosa que es mou”, escriu Roger Scruton  (Opus cit., p. 
341). Això és exactament el que entenem per “essència” del moviment. En el món físic això no és 
possible, perquè tot moviment ha de venir representat per un objecte mòbil. Vindria a significar un 
concepte similar a l’energeia d’Aristòtil, un moviment sense moviment. Això ve a recolzar una vegada 
més la nostra tesi de que la música permet la percepció immediata de les essències. 
 
i I que no és altra cosa que una interpretació errònia, al nostre entendre, del temps com a “contenidor” 
d’esdeveniments, tot seguint l’analogia amb l’espai físic dins del qual es mouen les coses. A través de 
l’experiència de la música ens és donat el temps en si mateix, com a mobilitat pura sense objecte.. 

És molt probable que hagi estat la lectura de notes a la superfície d’una partitura i la fixació 
mètrica del ritme en compassos enumerables el que hagi motivat una falsa analogia entre el desplegament 
del temps i l’extensió en l’espai, cosa molt habitual en el llenguatge analític i teòric sobre la música. 
Efectivament, la música escrita sobre paper presenta totes les característiques gràfiques d’un dibuix en 
l’espai. 
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moviment musical – la polarització entre el pols i la seva absència, entre el pols i el “no-
pols” que estudiarem tot seguit i que està en la base de l’estructura de polarització 
“subjecte-objecte” i “noesi-noema” – no és allò primari sinó el propi moviment que 
relaciona els pols: el moviment musical crea la polarització del pols. 

Per això, les indicacions tradicionals dels tempi conserven el sentit originari de 
caràcter de moviment i no una mera quantificació de velocitat: adagio (distès i còmode), 
andante (com qui va tot caminant), allegro (alegre), vivace (viu), etc.. Les indicacions 
més modernes com lento o rapido indiquen ja un significat “degenerat”, més propi de la 
descripció del moviment físic dels objectes que del moviment musical.j 

Aquesta presència periòdica del pols és percebuda espontàniament com una 
accentuació: és un moment destacat, un instant emfàtic que manifesta el contrast entre 
el retorn del pols i els moments d’espera. De la unitat del moviment musical es genera 
la dualitat entre “pols” i ”encara-no-pols”.  

Tot tempo manté un pols constant i, per tant, representa una reducció del 
potencial de canvi que posseeix en si mateix el moviment temporal. Tanmateix, la 
fixació del tempo no és suficient per a aturar la generació de nou moviment. Quan 
s’esdevé això, la dimensió del moviment no s’atura sinó que s’estructura 
espontàniament en diversos nivells de manifestació, des de les més fonamentals a les 
més complexes i detallades. D’aquesta manera neix la idea de ritme: k el ritme entès 
així és el moviment desplegat i estructurat en si mateix en relació a la unitat del 
tempo del qual forma part.  

El canvi, fruit de la realització del moviment en si mateix, es manifesta també 
com un ritme intern quan s’aplica a un tempo eventualment invariable. Per això podem 
dir que el moviment no s’atura mai completament, ja que la diversificació que produeix 
el canvi queda garantida, malgrat que en algun altre nivell es mantingui constant el 
moviment: el canvi és l’essència de tot ritme d’esdeveniments tant en la realitat 
mundana com en la realitat musical, però és experimentada amb plenitud únicament a 
través del ritme musical.l 

Allí on hi ha canvi es manifesta un ritme, sigui a nivell de canvis de tempo o en 
el deplegament cada vegada més “afinat” en altres nivells més detallats del moviment 
segons una jerarquia d’ordre generatiu.m  

                                                           
j No hi ha dubte que la invenció del metrònom ha estat, al nostre entendre, una de les causes d’aquest 
canvi en la percepció estètica del tempo musical: a l’identificar el pols musical amb el tictaqueig d’un 
instrument de mesura del temps físic, el tempo ha perdut definitivament el seu lligam originari amb el 
caràcter afectiu i, per tant, amb el seu valor intrínsecament estètic. 
 
k En el sentit que tradicionalment pren el ritme quan el representem en la notació musical en forma de 
figures rítmiques. 
 
l En aquest sentit els canvis de tempo també s’han de considerar manifestacions rítmiques d’una unitat 
major que els engloba. Té sentit parlar d’un ritme de tempi característic d’una obra, etc.. De fet, el ritme 
de tempi ha estat un element molt important en la definició de les característiques estructurals d’una 
determinada tipologia formal. Per exemple, el tipus de dansa renaixentista basada en el ritme de tempi  
“Lent-Ràpid”: Pavana-Gallarda, o el del tipus formal de la Sonata clàssica “Ràpid-Lent-Moderat-Molt 
Ràpid”: Allegro-Adagio(Andante)-Minuet-Rondó. 
 
m Segons Roger Scruton, cal distingir en la música entre dos tipus de jerarquia: l’acumulativa i la 
generativa: “En una jerarquia acumulativa, els elements d’ordre més baix són compresos en els 
mateixos, i els elements d’ordre superior són compresos en termes dels primers. En una jerarquia 
generativa, l’ordre de més baix nivell és percebut només perquè (...) és derivat del més alt”. (Opus cit., p. 
33). Quan aquest autor parla de nivells més baixos s’està referint a nivells superficials d’àmbits locals, 
mentre que els nivells superiors són més profunds i de més extensió en el temps.  
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Evidentment, aquesta darrera afirmació, per a la nostra manera de veure, tindrà 
conseqüències determinants a l’hora de descriure el ritme d’un passatge concret d’una 
obra musical. Així, parlar de “ritme constant” esdevé una contradictio in terminis. 
Mantenir fix un tempo o un tipus de figuració “rítmica” més detallada significa la 
desaparició del fenomen de canvi en un nivell concret de l’experiència musical però mai 
en tots, donat que l’escolta musical s’orientarà espontàniament allí on comenci a 
despuntar un nou canvi en un altre dimensió perceptiva d’aquesta. En aquest cas, 
continuaria manifestant-se a la nostra percepció la temporalitat musical en forma de 
moviment constant, però no la de canvi, és a dir, de ritme en aquell nivell particular de 
percepció.n 

La tendència espontània, que constatem en el repertori musical de totes les 
èpoques, a fer proporcions rítmiques cada vegada més ràpides - acceleració del 
moviment, que en termes musicals s’anomena “disminució” - és un fet més que avala la 
nostra tesi: a falta de cap element “estabilitzador” a nivell formal, el moviment 
tendeix a incrementar el canvi. Per això, el moviment oposat que suposa fer 
proporcions rítmiques cada vegada més lentes es percep com una retenció del moviment 
que, a menys que serveixi d’anunci a la conclusió de la peça musical, representa una 
involució estèticament desagradable que és experimentat com una sensació 
d’avorriment envers la música que escoltem per manca d’expectatives. Un “avorriment” 
aquest, de qualitat molt diferent al sentiment lleugerament “desconcertant” però 
d’expectatives obertes al canvi, que es produeix quan el passatge rítmic trenca un 
ostinato: “desconcertant” pel que suposa de dispersió d’un ordre estable que podria 
servir de fons o guia al moviment, però expectant perquè suposa l’alliberament del 
moviment fins aleshores retingut.  

Si la diversificació es presenta en excés, la reacció emotiva de feblesa davant el 
sentiment de desconcert augmenta, però si l’equilibri s’aconsegueix aleshores guanyem 
en sentiment d’energia i d’ímpetu en comparació amb el passatge de moviment constant 
- sempre, però, que mantinguem constants els valors de les altres dimensions de 
l’escolta.o 

                                                                                                                                                                          
Tal com comenta Scruton, per a L. Meyer l’organització rítmica segueix un patró acumulatiu: 

els agrupaments a nivells inferiors són reproduïts en els nivells superiors., mentre que per a Longuet-
Higgins, la mètrica musical posseeix una jerarquia generativa ja que espontàniament s’esdevé una 
subdivisió dels valors rítmics gran en valors més petits - com exemple comunament conegut podríem citar 
la subdivisió binària de la rodona en 2 blanques- 4 negres- 8 corxeres, etc.  

Al nostre entendre, la fragmentació multidimensional espontània del moviment musical segueix 
clarament una jerarquia generativa a partir de la unitat de moviment. En canvi, les ordenacions segons un 
model acumulatiu parteixen de la pluralitat i no de la unitat i són més presents per a la relació entre 
objectes musicals diversos dins d’una obra (motius, temes, frases, etc.). L’obra musical en conjunt és prou 
rica i complexa com per admetre en el seu si tot tipus de relacions jeràrquiques i no jeràrquiques entre les 
seves diferents dimensions - incloses les temporals i rítmiques - per a l’escolta. La música és un tot 
inseparable en la seva complexitat i el ritme no pot ser separat de les relacions amb altres dimensions de 
la música (so musical, melodia, etc.). 

  
n Així, dir que a un passatge “li falta ritme”, malgrat que continuem escoltant fenòmens sonors en el 
temps i figures “rítmiques” a la partitura, és l’expressió d’un acte d’intuïció encertat. L’enuig o 
l’avorriment que pot provocar a l’oient determinat passatge rítmicament “monòton” són la conseqüència 
lògica d’un empobriment del valor estètic degut a una reducció del moviment. Amb això no volem dir 
que la presència de ritme garanteixi un valor estètic i, encara menys, artístic. Com veurem aviat, la idea 
de ritme s’estén més enllà del moviment temporal. Evidentment, hi ha valors estètics que compensen la 
pèrdua passatgera de valor rítmic d’un passatge determinat de l’obra. 
 
o Així, per exemple, no sentim el mateix en un passatge de ritme ostinato si la intensitat dinàmica 
s’afebleix - sensació de perdendosi - que si es manté amb la mateixa dinàmica - sensació de ritme 
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Allí on s’esdevé diversificació i contrast, allí es presenta amb gran intensitat el 
sentit rítmic. La “monotonia” rítmica que trobem en alguns passatges d’obres musicals 
obeeixen més sovint a necessitats formals - per a garantir la unitat o la coherència al 
passatge, o per necessitats de la materialitat del so en el moment que cal donar solidesa 
a la textura - que per imperatius del propi moviment. No ens ha d’estranyar, doncs, de 
que la regularitat “monòtona” del ritme sigui percebut com un fenomen estabilitzador a 
nivell formal i, a la vegada, generi una tensió deguda al sentiment d’impediment (o 
“repressió”, si volem fer servir un terme psicoanalític força popular) al moviment 
espontani. Com sempre, s’establirà una pugna de valors que generarà un conflicte, a la 
recerca d’una resolució que el superi. 
 
 
  2.1.3. L’experiència del ritme originari: el ritme “lliure” 
 

El desplegament cada vegada més “afinat” del moviment és percebut per la 
nostra oïda musical com una estructura de “nivells de finor” cada vegada més subtils i 
detallats. Per tant, diem que el moviment no només s’encarrega de modificar la 
percepció temporal, sinó que es “desplega” en una complexitat de nivells de manera 
progressiva. Això significa que la generació espontània de diversitat és intrínseca a la 
pròpia essència de la temporalitat percebuda com unitat. Això, en principi, no ens 
hauria pas de sorprendre: en el capítol precedent vam arribar a constatar que l’estructura 
de la percepció, revelada per l’escolta musical, manifesta la pluralitat de valors del 
sentir dins d’una única jerarquia axiològica, i ho fa a través d’una fragmentació 
multidimensional que li és pròpia. En conseqüència, tota dimensió originària de la 
percepció - i, en particular, de l’escolta musical - estarà destinada a generar un 
desplegament  de complexitat organitzada, motivada per el propi donar-se de 
l’estructura d’aquesta a la percepció. 

La unicitat de la jerarquia de valors del sentir es manifestarà també en la unitat 
rítmica de l’obra musical i de tots els objectes musicals que la composen - entesa 
aquesta unitat de cap manera com una “uniformitat de durades”, sinó com una unitat en 
el desplegament del moviment i en la seva organització -.  

Aquesta unitat de sentit rítmic es fa present com a forma de l’estructura rítmica. 
Per això seria un exercici del tot absurd aïllar un determinat passatge rítmic d’una obra 
musical de l’estructura unitària composta per totes les dimensions i qualitats musicals 
(hylètico-sonores, intensives, ideatives, etc.) a la qual hi pertany: estaríem davant d’un 
mer model abstracte de ritme, però mai en presència del ritme genuí.  

Per això mateix, la simple pulsació isòcrona no pot ser considerada com un 
element originari de la percepció rítmica, sinó, a tot estirar, un pur referent “mètric” 
temporal. En aquest sentit, també actua com a referent mètric l’execució de figures 
rítmiques escrites (blanques, negres, corxeres, etc.) abstretes de l’organisme musical i 
de les connexions estructurals en les quals s’insereix.p Cal tenir en compte que totes les 

                                                                                                                                                                          
“mecànic” - o que la intensitat dinàmica s’incrementi - crescendo al fortissimo de caràcter 
amenaçadorament angoixant -. 
 
p Com en el cas del típic exercici de lectura rítmica en l’ensenyament del “llenguatge” musical en les 
escoles de música. L’ensinistrament dels alumnes per a aconseguir “habilitats” en la lectura de partitures 
pot portar al despropòsit pedagògic d’executar simples models rítmics (amb o sense dimensió d’altura per 
a la seva entonació) abstractes i sense cap vinculació amb una obra musical en la seva unitat. Pràctica 
aquesta en si a-musical, el problema greu que comporta es troba en que aquesta mena d’exercicis passen 
de ser a-musicals  a ser anti-musicals quan són utilitzats sistemàticament segons una pedagogia de criteris 
desenfocats i de conseqüències evidentment pernicioses per a les futures generacions de músics. 
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proporcions en la durada de les figures rítmiques escrites parteixen d’una prèvia 
reducció de la complexitat del ritme originari. Condicionaments completament aliens al 
propi donar-se espontani del ritme musical poden contribuir a aquestes reduccions 
simplificadores: així, poden servir d’exemples de condicionaments, la voluntat de 
produir un “efecte” hipnòtic en l’oient a través de l’ús d’un esquema rítmic repetitiu, o 
bé la necessitat d’assegurar punts d’encontre per a l’execució d’una textura musical 
polifònica, o també el propòsit extramusical de fer coincidir els passos entre els 
dansaires, etc..  

Afirmem clarament que el ritme originari és el ritme lliure, en el que 
l’estructura rítmica obeeix a canvis espontanis i irreductibles a una “racionalització” a 
través d’un codi de durades exactament proporcionades i establertes segons una grafia 
musical determinada. El ritme originari, el ritme irreductible que constantment està 
pugnant per a alliberar-se dels constrenyiments de la notació, mai es dóna a l’escolta 
“en blanques i negres” o “en negra = 60”, per exemple: això no és més que un pur 
formalisme de signes i no el contingut d’una experiència genuïna amb el ritme.  

D’aquí la importància que pren una bona interpretació del ritme per part de 
l’instrumentista en el moment d’executar una partitura musical. L’intèrpret és 
l’encarregat de fer retornar el sentit rítmic a una sèrie de signes musicals, de tornar 
irreductible allò que la partitura ha reduït, de fer singular allò que és lectura comuna 
i generalitzada per a tothom, de donar vida i frescor a un ritme “liofilitzat”. La 
fidelitat a la “lletra” i no a l’ “esperit” del ritme – tal com seria d’esperar - assenyala un 
camí de “lingüistització” i “escripturació” de la música, al nostre entendre, contràries als 
valors estètics que li són propis. La música entesa exclusivament com a ars 
mensurabilis no farà més que rodolar pel pendent de la impropietat amb la falsa 
coartada d’una fidelitat al text musical, d’una exactitud en la mesura i d’una pretesa 
perfecció en l’execució que res tenen a veure amb el sentit autèntic d’aquest art.  

Certament que seria un hàbit inexcusable que l’intèrpret es permetés tota mena 
de llicències al seu antull i caprici, però, tanmateix, per a evitar aquesta mala pràctica no 
podem caure en l’altre extrem del pèndol amb una interpretació impròpia, àrida i insulsa 
de la música. 

El ritme originari és un desplegament del moviment sotmès al canvi en forma 
d’intervals temporals “molt lents”, “lents”, “moderats”, “lleugers”, “ràpids” i “molt 
ràpids” - amb tots els graus intermedis que l’escolta pugui discernir - a un nivell de 
detall que anotarem de manera aproximada en figures rítmiques,q siguin aquestes 
experimentades com a sensació temporal pura (silencis musicals), o estiguin associades 
a una sensació sonora d’un instrument sol o de diversos instruments, siguin aquests 
vocals o no, tot formant part d’una textura musical monofònica o polifònica. 
 
 
  2.1.4. L’experiència de la relació entre tempo i ritme:    
   l’estructura del pols 
 
                                                                                                                                                                          
 
q No és cap casualitat l’abundància de proporcions dobles, triples, quàdruples, etc. en el repertori musical 
universal de totes les cultures i civilitzacions: són les aproximacions més simples del ritme originari. El 
fet de que s’estableixin proporcionalitats entre les durades significa, al nostre entendre, que hi ha un sentit 
genuí de la proporció rítmica - altra cosa és que aquesta proporcionalitat respongui a l’exactitud 
isocrònica a la que la grafia ens aboca - a través del qual es constitueix l’estructura rítmica de l’objecte 
musical. Respon això al valor estètic de la bellesa i de la gràcia musical. Tanmateix, per a poder copsar el 
valor d’aquestes proporcions cal tenir en compte l’objecte musical de la que formen part i les connexions 
amb altres dimensions de l’obra en la seva integritat. 
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Des del moment que sorgeix un ritme lliure com a desplegament del moviment 
en un nivell derivat de la unitat de tempo, s’estableix una relació entre el moviment del 
ritme i el moviment del tempo que es manifesta mitjançant una estructuració del pols 
musical. El ritme queda sotmès, així, al retorn periòdic del pols i, a la vegada, el pols 
s’estructura en tres moments: 

 
1) l’avantpols: és a dir, el moment anterior al pols,  
 
2) el pols: la presència puntual del pols pròpiament dit i 
 
3) el postpols: el moment posterior a aquest, de forma que aquest moviment 

posterior (postpols) pot ser alhora interpretat com el moment anterior (avantpols) del 
següent retorn del pols, etc. -.  

 
La continuïtat d’aquest moviment pot ser descrita com un gest musical en 

direcció al retorn del pols, seguit d’un moviment de sortida d’aquest i d’entrada al 
següent: és allò que tradicionalment és anomenat amb els termes grecs arsis i thesis r, o 
altres termes més moderns - pols-alçada, pols-caiguda, levare, etc. -.  

D’aquesta manera, l’estructura ternària del pols queda sintetitzada en un 
moviment bifàsic en el que el més important és la distinció entre la tendència del 
moviment vers el pols o des del pols.  

A partir d’aquí el desplegament rítmic estructura el pols segons la proporció 
entre el moviment d’alçada i moviment de caiguda del pols: 

 
 a) proporció igual 1:1,  
 
 b) proporció moviment llarg/ moviment curt;  
 
 c) proporció moviment curt/ moviment llarg. 
 
Com podem veure, la proporció 1:1 ens du a una subdivisió binària del pols en 

dos parts o temps regulars, mentre que les altres ens donen subdivisions en dos temps 
irregulars que poden prendre estructures ternàries – com per exemple 1:2, 2:1) -,s 
quaternàries - (3:1, 1:3) -, quinàries - (2:3, 3:2, 1:4, 4:1) -, etc.  

A la vegada, el temps pot subdividir-se en parts de temps tot seguint unes 
proporcions anàlogues a les que acabem de descriure. 

Tota aquesta subdivisió recursiva serveix per a distingir aquells elements rítmics 
que van amb el pols d’aquells que queden fora del pols, donant lloc al fenomen de 

                                                           
r Aquesta terminologia va ser incorporada per Hugo Riemann agafant-la de prestat de l’antiga orchestra 
dels teatres grecs, on la paraula thesis fèia referència al moviment de peu avall i arsis al peu alçat en les 
interpretacions de dansa. 
 
s Volem tornar a insistir que aquestes proporcions no pretenen ser exactes en la seva execució musical ja 
que el moviment musical no es deixa uniformitzar: sempre s’esdevindrà la tendència natural a generar 
diversitat a partir de petites diferències, per mínimes que siguin, mitjançant el canvi. Aquest fenomen 
fonamenta l’existència del rubato i de les mètriques amalgamàtiques expressades en compassos del tipus 
5/8, 7/8, etc. , com, per exemple, en la dansa grega syrtos kalamatianos on la proporció 1:2 és 
transformada en 1: 1 1/2 (o 1: 3/2) i que, sens dubte, prové de l’antic peu de vers anomenat iambos, 
present en la poesia grega clàssica; o també en l’anomenat “ritme búlgar” tan utilitzat pel compositor 
hongarès Béla Bartók. 
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l’accentuació mètrica, basada en temps i parts que qualificarem de fortes – en el pols - i 
febles – fora del pols -. 

Un pas més enllà en la generació de canvi suposa el fet de poder accentuar fora 
del pols, és a dir, provocar una accentuació mitjançant les proporcions rítmiques de 
manera que aquesta nova accentuació s’imposi sobre la del pols “natural”: és el cas del 
fenomen de la síncope rítmica.t 

 
 

  2.1.5. El sentit espontani del ritme i de la mètrica 
 

Probablement, no pot haver una mostra millor de l’experiència del sentit del 
ritme i de la mètrica que la que es fa present en les cançons populars de transmissió oral. 
Sovint, aquestes petites peces mostren un grau de complexitat musical sorprenent 
malgrat tenir un origen tan “modest”, cosa que posa de relleu les qualitats rítmiques i 
mètriques que brollen espontàniament del cor del poble. Això encara es posa més de 
manifest quan l’etnomusicòleg recull aquestes cançons i les hi dóna una notació musical 
aproximada. L’escriptura així resultant acostuma a passar després a formar part d’un 
cançoner o àlbum de cançons populars per a la seva difusió entre públic variat 
potencialment lector de partitures. 

Normalment, trobem en les cançons populars escrites una manera de transcriure-
les senzilla destinada no tant per a músics o estudiosos de la música com per a 
aficionats i gent amb coneixements musicals bàsics. D’aquesta manera, el transcriptor 
es veu obligat a simplificar tant en els aspectes relacionats amb l’entonació – variable 
segons la font documental i, en general, no ajustada al sistema d’afinació temperada – 
com amb el ritme i la mètrica. És per això, que un anàlisi més acurat de la peça ens 
revela tota la complexitat que ha estat eliminada en la partitura i el sentit rítmic i mètric 
originari.  

Els canvis de compàs, de mètrica binària a ternària – i viceversa - o de pols- 
tempo - sovintegen en el repertori popular tradicional. Aquest fenomen mostra com el 
canvi en el moviment és quelcom espontani i natural en l’experiència del temps i el 
ritme musical. D’aquesta manera se’ns fa palesa la vitalitat de l’expressió musical quan 
aquesta no es veu limitada a una isocronia imposada des de la convenció: és el ritme 
lliure que sorgeix com expressió genuïna del temps musical. Malauradament, la 
polifonia occidental, la qual ha aportat tants valors estètics a la música universal, ha 
sacrificat, però, en ares del control de la trama de les veus la plasticitat pròpia del temps 
musical i la seva diversificació rítmica lliure.  

Per a partitures escrites per un composito,r la manca de correspondència entre la 
intencionalitat expressiva del compositor i allò que ell escriu en la partitura, encara que 
no es limiti al típic dilema entre compàs real i compàs escrit, té en aquest tanmateix un 
del més significatius representants. Sovint en aquest cas el desencaix entre l’obra 
musical i la seva partitura és encara més profund ja que el compositor és ben conscient 
que una escriptura “correcta” de les seves intencions donaria lloc a malentesos de caire 
interpretatiu. En aquest sentit, remetem al lector a l’anàlisi musical que fem més 
endavant de la peça “Marxa militar” de Robert Schumann, en el punt 8 del capítol 5. 
 

                                                           
t Com sabrà el lector, les accentuacions mètriques i rítmiques no són les úniques accentuacions possibles: 
l’interacció del ritme amb la dinàmica dóna lloc a una accentuació dinàmica, així com la interacció amb 
les qualitats hylètico-sonores - com la textura i la trama musical - fan també possibles altres tipus 
d’accentuació. Tanmateix, podem dir que les accentuacions mètriques i rítmiques que hem considerat en 
aquest apartat són les úniques motivades exclusivament pel moviment del temps musical.  
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 2.2. Fenomenologia de les qualitats hylètico-sonores: el so musical 
 
 
  2.2.1. L’experiència de l’escolta de la matèria musical 
  

L’objecte musical no se’ns dóna a l’escolta com una matèria física en moviment, 
en desplegament o evolució temporal, sinó com a moviment, evolució i 
desenvolupament “en si” materialitzat en el so musical. No és un moviment “a través” 
d’algun tipus de matèria passiva, la qual actuaria oposant la seva “inèrcia” o 
“resistència” al moviment originat fora d’ella. Per això, podem afirmar que l’objecte 
musical en la seva materialitat sonora esdevé una evolució superadora del model del 
món material: és el moviment de la seva pròpia creació fet so concret. Un moviment 
que transcendeix l’estat de la materialitat “passiva” de l’objecte mundà: la materialitat 
musical - manifestada com a timbre, textura i trama - és l’essència de la matèria: la 
materialitat en si. 

La música ens permet, ja en la mateixa qualitat material “activa” del so, 
experimentar l’essència del dinamisme de la vida: naixement (atac), vida (moviment i 
creixement) i mort (caiguda i extinció) de cada so tenen la seva correspondència en el 
sentir la vida nostra i la dels altres com un procés que flueix inexorablement del 
naixement cap al seu destí mortal. 
 
 
  2.2.2. L’experiència del silenci en la materialitat del so musical  
 

Constatem que la tendència espontània al canvi i al creixement de la complexitat 
estructural del moviment es realitza completament quan el valor del moviment entra en 
contacte amb la materialitat del so musical. En aquest sentit, podríem dir que la 
dimensió on es manifesta la materialitat sonora és la que s’encarrega de portar a la seva 
culminació i al seu màxim exponent la complexitat del canvi. És com si el mateix 
moviment “necessités” trencar el silenci per a arribar a la seva plenitud en tant que 
moviment musical.  

En l’experiència del silenci tenim el germen del moviment, l’essència del temps 
musical, però encara no pot donar-se el desplegament complet de tota la seva capacitat 
de canvi: necessita del so per a assolir aquest objectiu. Per això ens permetem afirmar 
que el silenci és l’experiència a partir de la qual se’ns fa palès que la dimensió 
temporal i la dimensió sonora comparteixen un mateix origen que és el moviment. El 
so musical neix en el moment que, per a aconseguir la seva plenitud de manifestació, el 
moviment trenca el silenci espontàniament, apareixent el temps com a estructura 
“silenciosa” en la base de cada nivell de manifestació sonora de l’objecte musical. 

La materialitat del so ajuda, doncs, a detallar i modular el creixement de la 
diversitat, i a obrir noves dimensions al moviment i al canvi. Podem parlar aleshores de 
moviment sonor, de moviment del so – no pas en el sentit que es refereix el físic acústic 
quan descriu les equacions del “moviment d’una ona sonora”, sinó com experiència del 
moviment fet so -.  
  
 
 



168 
 

 
 
  2.2.3. L’experiència del timbre musical 
 

 Justament, és en la percepció de la materialitat del so on es fa molt clara per a 
nosaltres la distinció entre la percepció del “so acústic” i la percepció del “so musical”.  
Primerament, cal tenir en compte que l’objecte musical no és quelcom que s’ “afegeix” 
a un objecte sonor ni, encara menys, un epifenomen d’ell. Allò que es dóna 
originàriament a l’acte de l’escolta és l’objecte musical en la seva pluralitat de 
dimensions i, per tant, voler distingir a partir d’aquest objecte una percepció purament 
acústica suposa una reducció de la percepció donada que no té res a veure amb l’actitud 
natural de l’escolta.  

La música no “emergeix” de l’acústica del so - com tampoc ho fa de les notes 
d’una partitura - : no és en absolut una qualitat emergent d’una realitat físico-acústica 
primordial. Per tant, l’objecte sonor purament acústic o bé és un objecte mancat de 
sentit estètic, o bé s’ha aplicat a un so musical una reducció estètico-perceptiva que la 
incapacita com a fenomen autènticament musical: ens estem referint aleshores a una 
altra cosa que no té res a veure amb un so musical.  

Per això, quan parlem de les qualitats del so musical ens referim a les seves 
qualitats estètiques amb independència de si es manifesten en la percepció immediata de 
la seva escolta - a través de l’audició física -, en la percepció imaginativa - a través de 
l’audició interna a partir, per exemple, de la lectura de la partitura-, o en el mateix acte 
creatiu de la intuïció sensible - com a so configurat en la imaginació creadora del 
compositor -. 
 

La sensació sonora musical s’obra a la intuïció del compositor i a l’escolta com a 
valor estètic associat a la idea de materialitat. Aquesta qualitat material del so es 
presenta de manera immediata amb tota la seva complexitat. Mentre la idea de 
moviment assoleix la complexitat mitjançant un desplegament progressiu per nivells de 
concreció més i més detallats, la idea de matèria sonora ho fa d’un sol cop.  

La matèria musical es manifesta per la singularitat que caracteritza la seva 
presència, és a dir: per la seva identitat. La intuïció creadora i l’escolta musical copsen 
aquesta singularitat de forma immediata. Només un treball analític posterior que parteixi 
d’una prèvia reducció estètica, podria “descompondre” la complexitat de la sensació 
material del so i separar-la en components més senzills: tipus d’instrument, registre 
tímbric, textura (gra, volum, densitat de distribució del so, pes, gruix sonor, etc.), 
articulació (legato, non legato, staccato, marcato, etc.), àmbit d’altura (registre) i 
intensitat dinàmica. A més, hem de considerar la combinació de la sensació material 
amb la sensació temporal en la generació de la trama musical: melòdica (monotímbrica 
o politímbrica), polifònica (homorrítmica o contrapuntística), polaritzada (veus principal 
i secundàries). 

El timbre se’ns dóna a la intuïció creadora i a l’escolta musical com la unitat 
singular de la materialitat sonora musical. Per això la percepció del timbre permet 
l’aprehensió immediata de la identitat de l’objecte musical en la seva qualitat 
material.  

 
  
  2.2.4. L’experiència de la materialitat musical de la font sonora:  

cos, veu i instrument musical 
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El valor o qualitat material del timbre en l’escolta musical remet també a la 
percepció natural a través justament de la seva connexió amb el cos, la veu o 
l’instrument musical. La materialitat musical representa el punt de contacte més estret 
entre la realitat musical i la realitat del “món de les coses” exterior.  

Entenem que això no ens hauria de sorprendre ja que la qualitat material de 
l’objecte musical s’origina precisament en la sensació, la qual és el sentiment més “a 
flor de pell” amb al món, més en la “superfície de contacte” amb les coses. La intuïció 
material és tan exclusiva de la sensació que molt sovint hom pot confondre tota sensació 
estètica amb l’habitual sensació material.u 

A nivell de la forma i l’estructura musicals, el paper del cos és el de vehicle del 
gest musical que engloba i coordina el creixement de l’objecte musical: bàsicament, la 
forma “orgànica” de la música és la forma estilitzada del gest musical en el cos de  
l’artista; o, dit d’una altra manera, la forma musical és la manera de prolongar i portar 
a conclusió el gest musical del compositor. 
 

En quant al timbre, la facultat identificativa del timbre es projecta a la realitat del 
món de les coses per a donar una “identitat” a la persona del músic i a l’instrument 
emissor d’aquells sons musicals. Aquesta no és una propietat exclusiva del timbre: 
també la imatge visual és projectada com a marca identificativa. Ara bé, la capacitat 
identificativa de l’oïda és incomparablement més potent que la visual. Així, per 
exemple, en la vida quotidiana la identitat de les persones es percep més detalladament 
a través de l’oïda que per la vista: gràcies a la seva “transparència”, la veu identifica una 
persona en major grau que el seu aspecte físic. 

D’altra banda, la materialitat de la melodia – que dóna lloc, entre altres 
qualitats, a la flexibilitat i elasticitat del contorn melòdic – guarda una relació molt 
estreta amb la corporeïtat del cant en la seva execució per part del cantant: tensió i 
distensió del diafragma, dels músculs, de les cordes vocals, etc. Som del parer que 
aquest podria ser el motiu profund de que la sensació d’intensitat – tant pel que pertoca 
a l’altura del to com a la dinàmica del so – estigui tant fortament unida a les qualitats 
hylètico-sonores: textura, trama, articulació. 

Entenem per textura la qualitat hylètico-sonora que té a veure amb el gruix, el 
volum i la densitat del so musical en un instant determinat. La trama, en canvi, fa 
referència a la “filatura”, a com està ordit aquest so: homofònicament o polifònica, 
homorítmicament o polirítmica, contrapuntísticament a través d’imitacions, etc. o 
homogèniament dins d’un entramat “harmònic” de les veus, segons una polarització 
vers una melodia principal en relació a un acompanyament secundari, etc. Per altra 
banda, l’articulació té a veure amb l’atac, la continuïtat i l’abandó del so: legato, non 
legato, staccato, staccato-legato, marcato, etc. 
   

Al nostre entendre, l’organicitat – la qualitat orgànica - de l’objecte musical en 
la seva unitat apel·la també a la corporalitat dels instruments fonadors. Així, per 
exemple, constatem com els propis sons harmònics emesos pels instruments de vent 
esdevenen els nivells constituents bàsics de la seva corporalitat musical. En canvi, 
                                                           
u La qual cosa podria ser la causa d’alguns corrents artístics que s’han caracteritzat per un “materialisme” 
estètic de forta empremta  sensualista. Això ho trobem molt marcadament en l’impressionisme musical 
francès i especialment en l’obra de Claude Debussy. La “sensualitat” de la música de Debussy mai arriba 
a trencar definitivament amb els fonaments de la tonalitat clàssica – malgrat la incorporació en les seves 
obres de modes exòtics, escales de tons, paral· lelismes de 4es, 5es, etc. i altres procediments de suspensió 
del moviment harmònic i tonal -  sinó que porta a l’extrem la intensificació de les qualitats “hylètiques” 
de la música tonal - tot demostrant una extraordinària sensibilitat envers la qualitat del  timbre musical -. 
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l’instrument de corda permet una “manipulació” - el glissando, per exemple - que 
guarda relació amb una continuïtat-cohessió generadora de la pluralitat de graus: 
representa el cos en la seva “passivitat” subjecte a control, a manipulació exterior a ell: 
no obstant, malgrat tot, la seva identitat tímbrica es “resisteix” a cedir enfront del 
trencament continuat de la seva unitat d’altura: resisteix a la pluralitat de tons – de graus 
d’altura sonora - que genera aquesta manipulació des de l’exterior de l’instrument. 
D’aquesta manera, l’instrument de corda - ja en si mateix poli-instrumental per les seves 
fonts emissores independents que constitueixen el nombre de les seves cordes  - esdevé 
una identitat fluïda que en cada digitació es re-inventa. També la veu humana ho fa: 
malgrat els diferents registres (de cap, de pit, de falset) remet a una estabilitat sòlida 
dels òrgans ressonadors de l’instrument vocal. 

Mentre els instruments de vent - i, en especial, els de metall - despleguen el seu 
potencial sonor a través de la diversitat d’harmònics, la veu humana i els instruments de 
corda tendeixen a potenciar el continu plural, el moviment fluït de pas, de trànsit, etc.v 
Amb això que podríem anomenar “continuïtat plural”, exemplaritzada per la veu 
humana i els instruments de corda, l’harmònic deixa de ser assolit en la seva inherent 
discontinuïtat o “discrecionalitat quàntica” i passa a ser abordat en un moviment 
modulat contínuament en direcció a ell o des d’ell – per exemple: do-glissando-sol, 
sol-glissando-do -. Fins i tot les diferents escales constituïdes per configuracions 
diverses d’altures conserven la seva discontinuïtat originària, mentre que el glissando 
“abraça” en un sol moviment totes les diversificacions de forma unificada. Així, la 
música combina la discrecionalitat “quàntica” dels sons harmònics amb la 
continuïtat característica de la materialitat del gest “corporal”. D’aquesta manera, el 
cos “estàtic” que emet harmònics i el cos “mòbil” que abraça el continu de glissandi 
representen dos aspectes diferenciats però pertanyents a la mateixa identitat 
instrumental quan el moviment del gest parteix del mateix cos: ens trobem davant d’un 
moviment de la interioritat i des de la interioritat de  l’instrument, d’una transformació 
interna del cos musical. 
 

Ara estem en condicions de contemplar la gran distància que separa el so 
musical del so acústic: mentre el so acústic “mundà” actua com a mera senyal de 
l’existència en el món d’un objecte que emet sons - el qual pot ser, a la vegada, descrit i 
conceptualitzat a través de la paraula -, el so musical s’independitza absolutament de la 
seva font sonora:w  l’instrument està fet per a sonar, la seva raó de ser és precisament 
                                                           
v De fet, la veu inclou en si mateixa tant les qualitats dels instruments de vent - emissió per l’aire, 
registres, etc.- com les dels instruments de corda - a través de la gradació contínua de tons -. 
 
w En aquest sentit, volem remarcar les diferències que separen la nostre concepció de la qualitat sonora 
musical i la d’altres autors, com ara Scruton,: “ Locke creia necessari distingir, en primer lloc, les idees 
de les qualitats, identificant les qualitats amb les capacitats dels objectes de produir idees en nosaltres 
(Locke es serveix aquí del terme “idea” per a referir-se tant a les experiències com a les nocions que es 
deriven d’elles). Les qualitats primàries són, segons sembla, a la vegada inseparables dels objectes dels 
que són inherents i generadores d’idees simples. Es tracta de qualitats d’extensió, moviment, massa, etc., 
que constitueixen els temes de la investigació científica. Les qualitats secundàries no són sinó certes 
capacitats de produir idees ( el sucre produeix un sabor dolç, les coses vermelles una impressió visual 
característica, etc.)” (Scruton, R.. Historia de la filosofia moderna. De Descartes a Wittgenstein. 
Ediciones Península. Barcelona, 2003). “Els sons, no obstant, no són qualitats secundàries per la raó de 
que no són qualitats en absolut. Els objectes no tenen sons de la mateixa manera que tenen colors: ells 
emeten sons”. (Scruton, R. The Aesthetics of music. Op.cit., p. 2).  

En resposta al que comenta Scruton, hem d’assenyalar que de la mateixa manera que podem dir 
que els objectes “posseeixen” llum pròpia o reflectida, també creiem estar autoritzats a dir que els 
objectes “posseeixen” un so propi o reflectit d’un altre. Sembla ser que aquest autor no ha fet distinció, 
almenys en aquest punt, entre el fenomen del so com a indiscutible qualitat d’un objecte físic emissor - el 
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que nosaltres anomenem “so acústic” -  i el fenomen de la qualitat sonora d’un objecte musical - el so 
musical -; en el fons, això demostra, al nostre entendre, ben poca consideració en relació al valor estètic 
de la identitat tímbrica del so musical – com podem tornar novament a constatar unes pàgines més 
endavant: “Al descriure el timbre d’un to no estem situats en l’espai musical; i no identifiquem res que 
sigui essencial com individu musical” (p. 77) -. Creiem que Scruton no està en el cert: el timbre és una 
qualitat essencial per a la identitat – i, per tant de la individualitat - de l’objecte musical i, a més, fa 
possible el fonament per a la unitat harmònica.  

Curiosament, però, del mateix Scruton són les següents paraules que semblen valorar les 
qualitats de la sonoritat musical i, conseqüentment, també la seva dimensió tímbrica: “Tanmateix, la 
música és ella mateixa un tipus especial de so, i no tot art sonor és música”. Coincidim plenament en 
aquesta observació,  i afegirem una altra cosa més: reconeixem l’existència d’un art sonor basat en el so 
acústic, un ars acusticae, a condició, però, de no confondre’l amb l’ars musicae al qual està dirigida la 
nostra investigació. 
 

 Pensem que la problemàtica plantejada en aquesta discussió és més aviat d’índole comparativa: 
el color, l’aspecte visual en general, sembla dependre més de l’objecte físic; representa una qualitat 
“passiva” i ancorada en  l’objecte emissor. Contràriament, el so apareix com una qualitat més “activa” i 
menys “depenent” del substrat físic que el color i això pot moure a confusió en la interpretació del 
fenomen ,- com sembla que ha esdevingut en aquest cas -, donant a entendre que les qualitats visuals 
defineixen més detalladament i rica les característiques de l’objecte emissor. Tanmateix, aquesta  riquesa 
de detalls és copsada a través del so, més com a qualitat sonora que com atribut de l’objecte - en aquest 
sentit considerem important el fer la distinció entre les qualitats i els atributs o propietats de l’objecte en 
qüestió -, esdevenint aquest objecte només com un mer recolzament físic d’aquest fenomen i no com el 
protagonista principal de les seves qualitats sonores. Precisament per això, el so esdevé un element 
susceptible d’adquirir un gran valor estètic molt superior al del camp visual, ja que focalitza l’atenció en 
ell i deixa en segon terme  l’objecte físic del qual és qualitat. 

Evidentment, no pretenem negar que el so emès per un objecte o ésser viu o persona és una 
propietat d’aquest. No obstant, el so no apunta cap a l’exterioritat, l’aparença externa de l’objecte com 
ho fa el sentit de la vista, sinó que apunta clarament a la interioritat de l’objecte, la qual resta oculta per 
al món de les aparences visuals. Pròpiament no hauríem de parlar de la “representació” sonora de la 
interioritat de l’objecte, sinó de la seva “presentació”: el so presenta la interioritat del seu objecte emissor 
– ens avançarem a dir el concepte de representació aplicat a la música sorgirà, com ja argumentarem en 
el seu moment, només a partir de l’instant en que la música “crea” per a si un “món” dins de la tonalitat 
triàdica-. Així doncs, aquesta interioritat de l’objecte, encara que irrepresentable, ens parla de l’essència 
d’allò interior de cada objecte que emeti so. Per a això, el moviment resultant és sempre des de l’interior, 
“des de les entranyes” de l’objecte emissor. No és, per tant, un afer d’atributs sinó més aviat 
d’interioritats: el so ens “parla” de la naturalesa interior de l’objecte emissor de forma genuïna. Per 
això el camp expressiu és fonamentalment un camp d’interioritat: un camp que sentim però que és 
impossible veure. 

Segons el nostre parer, la tesi que considera els sons com objectes secundaris i les qualitats del 
so com a terciàries representa de fet un menyspreu de la qualitat tímbica del so i, en general, de les 
qualitats sonores de l’expressió musical. El fet de que pugui haver qualitats dels objectes musicals més 
rellevants per a la forma o estructura d’aquests - com és el cas de l’altura del to o del ritme - no exclou en 
cap cas el paper insubstituïble del timbre per a l’objecte musical. Probablement sigui per comparació amb 
les qualitats “materials” del món físic i la seva importància per a la percepció visual, que les qualitats 
hylètico-sonores han quedat eclipsades per les altres. 

 
Segons Scruton (p. 162), les qualitats terciàries - com l’expressió d’una cara humana o la tristesa 

d’una música - són emergents i no reduïbles a les qualitats primàries i secundàries que les serveixen de 
fonament. Al nostre entendre, el concepte de “qualitat emergent” parteix d’un supòsit de base fisicalista 
no-reduccionista segons el qual allò primari físic és bàsic i, a partir d’ell, van apareixent, a mesura que 
creix la complexitat de l’objecte en qüestió, qualitats més superficials. En realitat, aquesta manera de 
veure les coses guarda relació amb la temporalitat interpretada des d’un punt de vista científic, limitada en 
tot cas a l’aplicació sobre la realitat física o biològica del món però difícilment vàlida, pensem,  per a les 
obres espirituals i, en concret, artístiques. La contrapartida a aquesta posició podria venir donada per una 
perspectiva teleològica en la que les qualitats “superficials” exigirien llurs condicions de possibilitat  - 
com, per exemple, el que ve a dir l’anomenada” teoria antròpica de l’univers”: l’estructura de l’univers és 
aquella que fa possible l’existència d’essers intel·ligents com els homes que puguin arribar a descobrir 
algun dia aquesta estructura; exemple que traslladat a la música vindria a dir que l’univers ha estat creat 
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la seva sonoritat. La diferència essencial entre el so acústic i el so musical pot ser 
il· lustrada amb la diferència entre els sorolls corporals i el so de la veu humana: sens 
dubte que els sorolls corporals espontanis o forçats denoten la presència d’un cos, la 
seva existència física, però aquests sorolls “no estan fets” per a que sonin: són opacs a la 
sonoritat, no s’obren a ella, no tenen “ànima”: sonen “malgrat” el cos; mentre que la veu 
humana, per exemple, és totalment transparent al cos, a l’òrgan fonador que provoca el 
so: és el so musical fet instrument. Així, podem dir que en la seva transparència 
essencial la veu no amaga res - fins al punt que, si vol, pot “falsejar-se” a si mateixa, pot 
eludir artificialment la seva naturalesa originàriament transparent -. 

Vistes així les coses, podríem caure fàcilment en la temptació de fer una 
analogia amb el món de la visió i dir que els cossos que emeten llum són semblants a la 
veu humana i als instruments musicals, mentre que els altres cossos sonors són com els 
objectes que són il·luminats per la llum d’altres perquè no tenen llum pròpia. L’error, al 
nostre entendre, consistiria en no comprendre que mentre que els objectes que emeten 
llum no “parlen” de si mateixos sinó només de la llum que projecten, els instruments 
musicals que “emeten” so sí ho fan. La llum sempre tendeix a exterioritzar-se, però el 
so musical manifesta en si mateix l’interior de l’objecte emissor, la seva corporeïtat més 
íntima. 
 

                                                                                                                                                                          
per a que algun dia es pogués sentir la Simfonia “Heroica” de Beethoven -. Cap de les dues perspectives 
teòriques ens convencen, més enllà de cert encant en la lògica de la seva exposició. Des del nostre punt de 
vista, ambdues teories intenten trobar connexions genètiques entre qualitats que només tenen en comú 
alguna condició negativa que, de no complir-se, fa impossible l’existència d’una d’elles. Per posar un 
exemple, imaginem la relació que podria haver entre la qualitat artística de la música de Beethoven i 
l’existència física en el passat remot de l’homo erectus. Certament,  no veiem aquesta relació com cosa  
imprescindible, encara que és innegable que de no haver existit aquesta espècie precursora no haguéssim 
pogut gaudir mai de les qualitats de l’obra del geni de Bonn. Per a aclarir això, cal no confondre el 
concepte de “relació causal” – sempre de caràcter positiu - amb el que entenem per “condició de 
possibilitat” – sempre de caràcter negatiu -: l’existència en el passat de l’homo erectus és condició de 
possibilitat per a l’existència física d’un exemplar de la nostra espècie nascut a 1770 a la ciutat alemanya 
de Bonn i que es deia Ludwig van Beethoven, però no és una causa directa de la seva existència ni 
encara menys de la singular qualitat artística de la seva obra. Les qualitats de la música de Beethoven, 
al nostre parer, no emergeixen del fet arqueològicament demostrat del pas pel nostre planeta dels nostres 
ancestres homínids perquè són qualitats singulars: la singularitat no es pot explicar i per això no pot ser 
derivada d’una teoria explicativa.  

Tanmateix, des de la perspectiva d’un estudi fenomenològic com el que intentem realitzar, 
aquesta problemàtica es dissol completament al considerar la distinció entre el so com un objecte 
immediat de la percepció comuna i el so musical com objecte de la percepció estètica. La jerarquia entre 
objectes primaris i secundaris, tal com apuntava Locke, queda molt  lluny de ser una interpretació 
fenomenològica, la qual posa entre parèntesi la creença en el món i, en conseqüència, la creença també en 
els objectes que formen part d’aquest - recordem al lector que la fenomenologia té com objectiu la 
investigació en relació a l’experiència d’allò que ens és donat tal com ens és donat i no la mera adquisició 
d’un model teòric de pensament que pretén determinar què és una qualitat bàsica del món (primària) i què 
és una qualitat diríem que “superficial” d’aquest (secundària) -. 

Des d’un punt de vista fenomenològic, el so articulat no se separa de la “font física emissora”, 
sinó que pren un sentit independent per a la percepció, tant quan esdevé so musical com quan esdevé 
paraula sonora: en el primer cas per a crear una realitat absolutament autònoma; en el segon, per a crear 
una “imatge semàntica” reflectidora del món físic i dels seus objectes – i, per tant, depenent d’ell -. Per 
tant, l’experiència acusmàtica, compartida en el so de la paraula i de la música, assoleix la seva plena 
realització únicament en la segona. 

Som del parer que, en comptes de parlar de qualitats primàries, secundàries i terciàries, hauríem 
de parlar en tot cas de graus de relació o de dependència de les qualitats enfront dels objectes físics del 
quals emanen. És evident que en aquest sentit el timbre musical és la qualitat musical més propera a 
l’objecte físic emissor (l’instrument musical), però, malgrat això, continua essent absolutament  
independent d’aquest en tant que qualitat del seu vertader objecte: l’objecte estètic musical. 
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 2.3. Fenomenologia de la interacció entre el temps i el so musical 
 

La relació entre el temps musical i el so musical pot ser estudiada com el 
seguiment del moviment d’un so – únic per al cas d’una monodia – o del moviment de 
diversos sons que coincideixen en el temps – moviment polifònic -. La unitat de 
concepció de l’objecte musical demana que sigui considerat com un únic so tot el 
moviment sonor, independentment de com sigui de variat o contrastat. Això significa, 
que cada veu o cada instrument fan plegats un únic moviment sonor encara que variïn 
en el temps les qualitats d’atac, d’altura, de dinàmica, etc.: sentim un únic moviment 
sonor i no una pluralitat de sons, els uns darrere dels altres. Tanmateix, la pluralitat 
d’instruments en una obra es coordina en una unitat de moviment polifònic manifestat 
en la unitat harmònico-contrapuntística. 

Cada moviment realitzat en una qualitat de l’objecte musical s’ha d’entendre, 
doncs, com un únic moviment per a cada instrument, tot distingint entre:  
 

1) El moviment musical en la diversitat d’atacs, vides i caigudes del so musical: 
és allò que anomenem articulació – legato, non legato, staccato, etc. -. La unitat 
d’articulació demana que el so passi per una diversitat de cicles d’atac, vida i caiguda, 
de la mateixa manera que cada vegada que respirem tornem a iniciar un nou cicle vital 
“en petit”. Per això, encara que l’intèrpret executi un non legato o un detaché això no 
significa que ha de “desconnectar” el moviment en una pluralitat de sons independents: 
el moviment articulatiu no es deté fins el final de l’objecte musical en concret i de l’obra 
en la seva totalitat.  
 

2) El moviment sonor dins de la qualitat d’intensitat d’altura (to) crearà una 
melodia de contorn continu (glissando) o discontinua - per graus conjunts o per salts, en 
el que un interval no es concebut mai com a “distància” entre sons independents, sinó 
com a manifestació d’un únic moviment -.x  
 

3) El moviment sonor en un context polifònic donarà lloc als canvis en la 
textura sonora de forma contínua o per contrast en el gruix i la densitat “massiva” del 
so musical, o, també donant lloc al moviment de la trama sonora a través de la distinció 
entre sons musicals en primer pla i sons de fons – o dit també ritme de superfície i ritme 
de fons – i tota la varietat de relacions rítmiques i harmònico-contrapuntístiques entre 
les veus. 
 

4) El moviment sonor dins de la qualitat d’intensitat dinàmica per a una veu o 
per al conjunt de veus. Aquest moviment, com en el cas de la intensitat del to (altura del 
so) pot donar-se de forma contínua – crescendo, diminuendo – o discontínua a través de 
graus discrets d’intensitat dinàmica – forte, piano, mezzo piano, fortissimo, etc. -. 
 

5) El moviment del timbre en un context monòdic pot donar lloc a canvis de 
registre i de color tímbric de la veu o l’instrument, i en el cas d’un context polifònic pot 
portar a contrastos més o menys suaus del color tímbric del conjunt. 
 
 El moviment o gest musical no consuma la plenitud del seu valor estètic, es a 
dir, el seu sentit musical fins que no arriba a la seva culminació final: només quan el 
                                                           
x Tema que, junt amb la dinàmica, serà abordat en el següent capítol dedicat a les qualitats d’intensitat. 
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moviment arriba al seu final, el sentit del moviment queda lliurat definitivament a la 
nostra percepció estètica. Per això, la interrupció del moviment musical extingeix 
immediatament la possibilitat de sentit musical. 
 
 
 2.4. Fenomenologia de les qualitats d’intensitat 
 
 
  2.4.1. L’experiència de l’altura del so musical: el to musical 
 

Si examinem el que succeeix amb la llum, els diversos colors de l’espectre 
lumínic no es perceben associats a una dimensió d’”altura”, sinó més aviat són 
experimentats com una pluralitat de matisos autònoms entre si. Aquest no és el cas quan 
estudiem la fenomenologia de la percepció del so: el so ressona en el cos de l’oient i, 
en funció de la freqüència del so, fa que ressoni en una part o altra del cos: en els peus, 
en l’abdomen, en el pit, en el crani. Així, per exemple, un so de freqüència 
quantitativament alta ressonarà en la part superior del crani, mentre que un so de 
freqüència baixa ressonarà en les parts inferiors del cos: és per aquesta raó que 
anomenem com a sons “alts” o “aguts” al tipus de so com el primer, i sons “baixos” o 
“greus” als que s’assemblen al segon cas.  

El canvi en la freqüència dels sons generarà el corresponent canvi en la posició 
dels espais de ressonància en l’interior del cos de l’oient. Aquest canvi en la percepció 
corporal genera una sensació de moviment que va des de les parts inferiors a les parts 
superiors del cos. En aquest sentit, tota la fenomenologia lumínica es percebuda 
exclusivament a través dels ulls i focalitzada corporalment en ells. Per això, podem dir 
que mentre que els colors de la llum són “estàtics”, els sons són “dinàmics”: es mouen 
dins del nostre cos. 

Ara bé, encara que els sons de tota mena - ja en la seva mera naturalesa 
“acústica” - manifesten aquest dinamisme que acabem de descriure - és de capital 
importància comprendre la diferència abismal entre el concepte de freqüència d’ona - 
mesurada en cicles/segon - d’un so acústic, i l’altura del so musical o to.  
 

Anomenarem “to” a la qualitat intensiva de l’altura del so musical. Com hem 
assenyalat en l’apartat anterior, l’altura del so manifesta una unitat de moviment sigui a 
través d’una melodia o d’una polifonia. És aquesta unitat de moviment la que és 
pròpia del to musical i no té anàleg en el context purament acústic.  

Efectivament, els sons “acústics” no es perceben com formant part d’una unitat, 
sinó en una multiplicitat fragmentada. No tenim una noció de moviment o gest musical 
que enfila i abraça tots els canvis d’altura del so en una unitat – com s’esdevé en el to 
musical -, sinó un conglomerat de sensacions acústiques inconnexes que només s’uneix 
per a donar significat i identitat sonora a l’objecte emissor d’aquells sons. Mentre que la 
unitat del to és intrínseca a la música independentment de l’instrument, la unitat del so 
acústic és una síntesi que neix i s’esgota en l’objecte correlat. 

Per això, l’altura del to musical no només és percebuda com una ressonància 
“passiva” del cos de l’oient, sinó que és sentida com un ordre jeràrquic dins d’un 
moviment unitari: és la percepció d’un gest musical viu, d’una voluntat d’expressió 
estètica. 

El to convida a cantar, a dirigir el moviment, a participar en el canvi de forma 
activa: el cos musical no és un cos merament receptor de ressonàncies acústiques, sinó 
actor en primera persona. 
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  Un altre aspecte característic del to musical és la seva anisotropia : ens permet 
experimentar a la vegada el continu i el discret, quelcom que sembla paradoxal per al 
sentit comú - com en el cas d’alguns fenòmens que estudia la física quàntica -, però que, 
tanmateix, en la música s’experimenta de manera immediata. Mentre el continu sonor – 
com també s’esdevé amb el continu lumínic – és indistint en cada part d’ell, el continu 
musical s’imbrica en el món del discret – on es privilegien determinades relacions 
d’altura per damunt d’altres - de forma que conviuen en perfecta harmonia. 
   

La especificitat de la qualitat d’altura del so fa impossible un continu de 
percepció rítmico-melòdico – tal com alguns compositors del període del serialisme 
integral semblen concebre en les seves obres y-: és a dir, encara que en teoria la 
percepció del ritme tingui un límit a partir del qual es manifestaria com a altura del so – 
aproximadament a partir dels 16 cicles/segon – no existeix un ordre jeràrquic que uneixi 
aquests dos tipus de percepció sonora.  
 
 

2.4.1.1. L’experiència del creixement homofònic del to 
musical: la melodia  
 

La melodia és l’expressió d’una idea d’identitat en la qualitat d’altura del so 
d’un objecte musical: és a dir, la melodia contribueix decisivament a la individualitat 
musical i a la identitat pròpia d’un objecte musical i molt sovint esdevé l’element que 
més contribueix a la singularitat estètica d’aquest objecte. A la vegada, la melodia 
també actua com a vehicle per a la manifestació de la unitat de moviment 
jeràrquicament organitzada de l’objecte musical. D’aquí que té sentit parlar d’un ordre 
melòdic en relació a estructures universals en la forma de modes melòdics: per exemple, 
els modes pentatònics, hexatònics, heptatònics , etc. 

Com a expressió de la unitat de l’objecte musical, la melodia és un tot que no 
pot ser fragmentat sense que perdi el seu sentit. Aquest sentit arriba a la seva 
culminació al final del moviment melòdic. 

Quan parlem de la unitat o identitat d’una melodia ho fem en tant que 
manifestació de l’objecte musical al que pertany i que pot prendre configuracions 
semblants en altres objectes i altres contextos: d’aquí l’existència de  nocions abstractes 
com són les escales, els modes, determinats girs melòdics, etc. que actuen com a 
denominador comú a la manera de  models o patrons bàsics universals. Per això, la 
presència d’universals melòdics fa que moltes composicions semblin “variacions” 
d’unes altres. D’aquesta manera, s’acostuma a fer una extrapolació teòrica que 
                                                           
y Com és el cas paradigmàtic de “Gruppen”  per a tres orquestres (1956) de K. Stockhausen. Aquest 
compositor utilitza la quantificació serial com a hipotètic element unificador  de “qualitats” irreductibles 
a la quantitat, tot vulnerant la manera que es presenten aquestes qualitats a la percepció. Quan 
Stockhausen “redueix” a durada l’altura del so està concebint l’altura del so com una dimensió 
“matemàtico-espacial” que anul·la la singularitat de la percepció musical de l’altura del so.  

La nostra posició és clara: cada “joc de qualitats musicals” té el seu “camp de joc”i la seva lògica 
intraduïble a un altre joc. Aquesta obra és un exemple de la ingerència de la concepció “científica” en 
l’art musical que pretén reduir quantitativament el temps a espai i l’espai a número (Veure, també,  els 
comentaris del llibre de Boucorichlev, A. “ Le langage musical”. Fayard. 1993, p. 118). La fascinació de 
Stockhausen pel pensament científic es corroborat per les seves pròpies paraules: “Tinc un mode 
d’apropar-me científic (a la música). (...) No m’interessa ja res la qüestió de l’expressió” (citat per 
Fubini, Op. cit., p. 140). Constatem l’error en el que han caigut alguns autors “eminents” de la música del 
segle XX al permetre que el pensament científic s’hagi instal·lat en l’art. Així, considerem que el principi 
de la serialització integral és filla del desenvolupament exhaustiu d’aquest error de base. 
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representa un element d’ordre estètic comú entre el pensament musical de compositors 
d’una mateixa època, credo estètic, etc.. 
 

La identitat d’una melodia es presenta a l’escolta en forma d’un determinat 
contorn melòdic, el qual és també la manifestació de la noció primordial de moviment 
monofònic a través de les unitats de moviment que representen els intervals melòdics.z 
Podem descriure diversos tipus de contorn melòdic: la melodia recta en la qual el 
contorn és pla, la melodia contínua ascendent o descendent per graus conjunts, la 
melodia ondulada, la melodia flexible en la que apareix un moviment d’esmortiment 
equilibrador per graus conjunts i/o salts melòdics petits compensador d’un salt melòdic 
més gran, la melodia acòrdica o arpegiada, la melodia polifònica per síntesi de diverses 
veus en una sola, melodia trencada com en l’hoquetus medieval, etc.. 

La unitat d’una melodia permet la possibilitat de variar el seu contorn sense 
perdre la referència identitària. Aquestes variants consisteixen en: 

 
1) la inversió en relació a l’interval d’8ª: 7ª M com inversió de la 2ª m; 6ª m com 

inversió de la 3ª m, etc. També es podria interpretar aquesta variant com un mer canvi 
de registre d’un so. 

 
2) la inversió per moviment contrari dels intervals a partir d’un so-eix, tot 

mantenint la seva dimensió d’altura: per exemple, un semitó descendent per un semitò 
ascendent, una 3ª M ascendent per una 3ª M descendent. 

 
3) la retrogradació de la seqüència intervàlica: per exemple, semitó + to + 3ª m 

és transformat en 3ª m+ to +semitó. 
 
4) la inversió retrogradada: combinació d’ 1) i 2). 
  
5) la transposició exacta a partir d’una altura del so determinada. 
 
6) la transposició adaptada a un mode predeterminat que donarà lloc a canvis en 

la dimensió dels intervals components de la melodia. 
 
7) el desplaçament del començament de la melodia a un altre so de la melodia. 
 
8) l’ornamentació de la melodia a través de sons de connexió (notes de pas), 

d’embelliment (brodadures, dobles brodadures, escapades, apoggiature, etc.). 
 
9) la subdivisió d’un salt de forma parcial - en dos o tres intervals més petits - o 

total – emplenant l’interval per graus conjunts, i 

                                                           
z “El fenomen ha semblat desconcertant a molts que han escrit sobre ell. Gurney argumenta que el 
moviment musical és ideal (un moviment la realitat del qual està únicament en l’esfera mental). 
Zuckerkandl argumenta, contràriament, que el moviment musical és pur moviment, un moviment en que 
res es mou; és, per tant, el moviment més real, el moviment que es manifesta com és en si mateix. (...) 
Bergson també escriu de la melodia com un “canvi en el que res canvia”, un canvi que esdevé la “cosa 
en si” ( Scruton. R. Op. Cit. p. 49). Evidentment, compartim l’opinió de Zuckerkandl en aquest aspecte. 
Contràriament, per a Scruton el moviment sempre té un caràcter  espacial: marc espacial + ocupant dins 
del marc + canvi de posició. Evidentment, divergim d’aquest darrer punt de vista: tota noció 
d’espacialitat musical és derivada de l’experiència de la temporalitat i no té res a veure amb el model de 
l’espai físic del món. 
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10) l’elisió de sons de la melodia a través d’un interval-síntesi. 
 
 

 
2.4.1.2. L’experiència del creixement polifònic del to musical: 
el contrapunt i l’harmonia  

 
Distingirem entre el fenomen de la simultaneïtat polifònica dins de la dimensió 

de les qualitats hylètico-sonores de la textura musical, del fenomen associat a la qualitat 
d’intensitat de l’altura del so (to) d’una polifonia percebuda com una unitat ordenada 
segons criteris de concordança/discordança.  Quan aquesta polifonia es presenta a 
l’escolta com a concordança l’anomenem “acord”. 

El contrapunt contempla la polifonia com a la coincidència en el temps musical 
de dues o més veus que elaboren cadascuna la seva melodia. En aquest sentit cada veu 
posseeix una identitat pròpia, és a dir, un contorn melòdic que pot ser diferent al de les 
altres o bé coincidir, desplaçades, en allò que anomenem imitació contrapuntística.aa 
Així, doncs, les diverses melodies que conviuen simultàniament en el contrapunt 
creixen amb total independència respecte als seus contorns melòdics o bé poden 
relacionar-se imitativament.  

En el primer cas ens trobaríem davant d’un contrapunt lliure regit segons la 
dinàmica de la concordança i la discordança bb entre els intervals que coincideixen a 
cada moment: la discordança manifesta un grau relatiu de tensió o conflicte dissonant en 
contrast a l’interval concordant. La discordança contrapuntística, però, es presenta 
sempre com un moviment de retard, d’anticipació o de desplaçament d’una 
ornamentació en relació a la presència plena de l’acord concordant: és el fenomen 
comunament conegut com “notes estranyes” als acords. 

El segon cas correspon al contrapunt imitatiu. Aquí s’obre la possibilitat d’un 
desplegament polifònic de les diferents variants d’una melodia tot imitant-se entre les 
veus. El contrapunt imitatiu fa compatible el procediment de la imitació polifònica i la 
dinàmica regida per la concordança i la discordança com a única manera de garantir la 
idea d’unitat de concepció de l’objecte musical. 

En canvi, l’harmonia representa un enfocament diferent de la polifonia musical. 
El fenomen de l’harmonia contempla un camp o dimensió diferent del contrapuntístic 
però compatible amb ell respecte del creixement de la diversitat en la unitat de l’objecte 
musical.cc Això comporta noves formes de relació entre els objectes musicals 
components i llurs qualitats i valors estètics que anomenarem pensament musical 
simultani. Per aquest motiu, té sentit parlar d’una estructura harmònica distingible dels 
acords i simultaneïtats, en general, que s’esdevenen en la polifonia contrapuntística - és 
a dir, melodies que coincideixen en el seu moviment creant simultaneïtats concordants 
(acords) o discordants, però que no pertanyen pròpiament a l’estructura harmònica -. 
Ens referim en aquest cas als “acords contrapuntístics”, és a dir, acords harmònicament 
sense valor estructural. Així, per exemple, existeixen “melodies d’acords” - el fabordó 
                                                           
aa La coincidència simultània de dos contorns melòdics idèntics no s’ha de considerar una imitació sinó un 
doblament de la veu que subordinaria una veu a l’altre. Aquest fenomen el podem adscriure a les qualitats 
hylètico-sonores de la textura – molt apreciat en l’art de la instrumentació – però no té res a veure amb el 
creixement polifònic. 
 
bb Respecte al fenomen de concordança i discordança remetem al lector a l’apartat 2.7.2 del present escrit.  
cc La compatibilitat entre contrapunt i harmonia la trobem magistralment i paradigmàtica expressada en 
l’anomenat contrapunt harmònic de J. S. Bach, present en totes les seves obres. 
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n’és un cas exemplar - i polifonies on cada veu es mou independentment. Aquesta és 
una prova més de que el moviment hylètico-sonor no és en si decisiu per al valor 
estructural dels acords. 

La percepció de l’harmonia ens fa ben palès que el valor estètic que apareix no 
és degut necessàriament a la presència sonora de determinat acord - en tant que pura 
qualitat hylètica dels sons musicals en qüestió -, sinó al sentit o valor estètic que va 
prenent aquest acord dins de cada objecte musical del que pot formar part. Gràcies a 
això es produeix el canvi de sentit (de “funció”) d’un acord dins de la tonalitat – per 
exemple, seria el cas de la modulació diatònica, del canvi d’estat en la modulació 
enharmònica o també el canvi encara més radical d’espècie i estat en aquest darrer tipus 
de modulació -. Aquests canvis en el valor i el sentit ens posen de manifest quelcom que 
podríem anomenar com a gramàtica – en el sentit que utilitza Wittgenstein aquest terme 
– i, per tant, d’una estructura de llenguatge per al fenomen de l’harmonia, com ja 
veurem amb més profunditat al parlar de les qualitats eidètiques de la tonalitat 
“clàssica”.  

Ara bé, en tant que l’a-semanticitat de la música és un fenomen inqüestionable, 
el llenguatge harmònic ens manifestarà un llenguatge d’essències per als diversos 
nivells de percepció harmònica: és a dir, un nivell “lèxic”, un nivell “gramatical” i un 
nivell “sintàctic”. 
 

 La dimensió harmònica ha estat la que més ha estat relacionada en termes 
d’”espacialitat” per part dels teòrics. La tendència a interpretar l’harmonia com “espai” 
pot tenir el seu origen, al nostre parer, en l’experiència física de la “simultaneïtat” en el 
temps: dos esdeveniments distingibles que apareixen simultàniament només poden ser 
possibles a partir d’un “espai” que els separa i els organitza. 

Tanmateix, en el fons aquesta no és més que una suggestió visual provinent del 
món físic. L’ “espacialitat” atribuïda a la música, de fet, no és altra cosa que la 
qualitat plàstica i transparent que percebem en el temps musical - és un fenomen 
originàriament temporal no espacial -.  

Un fenomen musical relacionat amb aquesta plasticitat és la “bi-localitat” o 
“poli-localitat”, que es dóna quan percebem la presència simultània o quasi-simultània – 
en aquest darrer cas amb cert décalage temporal – del mateix objecte musical en parts 
diferents de la trama polifònica. Val a dir, però, que justament aquest és un fenomen que 
no apareix en la realitat física – podem concebre dos objectes “idèntics”, en el sentit de 
tan semblants que són indistingibles, però no pas del mateix objecte en dos moments 
espacio-temporals diferents a la vegada - però que ha esdevingut una de les tècniques 
compositives més habituals en la música de tots els temps. Ara bé, la identitat no depèn 
únicament i exclusiva de la presència efectiva de l’objecte musical sinó de la seva 
funció dins de l’estructura de l’obra – és a dir, la seva relació amb la identitat de l’obra 
que el conté -, de manera que molt sovint l’objecte es presenta idèntic com a qualitat 
sonora però distingible pel seu valor en la estructura. Tot i així, musicalment no és 
impossible una plena coincidència tant des del punt de vista de la presència 
identitària de l’objecte musical com del seu rol estructural. La fuga és un exemple 
paradigmàtic d’una tècnica de composició que fa ús del recurs de la poli-ubiqüitat del 
tema o subjecte.dd 
 

L’harmonia és una manifestació dins de les qualitats intensives de l’altura 
(tonals) de la unitat jeràrquicament organitzada de l’objecte musical. D’aquí que el 
                                                           
dd “Un i el mateix individu musical pot estar en dos llocs a l’hora, com en un cànon que s’encavalca”. 
Scruton, R. Op. Cit. p. 73 
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concepte d’ordre harmònic estigui associat no només a les “escales d’acords” - escales 
de tríades , d’acords de setena, etc. -, sinó a l’ordre en la relació entre els acords dins 
dels sistemes harmònico-tonals diversos: sistema diatònico-modal, sistema de tonalitat 
principal i tonalitats subordinades - dominants secundàries, etc. -, sistemes cromàtics, 
sistemes poliacordals - de més d’un so fonamental simultàniament -, sistemes politonals 
i sistemes pantonals. Tot això comportarà els corresponents canvis en les “distàncies” 
entre les qualitats que es relacionen dins de l’objecte musical: així, per exemple, la 
pertinença a un acord d’un so musical pot crear relacions de proximitat entre timbres 
diferents, àmbits de registre molt distanciats, canvis en la textura musical radicalment 
contrastants, etc., però que, no obstant, són percebudes sense menyscabament del sentit 
d’ unitat dins de la simultaneïtat polifònica. 
 

Els patrons harmònics –en forma de models d’ acords, cadències i regles 
habituals d’encadenament - representen “objectes musicals” abstractes amb una “unitat” 
i “identitat” igualment abstractes. En realitat es tracta d’universals harmònics comuns a 
moltes composicions musicals - de forma que l’oient pot tenir la sensació d’estar sentint 
“variacions” d’altres composicions, més que composicions “originals” – que actuen 
com a patrons simples, seqüencials, de moviments mínims i que manifesten amb molta 
claredat i transparència l’ordre jeràrquic de la qualitat d’intensitat de l’altura del so 
polifònicament estructurat - intensitat tonal polifònica – amb independència de les altres 
qualitats de l’objecte musical. 
 
 
  2.4.2 Fenomenologia de la intensitat dinàmica del so musical 
 

Constatem en la qualitat dinàmica que a diferència de la qualitat del to (altura 
del so musical), la gradació jeràrquica sempre és relativa: no pot existir una 
determinació absoluta en la sensació dinàmica - com, per altra banda,  sí succeeix amb 
l’”afinació” de l’altura tonal -, en la magnitud de cada grau dinàmic. Així, una indicació 
piano no guarda relació precisa amb el nombre de decibels del so associat a ella, sinó 
que es fa relativament a la sonoritat associada a la indicació forte – o també, segons el 
grau de subdivisió en la gradació, a la de mezzo forte o mezzo piano– i a la indicació 
pianissimo; en la primera com a frontera de major intensitat i, en la segona, de menor 
intensitat dinàmica. 

La diferència entre el concepte de dinàmica musical i d’intensitat del so 
“acústic” és evident: la mesura en decibels és irrellevant musicalment i inoperant en 
l’execució instrumental. El terme forte – fort - fa referència a cert estat de tensió o 
desequilibri dinàmic, en contrast amb piano (pla) que descriu un estat de calma. Com a 
moviment corporal, la dinàmica té a veure amb l’esforç d’emissió del so, amb la força 
muscular que  ha de fer l’executant per a assolir aquell grau dinàmic. 

Una altra diferència important entre les qualitats intensives de dinàmica i les 
d’altura és que l’ordre jeràrquic de les primeres no és determinant per a la percepció de 
la unitat i de la identitat de l’objecte musical: no juguen un paper important en la forma 
o estructura de l’objecte musical. En aquest sentit, la gradació dinàmica té moltes coses 
en comú amb els fenòmens associats al “color” musical. Difícilment el canvi de 
dinàmica ens impedirà reconèixer la identitat d’un objecte musical i la seva organització 
interna. Per això, durant molts segles – fins ben bé el barroc tardà - la notació de la 
intensitat dinàmica fou escassa, excepcional i deixada, per tant, a l’arbitri de l’intèrpret. 
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 En canvi, les qualitats dinàmiques comparteixen amb les d’altura del to la 
possibilitat d’un continu en forma de creixement o disminució progressiva de la 
dinàmica – crescendo i diminuendo -.   
 

Al ser la gradació dinàmica de caire relatiu, les indicacions dinàmiques poden 
aconseguir un alt grau de subtilesa quan es tracta d’una obra polifònica, especialment 
per a nombroses parts instrumentals. Efectivament, la subdivisió dinàmica pot venir a 
reforçar les relacions o subordinacions entre veus de fons i veus de superfície que poden 
arribar a ser força complexes. L’augment considerable dels graus dinàmics en la música 
contemporània – fins a fffffff o ppppppp – no signifiquen un augment de l’extensió dels 
llindars auditius de les actuals generacions, sinó la conseqüència d’una major 
complexitat en les relacions entre les diverses veus de la textura musical. 
 
 
 2.5. Fenomenologia de la interacció entre el temps musical i les qualitats  
  d’intensitat 
 

El contorn melòdic sense un ritme no té cap sentit musical: la melodia, en tant 
que moviment sonor, creix i s’estructura en el temps musical. 

El concepte de melodia sense ritme és un fenomen adscrit exclusivament a la 
notació musical. Efectivament, en els inicis de la notació musical els primers intents de 
grafia són per a deixar testimoni del contorn melòdic, ja sigui de forma aproximada – 
notació adiastemàtica – o precisa – diastemàtica -. Però aquests balbuceigs incipients en 
l’escriptura musical no ens han de confondre: no pot haver melodia sense ritme, sigui 
aquest constant o variat. 

El ritme interacciona amb la melodia tot produint una accentuació en els punts 
del perfil melòdic on el so es prolonga en una altura determinada i els valors rítmics 
s’allarguen.  

Respecte a les textures polifòniques, constatem l’existència d’un ritme 
harmònic: el moviment de canvi entre els diversos acords que es succeeixen. Cal, però, 
distingir el mer canvi d’acord dels canvis que afecten a l’estructura harmònica de 
l’objecte musical. Aplicat al context del sistema tonal “clàssic” parlaríem d’un ritme 
lèxico-harmònic – mer canvi d’acord -, de ritme gramàtico-harmònic – en el que 
apareixen relacions consistents entre cicles de tensió i distensió harmònica – i de ritme 
sintàctico-harmònic – quan només es fa esment de canvis entre acords estructurals -.  

El ritme harmònic és un dels factors més importants de generació de moviment i 
de tensió musical, amb independència del ritme melòdic de cada veu component de 
l’entramat polifònic. 

La relació entre el temps musical i la qualitat dinàmica té a veure amb el canvi 
dinàmic i la extraordinària capacitat de la dinàmica de generar accentuació en qualsevol 
moment del moviment musical: l’accent dinàmic. Està tant associada la dinàmica amb 
l’accentuació que molt sovint els compositors han usat els termes dinàmics en 
substitució dels propis de l’accentuació. Així, per exemple, les indicacions f i fp han fet 
la funció d’accents puntuals. El següent exemple de Schumann il·lustra com l’autor fa 
servir indicacions dinàmiques, fins i tot repetides immediatament, per a indicar accents. 
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Exemple 1. Darrers compassos de “Marxa militar”Àlbum de la Joventut de Schumann 

 
 
 
 
2.6. Fenomenologia de la interacció entre el so musical i les qualitats   

  d’intensitat 
 
En una melodia, les qualitats hylètico-sonores contribueixen decisivament als 

valors relacionats amb la sensació estètica, la qual també ens remet a les qualitats 
expressives i afectives de la melodia. Tot això ens porta al concepte de color melòdic 
que, al nostre entendre, ja en la música de l’antiga Grècia era motiu de discussió amb 
l’anomenada “teoria de l’ethos”.  

Efectivament, el contrast en el color melòdic o harmònic es realitza a través d’un 
canvi de mode que comporta, a la vegada, un canvi de caràcter, d’ethos - com dirien els 
grecs -. Evidentment, avui dia no és necessari retornar als modes melòdics antics per a 
produir canvis en el color melòdic, ja que els modes moderns inclouen en ells les velles 
configuracions dels modes antics. Podríem posar molts exemples del cas, però serveixi 
de mostra com  Beethoven utilitza el color lidi en la seva Simfonia Pastoral sense sortir 
del sistema tonal del mode major clàssic (Fa major), per a donar un color bucòlic als 
compassos finals del primer moviment dins del context programàtic d’aquesta simfonia. 
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Exemple 2. Final del primer moviment de la Simfonia nº 6 “Pastoral” de Beethoven 
 

Amb independència del seu valor estructural, harmònic o contrapuntístic, els 
acords prenen en la percepció un valor que anomenarem color harmònic. El color 
harmònic té a veure amb les qualitats que contribueixen a la identitat de l’objecte 
musical, però que no acostumen a jugar un paper rellevant en la unitat de concepció de 
l’objecte – excepte en el canvi de mode dins del sistema tonal, de mode major a mode 
menor i viceversa, que ha estat utilitzat també formant part de l’estratègia tonal que s’ha 
fet servir a partir del classicisme -.  

És evident que el color melòdic i el color harmònic formen part del mateix tipus 
de fenòmens que tenen a veure amb la creació de variants a partir d’un patró universal 
melòdic en un cas i harmònic en l’altre. Efectivament, la percepció de color musical 
s‘inscriu en la fenomenologia de la matisació - és a dir, del detall – que és de suma 
importància per als valors expressius – i, per tant de les qualitats del sentiment estètic -, 
però que no posseeixen un valor formal per a l’obra musical. Dit d’una altra manera: tot 
allò que contribueix únicament a l’enriquiment del color juga a favor de les qualitats 
expressives però no aporta res a la idea formal de l’objecte musical. En aquest sentit, 
una obra basada exclusivament en el color i l’expressió – una obra “expressionista”, en 
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el sentit genuí del terme, però que també, al nostre parer, podria ser qualificada de 
“sensualista” – seria una obra sense sentit de la unitat formal i de difícil i “artificiosa” 
estructuració. Allí on la unitat musical està en joc, el color melòdic o harmònic es fa 
sobrer: només quan el sentit d’unitat de l’objecte musical és prou sòlid prenen tot el seu 
sentit els canvis de color com a manifestació del moviment musical en el nivell de les 
qualitats expressives. 

 
 

 2.6.1. El paper de l’articulació en la identitat melòdica:  
pot existir tal cosa com una “melodia de timbres”? 
 

Quan hem investigat la gènesi de les qualitats intensives hem vist clarament que 
en relació a l’altura del so musical - el to - la percepció eidètica d’unitat esdevé 
dominant, ja que és la dimensió de l’altura del so la que més contribueix a l’afirmació i 
al creixement de la unitat de l’objecte musical. Ens preguntem ara sobre la percepció de 
la identitat d’una melodia i de quina manera això pot definir els límits d’aplicació 
d’aquest concepte. 

Evidentment, una cosa és una melodia “en abstracte”, sense considerar per a 
quin instrument o instruments està destinada i una altra cosa és la dimensió melòdica 
d’un objecte musical existent: en aquest cas és evident que les característiques 
tímbriques juguen un paper decisiu per a la identitat de la melodia. 

Com ja hem assenyalat anteriorment, el so musical emès pels instruments de 
vent manifesta l’estructura singularment estàtica d’ aquesta família instrumental, mentre 
que el so de la corda demostra la seva capacitat de transformació a través del moviment, 
de manera que aquest forma part inseparable del propi cos de l’instrument. Aquestes 
diferències de naturalesa entre els instruments junt a d’altres referents a l’àmbit tímbric, 
al pes sonor, etc., no són cap inconvenient per a la realització instrumental d’una 
melodia a l’uníson o doblada parcial o totalment a l’8ª: les esmentades diferències 
venen a enriquir les possibilitats de donar diferents “colors” instrumentals a una mateixa 
melodia. Tanmateix, aquestes diferències posen seriosament en dubte la capacitat de  
una síntesi instrumental unitària que permeti la possibilitat d’allò que a partir de la 
segona escola de Viena i de la mà d’A. Schönberg es coneix com klangfarbenmelodie, 
és a dir, “melodia de timbres”. 

Pensem que el tema de la identitat melòdica aplicada al fenomen de les 
sonoritats pluritímbriques és mereixedor d’un estudi prou seriós i en profunditat. Com 
és possible – ens preguntem - la cohesió necessària per a l’articulació melòdica d’un 
complex tímbric com aquest sense perdre la identitat melòdica de l’objecte musical?.  
 A primer cop d’ull, sembla que el problema té una resposta senzilla: l’altura, per 
si mateixa, no garanteix la identitat de l’instrument politímbric, ja que sembla del tot 
possible articular qualsevol melodia amb independència de les seves qualitats 
tímbriques. En conseqüència, hauria de ser la identitat tímbrica del conjunt instrumental 
la que permetés la necessària flexibilitat melòdica. Però això significaria que la melodia 
de timbres en qüestió - si realment és una melodia i no la mera juxtaposició de sons 
inconnexes – exigiria la existència d’una espècie d’identitat melòdico-grupal que 
englobés, a la manera com ho fa un calidoscopi, les diverses característiques tímbriques 
que la componen.  

Actuaria aleshores el “grup instrumental” com una espècie de “cos comú” per a 
la pluralitat de timbres?. Podem parlar d’una unificació de la pluralitat de timbres en 
aquest cas?.  
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És innegable que els instruments que pertanyen a les mateixes famílies 
instrumentals presenten molts trets comuns entre ells. Tanmateix, fins i tot en aquest 
cas, veiem impossible que una “melodia de timbres” pugui mantenir la cohesió – la 
flexibilitat i l’elasticitat expressiva necessàries- que exigiria qualsevol melodia 
monoinstrumental ja que cada instrument actua com una unitat d’expressió. A tot 
estirar, en el cas d’instruments que són de la mateixa família instrumental i 
comparteixen el mateix àmbit i registre sonor hom podria “simular” una pseudoidentitat 
melòdica al confondre’s  les qualitats hylètico-sonores i intensives com si fossin un únic 
instrument. 

Certament, com ja hem assenyalat anteriorment, allò que assegura la cohesió 
d’una pluralitat d’instruments és el reconeixement d’una identitat tímbrica del conjunt, 
i aquesta és una experiència habitual quan escoltem el repertori musical on participen 
diversos instruments: en el nivell de la pura instrumentació - és a dir, en tant que pura 
qualitat tímbrico-sonora - la identitat queda indiscutiblement afirmada.  

Però si ho mirem estrictament des del punt de vista de la identitat melòdica, 
aquesta parteix d’una unitat d’articulació que és impossible dins d’un conjunt 
instrumental per moltes coses en comú que els instruments en qüestió comparteixin: 
l’existència d’un únic gest, d’una única acció sobre l’instrument, d’un únic tipus de 
contacte per part de l’executant asseguren la identitat melòdica de l’objecte musical.  

Podem concloure, doncs, que la pretesa melodia de timbres acaba sent en realitat 
una fragmentació de la identitat melòdica en sons sense connexió entre ells; i sense 
aquesta connexió és impossible parlar d’una autèntica melodia de timbres. 
 
 
 2.7. Fenomenologia de les qualitats i valors eidètics musicals 
 
   

2.7.1. L’experiència de la unitat i de la identitat musicals 
 

Dins de les qualitats i valors eidètics, és a dir, presents en forma d’idees en el 
pensament musical, es manifesten en primer lloc la idea d’unitat i la idea d’identitat de 
l’objecte musical. Aquestes idees generen, a la vegada, les seves idees antagonistes 
corresponents: la unitat té com a antagonista la pluralitat i la identitat la té en 
l’estranyesa. Així, la pèrdua del sentit d’unitat d’un objecte comportarà la percepció 
d’una fragmentació d‘aquesta unitat en una pluralitat d’objectes inconnexes entre ells, 
mentre que l’afebliment del sentit d’identitat en l’objecte conduirà a una percepció 
d’estranyesa, descentrament i alienació de l’objecte musical. 

Entenem com unitat d’un objecte musical la qualitat estètica fundada en el 
valor d’unicitat de l’estructura de fragmentació d’aquell horitzó o dimensió concreta 
de la realitat musical on aquesta unitat ens és donada. ee 

La idea d’unitat no té perquè ser reductora de la diversitat de components en la 
constitució d’un objecte musical – fet aquest que ha portat precisament a no pocs 
malentesos teòrics -. Al nostre entendre, cal veure clar que és la idea de pluralitat la 
que està oposada a la d’unitat, però no així la idea de diversitat. La diversitat va 
sempre associada a la singularitat individual i, per tant, és fonamentalment unitària, 
mentre que no seria aquest el cas per a la pluralitat. Per tant, sense la idea d’unitat no 
tindria sentit parlar de diversitat en l’objecte musical. 
                                                           
ee  A la unitat formal de l’objecte musical correspon una unitat de sentit per a qui l’interpreta i escolta. 
Coincidim amb Gadamer en que “només és comprensible allò que representa una unitat perfecta de 
sentit” (VM, p. 363). 
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De la mateixa manera, la complexitat no és antagònica de la identitat de 
l’objecte musical. Ans al contrari: és justament la percepció de la complexitat el factor 
més important d’individuació i singularització d’aquest. En canvi, quan percebem 
estranyesa en l’objecte musical és que hi ha quelcom que s’oposa a aquesta singularitat. 
 

El sentit d’unitat remet sempre a un fonament a partir del qual es desplega el 
creixement diversificat de l’objecte musical, mentre que el sentit d’identitat remet a 
un centre integrador al qual tota la complexitat de l’objecte hi convergeix. D’aquí 
podem deduir que tot sentit de la forma musical estarà relacionat amb la percepció de la 
idea d’unitat de l’objecte musical, mentre que el sentit de l’estructura musical tendeix 
certament a ser assimilat a la idea d’identitat. Per tant, hauríem de parlar pròpiament 
d’unitat formal i d’identitat estructural.  

 
En resum: 

 
 a) Percebem la idea sensible d’identitat d’un objecte musical en i a través de
 la seva complexitat estructural donada com un tot. 
 

b) Percebem la idea sensible d’unitat a partir del reconeixement d’un únic 
fonament formal per a tota la seva diversitat de parts. 

 
En el cas de la percepció de la qualitat tímbrica d’un objecte musical, la idea 

d’unitat en el timbre es manifesta a través de l’ordre jeràrquic de l’espectre dels sons 
harmònics que el componen. D’aquesta manera, sentim l’harmònic fonamental com si 
fos l’arrel generadora, la base d’un procés de creixement generatiu de tot el complex 
d’intensitats d’altura dels harmònics integrants. Per això, la qualitat d’intensitat 
d’altura del so esdevé precisament la dimensió unificadora del so musical, en el sentit 
de donar-nos a percebre la unitat formal del timbre, mentre que és la percepció de la 
qualitat hylètico-sonora del timbre la que ens permet identificar “com un tot” la seva 
complexitat estructural. Aquest “tot” es percep no com la presència d’un fonament 
unificador sinó com la d’un centre singular i integrador que recull en síntesi tota la 
complexitat d’aquesta estructura. 

Mentre la percepció de la unitat s’experimenta de primer com si fos indiferent o 
no tingués part en la complexitat de l’objecte, tot tendint a posar de relleu el caràcter 
d’una ordenació genètica i jerarquitzada a partir d’un fonament simple originari, 
contràriament, la percepció eidètica de la identitat del timbre musical valora la seva 
complexitat fenomènica, la riquesa i multiplicitat en els detalls, com a informació 
precisa i preciosa de la font sonoro-musical en la que s’ha originat. No obstant això, 
constatem en les obres musicals que quant més present és el seu sentit de la unitat més 
tendeix l’obra a expandir-se en una diversitat creixent. En canvi, quant més alt és el 
grau de complexitat de l’objecte, més ens ajuda a aprofundir en el sentit d’identitat 
d’aquest. 
 

L’escolta musical ens revela que la idea d’identitat ens fa intuir o pressentir, 
mitjançant la “signatura” tímbrica d’un so musical, un centre immanifestat que opera 
com una presència oculta darrera de la complexitat estructural del fenomen. Per altra 
banda, la idea d’unitat és copsada com el fonament manifest d’un ordre que es va 
desplegant a través d’un procés generatiu en una dimensió perceptiva concreta – molt 
especialment en les qualitats cinètico-temporals -. Podríem dir, conseqüentment, que la 
unitat esdevé fenomènica en la forma i la identitat esdevé noumènica en l’estructura. 
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O també, des de l’experiència en el camp del sentir, podem constatar que la unitat se’ns 
imposa com una “idea dominant” en la forma, mentre que la identitat se’ns dóna com 
una “idea integradora” en l’estructura, en el sentit d’assumir i recollir en el seu si tot 
procés d’associació o de creixement acumulatiu dins de l’objecte musical. 

Sembla ser, doncs, que en general les qualitats hylètico-materials i les eidètico-
estructurals remeten especialment a una síntesi integradora identificativa de l’objecte 
musical, mentre que les qualitats cinètico-temporals, les d’intensitat i les eidètico-
formals manifesten remarcadament una unitat de concepció genèticament ordenada i 
jerarquitzada. Així, per exemple, la idea dominant en un objecte musical pot venir 
representada per la tònica (a nivell de graus tonals), el temps fort (a nivell mètric), el 
punt culminant (a nivell melòdic), mentre que la idea integradora la trobarem en el 
contorn melòdic, el procés harmònic, el motiu, el tema (en l’aspecte identitari, ja que en 
l’aspecte generador esdevenen el motiu i el tema idees dominants), etc. 
 
 

2.7.2. L’experiència de la discordança com a origen del conflicte 
musical 

 
La textura polifònica, a més de manifestar la seva identitat tímbrica, presenta un 

sentit d’unitat que ve determinat per les qualitats de “proximitat” o “llunyania” dels 
intervals d’altura que componen les diferents melodies components.ff Quanta més 
sensació de proximitat experimentem, més intens se’ns presenta el sentit d’unitat i, 
contràriament, quanta més sensació de llunyania o distanciament, més feble reconeixem 
aquest sentit i més divergent de la unitat se’ns presenta l’objecte musical.gg 

El sentit d’unitat produeix un ordre jeràrquic de “proximitats” o “llunyanies” que 
en la mesura en que pugui quedar afeblida pot generar una sensació de conflicte: és a 
dir, la reacció espontània davant l’amenaça imminent de la pèrdua del sentit d’unitat.  

Contràriament, sembla ser que no es dóna mai un conflicte d’identitat: quan la 
identitat se sent afeblida, el sentiment que desperta en l’oient és d’ambigüitat, de 
descentrament o, en el cas més extrem, d’alienació de sentit; això pot generar una 
reacció emocional en l’auditor de tedi, d’avorriment, fins i tot de molèstia que 
desencadeni una actitud de rebuig que ens porti a desitjar el recuperar el sentit d’ 
identitat que ha estat tan difuminada. Però, tot i així, no ho experimentem com a 
sentiment conflictiu en si mateix: el conflicte es dóna sempre en relació a la pèrdua del  
sentit d’unitat de l’objecte musical.. 

Posarem tot seguit un exemple: existeix un sentit d’identitat tonal que pot 
afeblir-se a causa d’un procés molt seguit de modulacions a partir d’una tonalitat 
donada a altres tonalitats, però que, no obstant, no s’experimenta com un conflicte. 
Només quan el procés modulatori amenaça de posar en perill el sentit d’unitat tonal del 
passatge en qüestió – allò que s’entén per atonalitat - és quan apareix una sensació real 
de conflicte. 
 El conflicte es produeix per un sentiment estètic de discordança o inharmonia 
deguda a un desajust temporal – com, per exemple, el moviment d’anticipació o de 
                                                           
ff Que la teoria harmònica pretengui explicar aquestes qualitats mitjançant la hipòtesi d’una relació entre 
les altures dels harmònics concomitants no només és un propòsit legítim sinó que, a més, existeixen  
prous arguments que ho recolzen. No obstant, recordem que en aquest escrit no pretenem elaborar cap 
teoria de la música, sinó fer una descripció fenomenològica el més acurada possible d’ella. 
 
gg També es pot incrementar o afeblir el sentit d’unitat per a una sola melodia si els intervals constitutius 
generen sensació de proximitat o llunyania. 
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retard d’un component melòdic o harmònic integrant d’un objecte musical- o bé per un 
buit provocat per un sentiment abismal de llunyania – com seria el cas de la “distància” 
que podem percebre entre els harmònics dissonants en una simultaneïtat de sons 
musicals -. Els conflictes, ben conduïts per l’art del compositor, esdevenen elements 
dinàmics i motivadors del creixement dels objectes musicals; mal conduïts, porten 
indefectiblement a la sensació d’atonalitat.  

És precisament per això que cap compositor voldria sentir parlar de que fa 
“música atonal”: això no significaria altra cosa que admetre que la seva música està mal 
feta, és a dir, que fa mala música.hh 

Pensem que molt sovint s’ha vessat massa tinta en escriure sobre el paper 
determinant de la dissonància en allò que comunament s’ha vingut a anomenar amb el 
terme “conflicte dissonant”. Al nostre entendre, aquí s’esdevé un error de concepte. Per 
això, creiem que paga la pena fer un esforç per a aclarir un tema que ha generat un llarg 
seguit de confusions conceptuals, al nostre entendre, no pas de lleus conseqüències. 

Primer de tot és necessari que fem una distinció precisa entre allò que entenem 
per consonància/dissonància d’allò que és eufonia/cacofonia i del que significa el terme 
concordança/discordança: 

 Entenem per consonància l’experiència que tenim quan escoltem sons que 
tenen suficients afinitats hylètico-sonores en comú com per a que es manifesti de 
forma rellevant la idea d’unitat entre ells. Consonància prové del terme llatí con-
sonare, és a dir: que “sona junt”, que sona tot plegat en unitat. Per contra, dis-sonare 
significarà que percebem en aquests sons més allò que els separa que no pas el què els 
uneix, de manera que es manifesta en la nostra percepció la idea d’una pluralitat 
irreductible a una unitat de percepció. Mentre que és evident que existeix la percepció 
de consonància absoluta només en el cas dels sons que sonen a l’uníson, existeix una 
gradació relativa de la consonància i de la dissonància en la resta de relacions d’altura 
entre ells: així, l’8ª justa és més dissonant que l’uníson però més consonant que la resta 
d’intervals; li segueix la 5ª justa, que és més dissonant que l’uníson i l’8ª, però més 
consonant que la resta d’intervals, etc.; l’ordre de sons de l’espectre d’harmònics ens 
dóna justament la gradació de consonàncies i dissonàncies: quant més ens allunyem de 
l’uníson amb l’harmònic fonamental, tot desplaçant-nos cap als harmònics superiors, 
més incrementem la percepció de dissonància. La relació de consonància/dissonància 
entre els sons és una experiència universal i irrefutable per a l’escolta musical que no 
depèn ni del context ni de l’època ni dels gustos personals o col·lectius. 

En canvi, la percepció de l’eufonia o cacofonia en les relacions intervàliques no 
és en absolut un universal de la percepció musical sinó que és completament relativa al 
gust personal de cada oient en particular: depèn de la sensibilitat musical de qui escolta, 
de l’educació musical, de la seva edat, de les seves preferències estètiques, de l’entorn 
cultural en el que viu, de l’època històrica a la que pertany, etc.. Per alguns, la 
consonància en determinades circumstàncies pot ser valorada com eufònica – “sona bé” 
- mentre que la dissonància pot ser cacofònica, però per a altres persones la consonància 
pot ser experimentada com a cacofonia en el sentit etimològic d’un “sonar malament”, 
per manca de qualitat o d’interès estètic que pot provocar, per exemple, un avorriment 
insuportable per a aquest tipus d’oient. 

En aquest sentit, veurem com el terme concordança/discordança es distingeix 
clarament de la relació consonant o dissonant entre els sons i també de la valoració 
estètica entre sons que sonen bé o sonen malament.  

                                                           
hh  Coincidim amb el criteri d’A. Schönberg en resposta a aquells que qualificaven la seva música d’ 
“atonal”. (Schönberg, A. “Estilo e idea”) 
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Parlarem ara del que entenem per conflicte relatiu a dos o més sons musicals: 
experimentem com a conflicte la presència de dos sons els quals són percebuts en 
oposició de manera que generen una discòrdia, una polèmica entre ells. L’experiència 
del conflicte sol venir associada al sentiment d’amenaça vital, de crisi existencial o 
d‘estat d’angoixa, per breu o lleu que sigui aquest sentiment. 

Habitualment, al llarg de la història de la música s’ha interpretat la presència 
d’intervals relativament dissonants en una composició musical com a sinònim de 
conflicte, i conseqüentment s’ha anat forjant el concepte teòric de “conflicte dissonant”, 
és a dir, de conflicte associat a la dissonància. Això, però, no significa que tot conflicte 
ha de ser generat per una dissonància ni que tota dissonància ha de resultar conflictiva. 
Parlarem de discordança quan una consonància o una dissonància són 
experimentades com a conflictives, i entendrem per concordança aquella 
consonància o dissonància que no és percebuda com a conflicte. 

És justament per això que l’escolta musical ha pogut canviar i evolucionar amb 
el temps, tot acceptant velles dissonàncies com a concordances i velles consonàncies 
com a discordances. Així, en el primer cas, tenim un exemple paradigmàtic en 
l’acceptació com a concordances de les diferents espècies d’acords de 7ª i, 
posteriorment, de 9ª, 11ª, etc., així com tota mena d’“intervals afegits” i “notes 
estranyes” a un acord concordant. ii En el segon cas, tenim, per exemple, les 
consonàncies paral·leles de 4ª dels antics organa medievals, acceptades com a 
concordances al principi i que van ser posteriorment percebudes com a discordances en 
l’estil contrapuntístic renaixentista.jj 

Ningú pot refutar la qualitat de consonància o dissonància d’un interval 
harmònic en relació a un altre – una 3ª major serà sempre més consonant que una 2ª 
major -, però tampoc ningú pot assegurar que un interval consonant no acabarà essent 
percebut en un futur com més discordant en relació a un altre de més dissonant. Pensem 
que el fet de no haver sabut distingir la diferència entre consonància/dissonància i el 
concepte de concordança/discordança  ha estat un motiu de malentesos seculars entre 
compositors i teòrics: La identificació de la dissonància amb la discordança ha impedit, 
segons el nostre parer, de construir una teoria musical adient als canvis estètics que 
anaven sorgint al llarg de la història de la música, i molt especialment en relació a la 
música del segle XX. 

 
 

2.7.3. La impossibilitat d’un conflicte tímbric 
 

S’estableix un conflicte dissonant quan quelcom fa posar en dubte l’hegemonia 
“dominadora” del fonament unitari de l’objecte musical. Aleshores es percep un 
sentiment de perill davant l’amenaça de destrucció de la unitat de l’objecte musical: en 
altres paraules, la idea dominant no vol ser “doblegada”. 

                                                           
ii El jazz és un bon exemple de com les dissonàncies poden donar lloc a concordances de molts “colors”: 
6ª afegida, 7ª i 9ª afegida sobre qualsevol acord – inclosa la tònica final -, juxtaposicions politonals, etc. 
 
jj Si bé acústicament l’interval de 4ª  representa una proporció simple segons el model pitagòric, allò que 
fa que aquest interval pertorbi l’oïda té a veure amb la percepció de la vulneració de la unitat tonal, és a 
dir, de  l’ordre de successió harmònica a partir de la fonamental en el baix. Podríem dir que els organa 
medievals per 4es eren acústicament consonants però no tonalment consonants, de manera que a partir de 
l’adveniment del sentit tonal van començar a sonar com a discordants. Entenem que aquesta discordança 
no era percebuda per als oients de l’època en que foren compostos aquests organa  perquè el sentit tonal 
encara no havia aparegut en l’horitzó de llur percepció estètica. 
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Contràriament, la capacitat integradora del centre identitari tímbric garanteix la 
impossibilitat d’un hipotètic “conflicte tímbric”, en el sentit d’una possible amenaça 
destructora de la identitat tímbrica. La fenomenologia que acompanya al timbre musical 
és la que més s’apropa a la sensació visual del color: més brillant, més opac, més 
equilibrat, més ric, etc. El color tímbric, per si mateix, no genera conflicte, excepte per 
una hipotètica associació connotativa a través d’una significació extra-musical - l’efecte 
“cridaner”, “eixordador”, “esgarrifós”, etc. -: el color pot generar tensió en el sentit 
d’estímul a una acció o reacció, però no com oposició directa, que és allò que 
experimentem amb el sentiment estètic associat a la conflictivitat. 
 
 

2.7.4. La percepció eidètica de la diferència com a motiu de 
creixement dins de la unitat: una breu digressió sobre teoria musical 

 
El fet de que la diversitat sigui un aspecte fonamental per a l’experiència de la 

unitat de l’objecte musical, ens fa adonar del paper transcendental que juga la percepció 
de la diferència dins d’aquesta unitat: justament és la diferència la que genera 
diversitat en l’objecte musical. En aquest sentit podem afirmar que l’experiència de la 
diversitat és més originària que la de la igualtat – o, amb altres paraules: la igualtat és 
un cas límit derivat de la diferenciació.  

Mentre la igualtat és un fenomen que s’experimenta bàsicament com quelcom 
estàtic, que remarca especialment les relacions de juxtaposició o, a tot estirar, de 
creixement merament acumulatiu, la diferència és dinàmica i impulsora d’un creixement 
generatiu i diversificador. 

La idea d’interval – melòdic, harmònic o rítmic – és derivada de la idea de 
diferència. En conseqüència, la diferència entre intervals l’hem de considerar una 
“diferència de la diferència”.   

Pel que fa a la fenomenologia lligada a l’experiència de l’altura del so, ja hem 
insistit en que la unitat musical té el seu fonament en la percepció de l’espectre 
d’harmònics, el qual és un universal de la percepció de la música. Doncs bé, la 
percepció de la diferència entre els diferents harmònics dins d’aquesta unitat és el factor 
clau del desplegament jerarquitzat de la diversitat dels diferents tons i diferents graus 
d’altura d’un objecte musical. 

De la mateixa manera, la jerarquia generativa que es desprèn de la proporció 
rítmica “desigual” – és a dir, diferent entre si – donarà lloc a tota la diversitat de patrons 
mètrico-rítmics possibles. 
 

2.7.4.1.La diferència en l’altura del to 
  

La jerarquia d’altures tonals és el fonament de la idea d’unitat melòdica; 
jerarquia, però, que no té perquè ésser – com habitualment hom ho interpreta - 
subsidiària de la unitat harmònica. 

Podem afirmar que el model “interval llarg seguit d’interval petit” és la base 
universal i comuna tant dels patrons harmònics com dels patrons melòdics. Així, per 
exemple, la diferència entre el to i el semitò esdevé la base d’alguns dels patrons 
melòdics sobre els quals s’estableix aquesta unitat. Com a conseqüència de la diferència 
entre l’interval de to i el de semitò es genera espontàniament una tendència en el 
moviment del semitò que el fa ser més dinàmic i alhora “inestable” en relació al 
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moviment de to. Aquest és el motiu que porta a realitzar un moviment melòdic sigui en 
direcció ascendent o descendent per a assolir l’estabilitat.kk 

Sense voler desviar-nos massa dels temes de la nostra investigació centrada en 
l’estètica, podem albirar la causa d’aquest fenomen en les característiques intrínseques 
de la percepció auditiva: ll la tendència natural d’identificar com a mateix so aquells 
sons que presenten una relació intervàlica d’octava – és a dir segons la proporció 
acústica de freqüències doble: 2:1, 4:2, 8:4, etc – marca un límit periòdic fix: l’8ª – dins 
de la qual s’han d’ “encabir” un nombre cada vegada major de sons harmònics 
intermedis. D’aquesta forma, apareix un harmònic (el 3er) entre el 2on i el 4rt, mentre 
que es presenten tres (el 5è, 6è i 7è) entre el 4rt i el 8è harmònics, i set (9è,10è, 11è, 
12è, 13è, 14è, 15è) entre el 8è i el 16è, etc. La percepció musical ens fa sentir que els 
harmònics es van com “ajuntant” entre si cada vegada més al pujar el registre d’octaves, 
tot guardant progressivament menys distància intervàlica (fig. 2).  
 

 
Fig. 2.  
 
 

Entenem que la coincidència en la percepció de la unitat de l’espectre 
d’harmònics d’un creixement acumulatiu per juxtaposició d’intervals d’8ª “iguals” i 
d’un creixement generatiu d’intervals “sempre diferents” i cada vegada més petits, 
condiciona, al nostre entendre, i fa possible l’existència d’una jerarquia de graus 
tonals. 

Aquest mateix fenomen de diferenciació jeràrquica entre un interval gran i un de 
petit el trobem també molt ben exemplaritzat en la dimensió harmònica (fig. 3), en la 
relació “interval d’ 8ª justa /interval de 5ª justa”; així com també en la relació de “5ª 
justa/3ª M” i en la de “3ª M - 3ª m” (fig. 3).  

 

 
   Fig. 3 
 

Per altra banda, ja hem comentat abans com en l’aspecte melòdic podem trobar 
aquest mateix fenomen de diferenciació intervàlica “gran-petit” en la relació “interval 
de to/ interval de semitò” en moviment melòdic descendent. Així, aquest darrer 
moviment melòdic dóna lloc a un interval de 3ª m resultant com a primera síntesi del 
moviment melòdic diversificat – el qual sabem que és, segons ens diu 

                                                           
kk  És el que s’esdevé en el concepte de “nota sensible”: ascendent, com  en el moviment melòdic VII-I 
present en la cadència autèntica conclusiva clàssica, o descendent, com en la cadència dòrica VI>-V, 
propi del moviment semicadencial suspensiu.  
 
ll  Ernest Ansermet desplega una investigació fenomenològica  basada en aquestes característiques de la 
percepció auditiva segons una escala logarítmica, allò que ell anomena “logaritmes noètics”. (Veure 
l’apartat de Bibliografia).  
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l’etnomusicologia, un universal melòdic, tal com ens ha arribat en el folklore i el cant 
infantil dels diferents pobles del món -:  
 

 
Fig. 4 

 
Tot continuant amb el desplegament melòdic, si tornéssim a reiterar aquest 

procediment diferenciador arribaríem al resultat de l’interval de 4ª justa com a extensió 
del patró melòdic de 3ª menor, i obtindríem, a la vegada, un nova síntesi que consisteix 
en situar el semitò al final d’una seqüència de dos tons diferenciats: to (9/8)-to (10/9)-
semitò (16/15), la-sol-fa-mi: el primer tetracord component del mode dori – el mode 
principal de la música grega antiga-: 

 
 

 
       Fig. 5 

 
Descobrim així com la diferenciació tonal d’origen melòdic es recolza en el 

moviment descendent, tot generant una seqüència de graus de naturalesa totalment 
independent respecte de la seqüència d’origen harmònic: 
 

 
Fig. 6 

 
Tot retornant a la dimensió harmònica, constatem que la qualitat de l’interval de 

5ena justa està associada a la idea  de la diversitat en tant que primer harmònic 
“diferent” en relació a l’interval d’8ena justa que és el segon harmònic i el qual és 
percebut com un analogon de l’harmònic fonamental. L’analogon d’8ena conserva la 
identitat del so fonamental en un altre nivell d’altura del to, com si fos un representant 
d’ell. Però estaríem ben equivocats si interpretéssim l’aspecte de diversitat que aporta la 
5ª justa com una oposició amb la fonamental: mm no és pas una oposició sinó la primera 
diferència, la diferència més simple possible entre sons harmònics. No es tracta en 
aquest cas, però, d’una diferència en relació a la pluralitat de tons i semitons que 
envolten un grau de l’escala concret, sinó d’una diferència que genera diversitat dins de 
la unitat harmònica. La 5ª justa esdevé el primer fenomen associat a la qualitat 
ideativa de la diversitat dins de la unitat. Aquest fet ens el posa de manifest la intuïció 
harmònica. 

                                                           
mm que és el que ve a dir Ernst Toch , qui associa la 5ª justa amb un angle de 90º, és a dir perpendicular - 
és a dir, en oposició - a un so que li serveix de fonament . Aquesta opinió fa palès un punt de vista 
“geomètric” en relació a la música que nosaltres no podem compartir . (Toch, Ernst. La melodia Labor 
Barcelona 1985, pàg 19) 
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Per això, el moviment melòdic de 5ª justa descendent “replega” el moviment 
diversificador en el fonament unitari, mentre que la 4ª justa ascendent (homònim del 
moviment anterior) produeix el fenomen de “replegament” no sobre el fonament sinó 
sobre l’analogon (8ª ascendent) del to fonamental, tot posant en evidència l’absència 
sonora del fonament harmònic que és “representat” ara pel seu analogon:  
 

 
            Fig. 6 

 
Així, doncs, en el moviment de 4ª justa ascendent s’experimenta per primera 

vegada el fenomen de la inversió en tant que experiència de l’absència del so 
fonamental i substitució d’aquest pel seu analogon d’8ª. Tanmateix, el fenomen de la 
inversió no queda limitat exclusivament a l’interval de 4ª justa en relació a la 5ª justa, 
sinó que es pot fer extensible també a una sèrie d’intervals relacionats amb la 
fonamental, si bé d’una forma cada vegada més llunyana. Aquest seria el cas, per 
exemple, de l’interval de 6ª menor, el qual representa la inversió de la 3ª major: 

 

 
Fig. 7 

 
Fins aquí no ens hem apartat excessivament de la teoria musical clàssica. Ara bé, 

pensem que podem fer extensible el concepte d’analogon a intervals distints de l’8ª 
justa però que tenen una relació propera amb la fonamental, a partir de la qual poder 
establir nous intervals diferenciadors que, al seu torn, generin noves relacions 
d’inversió:  

 

 
       Fig. 8 
D’aquesta manera, per exemple, sorprenentment la 3ª menor podria ser 

considerada com la inversió de la tercera major respecte del primer grau de 
diferenciació (5ª justa, nota “sol”), la qual, a la vegada, actua com un nou analogon - un 
analogon de “segon grau”, podríem dir - respecte del fenomen de diversitat que 
incorpora la 3ª major:  

 

 
           Fig. 9  
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Si tornéssim a aplicar el mateix procediment per a la 3ª major com analogon de 

“tercer grau”, obtindríem el ditò format pel to major (9/8) i to menor (10/9) pitagòrics, 
en el què la nota “re” esdevindria un nou grau de diferenciació.  

 
 

 
         Fig. 10 

 
Volem remarcar que en aquestes dues darreres inversions que acabem de veure 

(3ª menor “mi-sol” i to “re-mi”) es dóna la inversió en absència de l’analogon d’8ª del 
to fonamental (“do”). Això dóna lloc a un fenomen en el que el so fonamental no 
apareix però d’alguna manera “es fa notar”: una fonamental que hom pressent però que, 
no obstant, és absent com a realitat sonora - podríem dir que es com si es fes “present en 
la seva absència” -. La percepció de “buit” sonor apel·la directament al sentit o intuïció 
d’unitat que l’oïda experimenta espontàniament en la forma d’una recerca d’un ordre 
unitari o unitat fonamental malgrat tot. 
 
 

En resum, si tenim en compte no només la dimensió harmònica sinó també la 
melòdica podríem establir dues possibles línies de creixement de la diversitat dins de la 
unitat:  

 
a) directa: 8ª ascendent (= 5ª + 4ª); 5ª justa ascendent (= 3ª major + 3ª menor) ; 

3ª major ascendent (to major + to menor), etc. i  
 
b) inversa: 8 descendent (= 5ª + 4ª descendents) ; 4ª justa descendent (3ª menor 

+ to); 3ª menor (= to + semitò): 
 

 

 
Fig. 11 
 
 

Tot això crea en síntesi un espai tonal hexatònic (do-re-mi-fa-sol-la-do) dins de 
l’interval d’8ª que forma la fonamental amb el seu analogon. Tanmateix, l’aparició del 
7è harmònic (si) vindria a completar la divisió en tons i semitons de la 4ª (sol-do) però 

aplicant un significat diferent, un sinificat d’oposició al moviment ascendent (sol-la-si-
do). Sense aquesta oposició el dinamisme del semito (si-do) assoliria l’objectiu d’arribar 
a l’analogon d’8ª de forma planera: 
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Fig. 12 

 
 El fenomen musical d’oposició que es manifesta en el “moviment contrari”, ha 

estat molt sovint confós amb el fenomen de la inversió, quan en realitat es tracta d’una 
contrarietat en el moviment, la qual és percebuda com un sentiment oposat (alegria-
tristesa) -. Així, per exemple, l’oposició podria aparèixer en el moviment melòdic que 
va de la fonamental a la 5ª, tot contrariant d’aquesta manera el moviment de creixement 
expansiu de la gradació ascendent. Neix d’aquesta forma, per exemple, l’oposició modal 
entre mode major i mode menor: el sentiment de contrarietat del mode menor és 
experimentat com a decepció, esmorteïment, impediment o recolliment quan no és el 
moment més adient, etc.: 
 

 
Fig. 13 

 
 
 
Un altra element que mereix el nostre estudi és l’aspecte diferenciador que es 

fa present en la sèrie melòdica constituïda per intervals de 5ª justa. Entenem que una 
sèrie de 5es justes en moviment ascendent o descendent no pot representar en absolut 
un moviment de creixement de la diversificació dins de la unitat, sinó tot un procés de 
generació de pluralitat de graus independents entre si. Així, en el moviment en el que, 
per exemple, la nota “sol” és seguida per la seva 5ª (“re”), aquella ha esdevingut per a 
aquesta el seu nou fonament, independent però de la nota anterior en la sèrie (“do”, 5ª 
inferior de “sol”), en el sentit de que és capaç de generar una nova relació d’unitat 
harmònica. Per això, la idea de pluralitat de graus harmònics descansa sobre el 
fenomen de la sèrie de 5es justes. El fet de que la sèrie de quintes estigui en el fons de 
la idea de pluralitat ens fa entendre perquè juga un paper primordial en el fenomen de la 
modulació: la modulació produeix un canvi de centre tonal en el que el cada nou to 
esdevé un nou fonament de la unitat. 

Si ens limitem a l’heptatonisme, els set graus que componen la sèrie diatònica 
generen l’escala del mode major a partir del IV grau (subdominant). Això significa que 
la base de la pluralitat de graus que componen l’escala heptatònica del mode major és la 
subdominant i no la tònica. D’aquesta manera, la tònica (I) esdevé situada en el punt 
d’equilibri entre la base de subdominant (IV) i el grau representant de la diversitat 
dins de la unitat harmònica, la dominant (V):  
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Fig. 14 

 
 
  Pensem que és important assenyalar que el IV grau forma part també, en tant que 
7è harmònic, del desplegament de la unitat harmònica a partir del V grau. D’aquesta 
forma, la subdominant queda relacionada i subordinada - en el sentit de ser derivació 
d’un desplegament - a la dominant en allò que pertoca al sentit d’unitat harmònica; 
però, per altra banda, aquesta mateixa subdominant representa el fonament unitari per a 
la tònica, la qual ho és, al seu torn, de la dominant. Aquí es fa palès un joc de relacions 
creuades entre subdominant, dominant i tònica, que fa de la tònica un element central, 
mitjancer o, fins i tot, neutral respecte de les forces unitàries de la subdominant i la 
dominant:  
 

a) la tònica esdevé el fonament per al grau amb una unitat més potent i 
diversificada (el V grau);  

 
b) la tònica és l’element de diversitat en relació a la unitat de subdominant. Tot 

això queda molt ben expressat en l’agrupament per tetracords de l’escala diatònica en el 
seu moviment ascendent: 

 

 
Fig. 15 

 
 

D’aquesta manera, el moviment de la tònica (do 3) al seu analogon a l’8ª (do 4) 
està compost de dos moviments tonals:  

 
1) de la tònica (do 3) a l’analogon d’8ª (“fa 3”) del seu fonament (IV grau, 
subdominant, “fa 2”), i  
 
2) del V grau (dominant, “sol 3”) a l’analogon d’8ª de la tònica (do 4).  

 
Arribem d’aquesta manera al resultat “paradoxal” de contemplar la culminació 

d’un moviment de tensió (derivativa del moviment ascendent des de la tònica al seu 
analogon d’8ª superior) a través de moviments parcials que en si mateixos són de 
distensió – tal com es produeix cada vegada que assolim la fonamental, primer amb la 
de subdominant i després amb la de tònica respectivament -: 
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Fig. 16 

 
 
En canvi, el moviment per escala descendent, tan propi de la dimensió melòdica, 

segueix el camí natural distensiu que es produeix quan, tot partint de l’analogon d’8ª, 
assolim el seu to fonamental a l’8ª inferior. Tot respectant l’equilibri tonal – i, per tant, 
comptant amb la presència dels graus IV, I i V -, l’escala més adient per a afavorir el 
moviment descendent seria aquella que presentés el dinamisme del moviment semitonal 
just abans d’assolir la dominant i la tònica respectivament: això es dóna justament en el 
perfil melòdic del mode dori (fig. 17), el qual representa, segons el que hem comentat 
abans,  l’oposició més plena al caràcter de l’escala ascendent del mode major: 

 
 

 
  Fig. 17 

 
 
 
    2.7.4.2. La diferència en el ritme 
 

A nivell de les qualitats rítmiques, el creixement en la diversitat apareix a partir 
de les proporcions rítmiques que s’integren en la idea d’unitat de l’objecte musical. 
 El primer grau de diversitat dins de la unitat apareix també amb la proporció 2:1, 
com és el cas del ritme “blanca + negra” dins del compàs ¾. .  

A partir d’aquí podem establir altres graus de diversitat (creixement generatiu), 
però també d’analogia (creixement acumulatiu): agafant ara la blanca anterior puc 
construir el seu analogon per disminució rítmica (negra més negra) o referir-lo al seu 
ritme fonamental duplicat (blanca + blanca); tanmateix, poden aparèixer ritmes derivats 
alternatius, com “blanca de treset + negra de treset”, etc.   

Veiem, doncs, com l’analogia, en principi de naturalesa “no diversificadora”, pot 
generar diversitat a través de la diferenciació en relació entre analogies, per disminució 
o augmentació rítmica, de diferents nivells: neix així la proporció doble o meitat, 
generant una sèrie de graus rítmics diversos: “blanca, rodona, quadrada” o bé “blanca, 
negra, corxera, semicorxera, fusa, semifusa, etc”.  

Tanmateix, la qualitat originària de la diferència fa aparèixer immediatament la 
diversitat en forma d’una relació amb termes desiguals, dins d’una unitat fonamental: 
com, per exemple, en la relació “blanca + negra” dins de la unitat de compàs ¾.  

No obstant, en un compàs 3/4 que té com a valor íntegre la “blanca amb punt” 
podem aconseguir un nou nivell de diferenciació a través del seu analogon rítmic 
“negra amb punt + negra amb punt”, així com també apareixerà, a través d’una 
proporció doble, una relació amb un ritme fonamental de valor “blanca amb punt + 
blanca amb punt” dins del compàs 3/2.  

On quedarien a la nostra consideració els ritmes i mètriques de proporció 
quinària, septenària, etc.?:  
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Al nostre entendre, representen sumes amalgamades del tipus “3+2”. Dins d’un 
compàs 5/8, per exemple, tenim un primer grau de diversitat dins de la unitat en la 
diferenciació de “negra amb punt + negra”; dins d’un compàs 7/8 tindriem la proporció 
“blanca + negra amb punt”; dins del 8/8 tindríem “blanca amb corxera + negra amb 
punt”, etc. Veiem com en aquest sentit, les relacions establertes tot seguint l’anomenada 
“sèrie de Fibonnaci” podrien servir també per a anar creant una progressiva diversitat 
dins de la unitat de compàs. 
 

En resum, de tot el que acabem d’exposar es pot desprendre que: 
 

1) No és la durada absoluta sinó la relació proporcional entre durades (l’interval 
rítmic) el que és determinant en el sentit de generar diversitat rítmica. 

 
2) La proporció binària representa una relació d’analogia i de creixement 

acumulatiu. 
 
3) La proporció ternària és la relació més senzilla que genera la diversificació 

dins de la unitat del compàs. 
 
4) La tradicional “perfecció” de la mètrica ternària tindria a veure amb la idea de 

diferència i el fort lligam amb el sentit d’unitat.nn 
 
5) Altres proporcions diversificadores són les que es poden obtenir, per exemple, 

amb els nombres de la sèrie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc.), les quals són 
presents en moltes obres musicals del folklore de diversos països, així com en tota la 
mètrica amalgamàtica en les obres musicals cultes. 
 

Dins de la proporció “curt-llarg”, el valor llarg representa el fonament originari, 
mentre que el curt fa referència a allò derivat i per tant, no originari. Per això la 
proporció “curt-llarg” és percebuda com un moviment cap a la distensió, mentre que 
llarg-curt genera la sensació estètica de tensió per expansió del moviment rítmic.  

Més enllà de les consideracions estrictament rítmiques i mètriques, la proporció 
“curt-llarg” representa, en general, un moviment universal de replegament al valor 
fonamental i originari de la unitat per a qualsevol qualitat o valor musical en la que 
es presenti – sigui com a qualitat rítmica, melòdica, harmònica, etc -. 
 
 

2.7.4.3. La diferència en el timbre: els sons a-tonats 
 

El fet de que la unitat requereixi d’un ordre establert du com a conseqüència que 
els timbres faltats d’estabilitat suficient siguin percebuts amb un alt grau d’ambigüitat 
en llur intensitat d’altura. Per tant, la percepció de la unitat està condicionada a 

                                                           
nn  La idea de que la proporció mètrica ternària correspon a la idea de perfecció apareix ja en els tractats 
medievals de l’Ars Antiqua, tot considerant la proporció binària com “imperfecta”. L’associació de la idea 
de perfecció del nombre “tres” amb la Trinitat teològica és cosa ben coneguda dels estudiosos del tema. 
La nostra investigació ha portat, però, a justificar la “perfecció” de la proporció ternària en la diferència: 
una diferència que porta a la unitat a generar tota la diversitat imaginable. 
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l’estabilitat del timbre, mentre que, contràriament, és independent de la percepció de la 
seva identitat singular.oo  

Contràriament, la ambigüitat en la identificació tímbrica deguda a la 
manipulació “artificial” del so: filtratge d’harmònics, sordines, mixtures tímbriques, 
manipulació electroacústica, etc. - no afecta en absolut el sentit d’unitat formal de 
l’objecte (tot conservant, per exemple, l’estructura d’altures i dinàmiques intacta). 

El patró de l’espectre harmònic esdevé el punt de re-ferència per a copsar la di-
ferència tímbrica. Així, el fet de que puguem ser capaços de percebre i distingir 
diferents timbres neix de l’existència d’un fons universal per a tots els timbres, que és 
l’espectre d’harmònics.  

En general, si percebem la diversitat és, doncs, perquè intuïm una unitat de fons 
a partir de la qual es genera. Per exemple, si no coneixéssim la consonància, no podríem 
entendre la dissonància: si no fos així, seríem in-diferents a les possibles di-ferències 
tímbriques. Això segueix un clar moviment dialèctic: si qualsevol fenomen, 
esdeveniment o qualitat crida la nostra atenció és perquè com-porta l’existència de la 
seva antítesi. De no ser així, seria un fenomen in-diferent per a nosaltres i passaria 
desapercebut per a la nostra atenció. 

Per això, si hi ha timbres que segueixen unitàriament l’espectre d’harmònics és 
perquè intuïm que n’hi ha d’altres que no el segueixen, com ara els “sons d’altura 
indeterminada”. Sense l’existència d’aquests sons musicals sense to - que anomenarem 
a partir d’ara sons “a-tonats” - no hi hauria possibilitat de discernir el to musical i 
viceversa. 

Els sons a-tonats no són altra cosa que sons musicals sense unitat tímbrica 
però que contribueixen indubtablement a la identitat de l’objecte musical. En aquest 
sentit, l’existència dels sons a-tonats ens pot servir com exemple que recolzi novament 
la nostra tesi de que la identitat tímbrica és un concepte independent de la unitat d’un 
determinat valor de l’objecte musical. 

La unitat és la condició de possibilitat per a la identificació, però no identifica 
per ella mateixa; al contrari, el sentit profund de la unitat no fa diferències, és in-distinta 
i porta, per tant, a la con-fusió: “fondre’s” en la unitat “mou” a con-fusió. 

D’aquí podem deduir que l’existència d’una gran diversitat de gustos estètics 
apel·la a la intuïció d’una unitat del gust, d’una unitat de fons en l’experiència estètica: 
un fonament estètic que és in-diferent i con-fus en si. 
 
 

2.7.5. L’experiència de la forma i de l’estructura musical 
 

Entenem per forma musical la idea d’unitat que fonamenta la diversitat 
d’objectes musicals components d’una obra.  

L’estructura musical - o dita també, “forma interna” o “forma intraopus” - és la 
idea sensible subjacent a la diversitat d’objectes components que identifiquen la 
singularitat d’una obra musical. pp 
                                                           
oo Així, la identitat del timbre dels instruments de percussió anomenats “d’afinació indeterminada” és 
percebuda amb una claredat i distingibilitat meridianes. 
pp És molt important a l’hora de parlar de forma i estructura musical entendre que estem parlant d’ idees 
sensibles donades a l’escolta musical i no pas d’idees abstractes donades  a la consciència reflexivo-
analítica: la forma i l’estructura es perceben i no es dedueixen d’un estudi analític previ o per 
“càlcul”conscient o inconscient – com creu una corrent de pensament que comença en Leibniz i acaba en 
els cognitivistes, tot passant per l’estructuralisme i la semiòtica musical -. En aquesta línia situem també 
la teoria de Leonard B. Meyer, la qual es recolza en certes “inferències” més o menys raonables que, 
segons el seu parer, l’oient es fa per a determinar l’estructura d’una obra. Es tracta, però, d’un procés 
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D’aquí la importància que pren per al compositor la intuïció de la forma de cara 
a saber trobar l’equilibri entre la presència insistent i el moviment i creixement 
diversificadors en l’objecte musical, ja que tot sentiment de conflicte serà, d’alguna 
manera, fruit d’una oposició entre aquestes nocions primordials.  

La noció primordial de presència generarà en la dimensió temporal d’un objecte 
musical un ordre de proporcions rítmiques fixes i de creixement acumulatiu; així, per 
exemple, en la melodia durà a un disseny consistent, però difícilment a un motiu 
melòdic generador d’un tema musical, i, en la dimensió material del so, a la percepció 
d’un timbre suficientment estable en el temps.  

No obstant, si la noció de presència es manifestés en excés podria paralitzar el 
moviment i es podria produir un col·lapse en el creixement de l’objecte musical. En 
canvi, un excés en el moviment diversificador de l’objecte musical tendirà a la dispersió 
del seu creixement i a la inconsistència. En aquest sentit, la dimensió material del so 
actua a la vegada com estímul a la realització estructurada del canvi - permetent 
guanyar per al moviment més complexitat estructural – i, a la vegada, com a resistència 
a la dispersió del moviment. 

Ben equilibrat en la forma, el mateix ostinato que tendiria naturalment a 
provocar fàcilment en l’oient una sensació d’avorriment o tedi, pot actuar com a 
element a favor de la generació d’una intensa expectativa a través del sentiment estètic 
de desig: ja que allò que, fins a cert punt, retarda la seva arribada es fa encara més 
desitjable.  
 El desig sempre genera una reacció de tensió emocional. Això és així perquè, tal 
com hem afirmat en capítols anteriors, el sentiment existencial fonamental és 
l’entusiasme: l’expectativa de trobar-nos amb l’essència de l’existència, amb l’ésser en 
tant que existent, és el que mou l’oient al sentiment actiu de desig davant la promesa de 
satisfacció estètica imminent i completa. 

L’actitud expectant, en la base del sentiment estètic de desig, és el motiu de que 
totes les idees musicals generin expectatives formals. Els objectes musicals, en tant que 
síntesi conceptual de valors i qualitats manifestades multidimensionalment en l’escolta 
musical, recullen i concreten aquestes expectatives formals en el seu si: l’expectativa 
formal fa que esperem de l’obra que neixi, creixi i acabi no pas de qualsevol manera - és 
evident que una interrupció arbitrària de la música mai serà percebuda com un possible 
final musical! -, sinó que esperem, per exemple, que una frase musical tanqui el cicle 
iniciat per la proposta de la seva semifrase inicial component – de la mateixa manera 
que ho fa una pregunta quan trenca el silenci tot obrint un espai i una direcció ben 
determinada per a poder acollir una resposta adequada -, o que un tema faci aparició en 
els moments culminants de l’obra, com a subjecte i com a resposta en una fuga, etc.. El 
cicle d’obertura i tancament, el deixar l’ànim sospès per a trobar després el camí del 
repòs, forma part de la pròpia dinàmica de l’aprehensió del sentit. Així, l’experiència de 
la música posa de relleu l’estructura lògica de la comprensió musical, la qual inclou en 

                                                                                                                                                                          
mental inconscient on juga un paper determinant el concepte matemàtic de probabilitat i el concepte de 
redundància de la teoria de la informació: de quina manera poden els esdeveniments musicals despertar 
expectatives que condicionin l’escolta. El caràcter psicologista conductista d’aquesta teoria és ben 
evident. Ens trobem, doncs, amb una teoria que condiciona la comprensió de la música present als hàbits 
d’escolta del passat: això no porta a cap altre fi que al d’un immobilisme estètic i a un concepte de forma i 
estructura depenents dels diversos models estilístics. Segons el nostre parer, l’error fonamental de Meyer 
és no saber distingir entre les naturals “expectatives formals” estètiques dels oients i el concepte de 
“predictibilitat” a partir d’uns models estilístics, cosa més pròpia del pensament científic que de l’artístic. 
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el seu inici l’estructura pròpia de la ignorància i la imprevisibilitat plena de motivació 
de sentit de l’espurna creativa.   

Tanmateix, les expectatives formals no queden limitades exclusivament als 
objectes musicals. També les trobem, a través de la seva fragmentació en la dimensió de 
la seva materialitat sonora, conduint el diàleg instrumental en un passatge concertante o 
regint els canvis de textura sonora entre famílies orquestrals, per posar un exemple. 
 

Si passem a considerar la relació dels objectes musicals components d’una obra 
entre si i la relació d’aquests amb l’obra en la seva totalitat, constatem que existeixen 
relacions estructurals de cohesió entre els objectes que mantenen el caràcter identitari 
de l’obra i relacions formals d’ordre generador de diversitat que tenen a veure amb la 
idea d’unitat que abraça tots els objectes musicals de l’obra. 
 
 

2.7.6. L’experiència de la tonalitat 
 

Una tonalitat és una idea musical universal, comuna a tots els objectes musicals 
que la comparteixen, que es basa en un conjunt de sons musicals que presenten una idea 
d’identitat específica a través de la singularitat de l’àmbit i de la configuració de les 
diferències d’altura entre els sons musicals que la componen, i una idea d’unitat 
desplegada a través de la diversitat d’aquests sons i ordenada segons llur qualitat 
d’intensitat d’ altura a partir d’un fonament generador comú. Per al seu estudi teòric, 
sovint és útil fer una representació canònica de la tonalitat en forma d’una escala 
ascendent o descendent ordenada per graus conjunts successius; però també poden 
servir altres representacions per a aquest menester: una progressió harmònica, una 
seqüència progressiva a partir d’un motiu musical donat, etc. 

La definició que acabem de fer és molt més ampla que la que hom acostuma a 
trobar en els textos de teoria musical.qq No només la tonalitat clàssica, sinó el sistema 
modal dels antics grecs, els modes gregorians, els modes pentatònics de les diverses 
tradicions musicals del món o el sistema tonal cromàtic bártokià, poden ser incloses en 
aquesta definició.  

Per altra banda, no tot objecte musical ha de pertànyer necessàriament a una 
tonalitat, ni tot conjunt de sons musicals formen una tonalitat. En aquest sentit, d’una 
sèrie dodecafònica – tal com és concebuda en el mètode ideat per Schönberg – no 
podem dir que és una representació canònica d’una tonalitat, com més endavant 
argumentarem, ja que en aquest cas, tot i ser un conjunt de sons amb una identitat 
inqüestionable, li mancaria la idea musical d’unitat.rr 

Així doncs, existeixen obres musicals que no comparteixen la idea d’una 
tonalitat tal com ho hem descrit anteriorment; però, en canvi, no poden haver obres o 
objectes musicals que no es basin en cap idea d’identitat i d’unitat a la vegada: o dit 
amb altres paraules, poden existir objectes musicals “fragmentats” per llur manca 
d’unitat de concepció però amb una forta idea identitària que els hi doni cohesió, o bé 
objectes “ambigus” sense idea d’identitat però tot presentant una unitat de concepció – a 
                                                           
qq  De fet, allò que se sol entendre per tonalitat és un cas particular: el sistema tonal propi de la música 
feta en el període anomenat “de pràctica comuna” – aproximadament entre els segles XVI i XIX – i que 
també és coneguda com a tonalitat bimodal clàssica. 
 
rr Idea d’unitat que Alban Berg i Anton Webern intentaran recuperar per camins diferents: en el cas de 
Berg treballant amb sèries dodecafòniques de clara arrel tonal – veure, per exemple, la sèrie del seu 
Concert per a violí -, mentre que Webern cercarà motius generatius intraserials. 
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aquests dos tipus d’obres o objectes musicals els podríem anomenar obres o objectes 
parcialment tonals; però no pot haver objectes musicals sense identitat ni unitat de 
concepció, és a dir, objectes musicals absolutament atonals. 

S’obra aquí un motiu de discrepància: entendre la tonalitat - sigui en la forma 
“forta” identitàrio-unitària o en la forma “feble” de tonalitat parcial - com el sistema de 
pensament musical que fonamenta la intel·ligibilitat de les idees musicals, i, per tant, 
sempre present en l’expressió musical de totes les èpoques; o entendre solament el 
sistema vigent en el període de la “pràctica comuna”. En el primer cas, la tonalitat és 
inherent a tot pensament i/o concepció musical mínimament coherent – i, per tant, no 
pot existir una música atonal, tal com afirmava Schoenberg -, i pot ser concretada en 
els tres tipus de pensament que s’han donat al llarg de la història de la música: el 
pensament horitzontal (monòdic), el pensament simultani (harmònic) i el pensament 
serial. En el segon cas no hi ha més tonalitat que la clàssica.  

Evidentment, som del parer que és molt més adient una concepció oberta de la 
tonalitat que una altra tan restrictiva que porti ja implícita una data de caducitat. Pensem 
que va ser justament el fet d’haver confós la idea universal de tonalitat amb el cas 
particular de la tonalitat “clàssica” el motiu que va portar en el seu moment a molts 
compositors a rebutjar tota idea de tonalitat.ss L’error es va consolidar en el moment que 
es volgué construir una teoria musical sobre bases purament acústiques.tt Escoltem allò 
que la percepció musical ens fa escoltar i no allò que “acústicament” hauríem d’escoltar 
segons la teoria. Som capaços de distingir les diferències en l’altura del so – els 
intervals - “abstretes” de llur àmbit i registre sonor “acústic” i percebre-les en tant que 
interval transposat, tot passant per sobre i “fent imperceptibles” a l’escolta musical 
aquelles dissonàncies entre sons harmònics que una percepció no musical, merament 
acústica, ens faria constatar..  
  
  

2.7.6.1. La tonalitat “clàssica”:  
un llenguatge per a la representació d’un “món musical” 
 

La tonalitat triàdica “clàssica” és un sistema musical universal basat en la idea 
d’unitat a través de la noció de creixement generatiu a partir de la sèrie d’harmònics. 
 La tonalitat triàdica no genera només un ordre, sinó un ordre sistemàtic, un 
sistema que governa el procés de creixement musical. Per tant, la tonalitat clàssica no és 
un estil d’escriptura musical, una maniera de compondre sotmesa a determinades 
convencions,uu sinó un fonament a partir del qual es generen diferents estils particulars, 
els quals no exhaureixen el potencial d’aquest. 
                                                           
ss El mode pentatònic harmonitzat  tonalment esdevé un mode heptatònic diatònic “deficient”, com al seu 
torn, el mode diatònic esdevé un mode cromàtic també “deficient”: aquesta sembla ser la dinàmica de 
l’evolució de la idea sensible de tonalitat. Per què no pensar, doncs, que per una raó similar la tonalitat 
cromàtica clàssica no pugui acabar col·lapsant-se primer en un nou sentit de tonalitat que admeti la 
presència simultània de vàries tonalitats clàssiques per a, posteriorment,  obrir-se a una tonalitat cromàtica 
completa dodecatònica? 
 
tt  Principalment la teoria musical de Helmholtz. Com bé assenyala Pierre Schaeffer, una aproximació a la 
percepció musical seguint estrictament les previsions que es poden desprendre de les lleis físiques de 
l’acústica ens durà de ben segur a un camí ple de despropòsits.  
  
uu El compositor contemporani i assagista Heny Pousseur, gens sospitós d’abrigar idees reaccionàries ho 
diu ben clar: “Arribem, doncs, fins al camp de les convencions purament( ?) arbitràries, voluntaristes, 
que l’educació i el costum poden tanmateix incrustar amb prou força però que, no obstant, no tenen cap 
expressivitat innata. De tota manera, em sembla que allò específicament musical s’até rarament a 
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Aquest sistema té el seu principi bàsic en un pensament simultani harmònic que 
accepta tres harmònics diferents - el 4art, el 5è i el 6è, obviant els harmònics 1er, 2on i 
3er com a mers analoga d’8ª – en successió per 3es com a model comú per a la 
consonància polifònica: l’acord tríade, format per la superposició d’un interval de 3ª M 
+ un interval de 3ª menor. 

L’estructura harmònica, construïda d’aquesta manera, permet el reconeixement 
perceptiu de l’harmònic fonamental – el 4art harmònic com a representant de 
l’harmònic 1er – com a arrel unitària generadora de l’acord. Aquest reconeixement és 
tan clar i precís per a l’oient que, fins i tot, es fa possible quan aquest harmònic 
fonamental no està situat - com correspon a l’ordre de la sèrie harmònica -, en la veu 
greu (baix), sinó en la veu superior o en les veus intermèdies. El fenomen en qüestió 
dóna lloc a la possibilitat de diferents estats (inversions) i disposicions dels acords sense 
posar en perill la percepció eidètica d’unitat: estat fonamental (xifrat 5/3), estat de 1ª 
inversió (xifrat 6/3) i estat de 2ª inversió (xifrat 6/4). A més, aquest reconeixement del 
so fonamental i els diferents estats i disposicions dels acords s’experimenta també en el 
context de la discordança contrapuntística a través dels moviments de retard, 
d’anticipació i d’una ornamentació amb “notes estranyes” als acords. 
 

                                                                                                                                                                          
aquestes convencions, i que gairebé sempre està recolzat en capacitats expressives molt més “naturals”, 
dotades d’un percentatge d’eficàcia molt més alt. Jo, per la meva banda, estic convençut de que les bases 
de la nostra harmonia tradicional, per exemple, amb les seves forces d’ “atracció” i els poder expressius 
que d’elles resulten, queden lluny de ser pures abstraccions convencionals, i crec que rauen en 
mecanismes de percepció molt imperatius. Per descomptat, cal una certa educació per a copsar tot això 
(de la mateixa manera que cal aprendre a caminar encara que la marxa depengui de lleis d’equilibri 
molt restrictives); i per altra banda, la cultura no deixa ni ha deixat mai de reforçar, d’accentuar de 
forma sens dubte considerable, aquestes potencialitats originals. Però en qualsevol cas aquestes 
virtualitats preexistien. La cultura no les ha inventat, en el sentit d’haver-les tret del no-res absolut, 
simplement les ha descobert (en una intemporalitat que pot conduir a error) i les ha manifestat” 
(Pousseur, Henri. “Música, semàntica, sociedad” (Alianza Música. Madrid 1984,  p. 19). Des d’un punt 
de vista més filosòfic, fins i tot autors com Gadamer, gens sospitós d’afiliació platònico-pitagòrica, admet 
l’existència de coses més enllà de les convencions: “existeixen també coses que no permeten per si 
mateixes una convenció humana qualsevol, perquè “la naturalesa de les coses” tendeix a imposar-se 
constantment” (VM, p. 391). Les “lleis naturals” de la música són en aquest sentit un bon exemple de dret 
natural que tendeix a imposar-se “malgrat tot”, si bé cal advertir que no són lleis inamovibles ja que 
segueixen tot un procés il·limitat d’evolució històrica. En aquest sentit, entenem que les lleis musicals – 
com ara les que suporten el sistema tonal triàdic – són més de naturalesa moral que de naturalesa física o 
psicobiològica – objecte d’estudi de les ciències naturals – encara que no hauríem de menystenir la 
contribució d’aquesta última. Potser sigui aquesta la raó per la qual, per exemple, no es pot ensenyar a 
compondre (saber moral), però si es poden ensenyar les regles de l’ofici (saber tècnic). 

Enmig de tota aquesta problemàtica, Fubini es pregunta, en tot cas, si “és la tonalitat un dels 
molts llenguatges dels què fa ús la música i que pot substituir-se per un nou llenguatge el dia de demà, o 
posseeix una validesa a-històrica, la qual cosa voldria dir quasi universal?” (Op. cit., p. 180). Certament, 
no hi ha res pitjor per al sentit històric que pretendre invalidar la possibilitat d’un caràcter universal per a 
la veritat històrica. Estem davant del prejudici que l’ “esperit científic” guarda contra la història des de la 
Il· lustració: el prejudici que afirma que només pot ser universal allò que és a-històric. A tot això, 
s’afegeix des de la darrera postguerra mundial un “nou” prejudici que impedeix acollir la veritat en la 
seva nuesa: el prejudici de que no hi ha res que no pugui ser superat pel sentit del progrés - amb la qual 
cosa es dóna arbitràriament per superat tot allò que es resisteix tossudament a la idea de progrés, i així 
roman enquistat per sempre pendent de superació -. D’aquesta forma, la controvèrsia sobre la 
convencionalitat de la tonalitat clàssica s’ha extingit de soca-rel. La tonalitat ha estat declarada 
convencional sense càrrecs perquè el prejudici “progressista” ho ha dictaminat així, sense que li calguin 
proves. L’ingenu que demani la revisió del cas és automàticament acusat de vell retrògrad i condemnat a 
galeres a perpetuïtat! 
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Per altra banda, el sistema tonal triàdic fa possible - a partir de la transposició de 
l’acord tríade als diferents graus de la tonalitat clàssica bimodal - l’existència d’espècies 
d’acords tríades diferents del model abstret directament de la sèrie d’harmònics. Això 
permet una gradació del caràcter dissonant d’aquestes espècies sense perdre llur 
condició d’acords tríades: d’aquesta manera, doncs, s’originen l’acord tríade menor, 
l’acord tríade disminuït i l’acord tríade augmentat.  

A més, el sistema tonal triàdic inclou un subsistema basat en el concepte d’acord 
quatríade ( de 7ª), dissonant en relació a l’acord tríade, basat en la superposició de tres 
terceres vv segons l’odre dels harmònics 4rt, 5è, 6è i 7è: 3ª Major + 3ª menor + 3ª menor. 
Aquest subsistema permet també el reconeixement de l’harmònic fonamental a partir de 
qualsevol estat o inversió de l’acord quatríade: estat fonamental (xifrat 7/5/3), 1ª 
inversió (xifrat 6/5/3), 2ª inversió (xifrat 6/4/3) i 3ª inversió (xifrat 6/4/2). En aquest 
sentit, també es poden reconèixer fins set diferents espècies d’acords quatríades. Fins els 
acords de 9ª (excepció feta de la impracticable quarta inversió) els acords per terceres 
garanteixen el reconeixement de la fonamental sigui quin sigui l’estat, posició o 
disposició en que es trobi l’acord en concret. En canvi, no podem percebre la 
fonamental harmònica de tots els estats hexíades (d’11), heptíades (de 13ª), etc. Sense 
aquesta unitat d’ordre superior, els acords apareixen com a meres simultaneïtats 
fragmentades. Aquesta fragmentació comença quan escoltem simultàniament dues o 
més fonamentals diferenciades dins d’un acord en comptes d’una sola: així, l’acord 
complex es trenca en acords components senzills tríades i quatríades.  

Aquest fenomen no és exclusiu de la música del segle XX, sinó que apareix dins 
del context de la tonalitat clàssica amb els anomenats “acords de sobre-tònica”. En 
aquest sentit, una de les possibilitats més notables de supervivència i d’extensió de la 
tonalitat triàdica clàssica ha estat la utilització dels acords poliacòrdics i politonals, els 
quals mantenen la unitat harmònica dels acords o tonalitats components dins d’un 
context de pluralitat acòrdica o tonal. 
 

La tonalitat triàdica clàssica manifesta plenament una analogia entre l’estructura 
harmònica i l’estructura del llenguatge, i així com ja hem assenyalat anteriorment que 
manifesta el “llenguatge de les essències” - o també es podria dir que manifesta 
l’essència de tot llenguatge -, també té sentit parlar d’una qualitat “representativa” del 
llenguatge harmònic, alhora compatible amb la seva innegable a-semanticitat.  

Dit així pot semblar a primer cop d’ull un argument contradictori, però en 
realitat respon a allò que percebem en l’escolta musical d’obres escrites en el marc de la 
tonalitat triàdica clàssica. Si ens remetem als primers estudiosos de la tonalitat, ja el 
mateix Zarlino ww parlava en relació a la musica d’un “món” amb els seus “elements”, 
tot establint una analogia entre el baix harmònic i l’element terra com a sostenidor i 
suport de les altres parts. El fet de que el baix atregui l’atenció particularment d’entre 
totes les altres veus és degut, al nostre entendre, a la importància que pren en tant que 

                                                           
vv El principi de construcció per terceres genera, per tant, tots  els acords: tant els consonants com els 
dissonants. D’aquí que la 3ª podria ser considerada com l’autèntic “ motiu” (serial?) de la música tonal 
clàssica: el tema fonamental que Brahms va intuir especialment en la seva darrera simfonia!. 

Justament a causa del principi de construcció per terceres arribem a sentir la 4ª en la segona 
inversió dels acords tríades i quatríades com a dissonant; cosa que no era així a l’edat mitjana. Podem dir, 
doncs, que la tonalitat clàssica és una tonalitat feta de 3es. Que la identitat del tríade es conservi a través 
dels canvis d’estat de l’acord significa que l’ordre triàdic posseeix un tipus d’ordre superior, que, al 
nostre entendre, és de característiques similars a l’ordre serial. 

 
ww Zarlino, G. Istitutzioni harmoniche (Venècia, 1558), citat per R. Scruton, Opus cit., p. 257. 
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factor identificador del primer harmònic, el qual la nostra oïda pren com a síntesi de tot 
el conglomerat harmònic sencer. L’oïda cerca espontàniament l’harmònic fonamental 
sigui per a confirmar la nota del baix o per a refusar-la com a fonament. L’analogia 
amb la força de la gravetat sembla evident: així com els cossos tenen tendència a 
“caure” cercant la posició més estable i amb un centre de gravetat més baix, així els 
acords tenen tendència a “caure” a la posició més estable, que és allí on la fonamental es 
troba en la posició més greu. És per això que diem que la tonalitat triàdica crea a la seva 
manera un “món”: existeix un centre tonal i un “camp de forces” que és anàleg al camp 
gravitatori i marca unes línies “geodèsiques” per on ha de circular el corrent 
d’encadenaments harmònics i esdeveniments melòdics de forma unitària. 

La música, sigui tonal o no, porta en el seu si el seu propi medi musical 
d’expressió: s’autoexpressa creant el seu medi d’expressió. Així, expressió i medi 
d’expressió sorgeixen plegats i inseparables. Tanmateix, la música tonal triàdica porta 
un camp expressiu associat que és representatiu de si mateixa, és a dir un “món”.xx No 
tot medi expressiu ha de ser representatiu, però quan ho és aleshores representa un 
“món”. La música tonal triàdica crea un “món” en el qual ella es representa a si mateixa. 

Una de les raons que venen a recolzar el nostre argument prové precisament 
d’allò que molts teòrics acostumen a anomenar “música atonal”. Així, quan el 
compositor Alban Berg en el seu Concert per a violí intenta imitar “atonalment” l’estil 
dels ben tonals valsos vienesos, ens trobem davant d’un fenomen que trobem molt 
interessant: la música “atonal” és capaç d’ imitar la música tonal triàdica justament 
per la distància, en grau d’abstracció, que les separa. Sense caure en la identificació, 
Berg contempla el vals vienès des de l’atalaia de la pura abstracció musical que li 
permet la utilització del mètode dodecafònic. En aquestes condicions, ens atreviríem a 
dir que l’univers tonal “clàssic” fa esment d’una naturalesa musical que pot ser 
“narrada” com si d’una representació dins d’un “món musical” es tractés: de fet, la 
capacitat “narrativa” de la música faria referència als esdeveniments dels objectes 
musicals “representats” d’alguna manera. 

Un món és la forma que té la realitat de donar-se per a ser representada.  
Fora de tot allò que pot ser representat no té sentit parlar de món.  

En tant que realitat representada, tot món pot ser descrit per un llenguatge. 
L’estructura d’un llenguatge pot presentar analogies amb l’estructura d’un altre 

llenguatge per a una altra realitat representada, però el sentit d’allò que descriuen 
ambdós llenguatges és intraduïble entre si. 

La realitat musical – que abasta també allò que no pot ser representat – es dóna a 
l’escolta com un món propi per a la representació, i ho fa amb el seu propi llenguatge. 
  

Què representa, aleshores, la música tonal triàdica?:  
Contestarem que res relacionat amb el món en el que habitualment ens movem, 

amb el món dels objectes físics, inclosos també els instruments musicals “emissors” 
del so musical - en aquest sentit la música manifesta en si allò que, en comparació amb 
el que succeeix amb la representació del món físic, podríem anomenar l’ “essència de la 
                                                           
xx Podem dir que per una banda la realitat musical s’autoexpressa i, per l’altra, s’autorrepresenta creant el 
seu  món. Mentre la representació és un acte intencional – representació “de” ... –, l’autorrepresentació és 
un acte reflexiu. En aquest sentit, constatem una analogia amb el joc: el joc és en si mateix 
autorrepresentatiu encara que consisteixi en el jugar “a representar” uns personatges, etc.. Veure també el 
que diu al respecte Gadamer, VM, p. 151. Creiem, però, que aquest autor no perfila suficientment la 
diferència entre els conceptes d’“expressió” i “representació”. Tampoc podem estar d’acord amb 
Gadamer quan afirma que “la vertadera essència de la representació i de l’obra d’art és el joc” (p. 160); 
en tot cas el joc – i especialment el joc creatiu de l’infant - pot representar un antecedent genètic de 
l’activitat artística, però no la seva essència. 
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representació” -, però sí que representa “coses” pròpies del món musical que ha creat: 
representa els objectes musicals que s’ajusten a l’estructura del llenguatge harmònico-
tonal. Efectivament, cada unitat formal de l’objecte musical “viu” en aquest món amb 
les seves característiques “quasi-personals” que la pròpia música ens descriu a través del 
seu llenguatge: la seva “extensió”, el seu “lloc” en el discurs, el seu “pes específic” i la 
seva funció en relació al tot, de manera que la identifiquem immediatament per la seva 
personalitat musical. Diríem que el “món” creat pel llenguatge tonal triàdic és 
fonamentalment un “espai” musical, un “camp” conservatiu de forces musicals amb 
valls, cingles, camins, geodèsiques, etc. La presència d’un espai és el senyal inequívoc 
de l’existència d’un món representable mitjançant un llenguatge.  

Cada acord, cada contorn melòdic, cada motiu rítmic, etc., actua de forma 
unitària com un component descriptor de la identitat de l’objecte; però, a diferència de 
la descripció que ens fa el llenguatge dels objectes del món, la descripció musical és 
completa perquè l’objecte musical és absolutament transparent a aquest llenguatge: 
els objectes del món musical no oculten res, no amaguen un “en si” opac on dipositar 
una intimitat indescriptible, sinó que es donen plenament al món que els representa a 
través del llenguatge tonal triàdic. En aquest sentit, el llenguatge tonal no afegeix cap 
qualitat o cap valor estètic més dels que ja hem parlat en el capítol anterior: només 
s’encarrega de descriure aquests valors i qualitats encarnats en objectes musicals per a 
la seva representació. El “món” de la tonalitat no modifica la realitat musical tal com 
ens és donada a l’escolta, tan sols “juga” al joc de la representació, en comptes de viure 
l’experiència directa i no mediatitzada del so musical. Ni tan sols la qualitat de la 
“transparència” al llenguatge és una qualitat pròpia de la tonalitat triàdica: amb 
independència de la capacitat per a ser descrit, musicalment el “què” és també el “com”, 
perquè “en essència” coincideixen. L’essència del “què” és el seu mode singular de 
presentar-se i l’essència del com és la seva intrínseca “quidditat”. Per això, com ja hem 
assenyalat abans, la percepció de l’objecte musical coincideix amb el de les seves 
qualitats, sigui representat o no en el món del llenguatge harmònico-tonal. 

De no existir aquesta capacitat representativa pròpia de la realitat musical – amb 
independència de text o qualsevol pauta extra-musical que l’acompanyi- ¿com, podríem 
comprendre la qualitat narrativa tan extraordinària d’una Sonata o d’una Simfonia 
clàssica, exemples paradigmàtics de música instrumental “pura”?.yy Tot això ens diu 
                                                           
yy  Creiem que té raó Roger Scruton quan assenyala que el “Quixot” de Strauss no representa el 
personatge literari del Quixot de Cervantes (Opus cit., p. 129); però és innegable per a aquell que escolta 
aquest poema simfònic que el tema musical associat a la figura del “Quixot” representa un 
“personatge” musical dins de l’univers tonal de Richard Strauss.  

En aquest sentit, el títol de l’obra pot tenir una importància cabdal per a relacionar 
metafòricament el personatge literari amb el “personatge” - o “quasi-personatge” - musical. Només en el 
cas de l’existència d’un títol representatiu  - com és en el cas de la música programàtica -  podríem 
establir un pont metafòric entre el món literari i la realitat musical. Però tot això no podria donar-se si 
la música no tingués d’alguna manera un potencial de representativitat o “quasi-representativitat” aliena 
absolutament a la del text - tot i que admetem que pugui haver una relació amb  la representació del text 
literari exclussivament d’índole metafòrica -. 

Pensem que és essencial, al fil d’aquesta discussió, no perdre de vista que en el cas de relació 
entre la música i el text literari la metàfora es troba sempre en el predicat, en el llenguatge verbal, mai 
en la música. L’experiència musical és massa immediata com per haver de tenir de passar, per a ser 
entesa, pel llenguatge verbal per a ser corresposta amb una metàfora. “Treus la metàfora, i deixes de 
descriure l’experiència de la música” – assenyala Scruton (p.92). Però aquest no és un problema de la 
música, sinó del llenguatge. Per a experimentar la música no ens cal en absolut cap mena de descripció en 
termes verbals. Aquest és un punt de màxima discrepància entre la meva tesi i la del filòsof i esteta 
musical anglès: la “tristesa” de la música no és metafòrica: és un sentiment “real” que utilitza la paraula 
“tristesa” com a traducció analògica -  no com una metàfora! - de la pluralitat unificada de sentiments que 
podem associar a aquesta paraula. Una peça musical no és “literalment” trista: una peça musical és 
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que és possible una estructura “narrativa” per a la música en el que els temes musicals 
són els actors protagonistes d’una “novel·la” feta de sons musicals: ¿no és això una 
mostra de la capacitat de “representació” exclusiva de la música?.  

Per això la tesi formalista de Hanslick queda refutada precisament en la música 
que ell escoltava - la música tonal triàdica – ja que l’expressió de les emocions definides 
tenen la seva corresponent representació en aquest món musical. En canvi no podríem 
afirmar el mateix a l’escoltar música aliena al sistema tonal clàssic. 

En resum, sempre que se’ns dóna l’experiència d’un món hi ha la possibilitat 
d’un llenguatge que el representi. En la música tonal l’expressió va lligada a la 
representació d’un “món” tonal i als objectes al qual pertanyen. Això és precisament 
el que distingeix l’expressió “atonal” de la “tonal”: no certament un grau diferent de 
qualitat expressiva – la música escrita al marge del plantejament tonal clàssic pot ser 
extraordinàriament expressiva! zz-, sinó un nivell d’abstracció en relació al “món tonal” 
representat, que és un “món musical” donat a la percepció estètica. Dit en termes 
husserlians: el llenguatge tonal ens representa la Lebenswelt: el món musical de la 
tonalitat triàdica. 
 

Precisament perquè reconeixem en la música tonal una capacitat 
representacional, “quasi-figurativa”, és possible dur a terme un posterior exercici 
d’abstracció d’aquesta capacitat – com, per cert, també s’esdevé en el cas de la pintura 
o l’escultura, quan passem del món figuratiu a l’abstracció -. Al nostre parer, cal que 
sapiguem distingir entre la comprensió que tenim de l’expressió musical i la comprensió 
que ens arriba a través del “món musical” de la tonalitat – món absolutament fictici per 
a la consciència reflexiva, però inqüestionablement real per a l’escolta musical -. 
Podríem qüestionar-nos si la manifesta incapacitat observada en alguns oients per a 
entendre la música anomenada “atonal” no provindrà tant de la seva hipotètica opacitat 
a les qualitats expressives d’aquest tipus de música, com, més aviat i en gran mesura, a 
que ja no poden percebre un món representacional al qual la tonalitat els ha habituat 
i condicionat a esperar. De ser així, la incomprensió de la música escrita al marge del 
context tonal clàssic estaria fonamentada en la confusió d’escoltar “representativament” 
aquella música que ha renunciat a valdre’s del “món” tonal: de la mateixa manera que 
és errònia una interpretació abstracta d’una obra representativa, també seria equívoc 
interpretar representativament allò que no ha estat concebut com a tal.  

                                                                                                                                                                          
“musicalment” trista. No es tracta en aquest cas d’un joc de paraules: de que el “dimecres sigui gras i el 
dimarts prim” - en paraules de Wittgeinstein que cita el propi Scruton (p. 82) -, sinó que experimentem la 
tristesa de la música en allò que té de comú amb la tristesa de les coses del món: la seva arrel essencial, el 
seu valor en tant que sentiment. Des de l’experiència essencial d’aquell que escolta música sembla més 
aviat a l’inrevés: que sigui el món dels objectes i del llenguatge que els descriu una metàfora ben pobre 
i magra de la realitat plena que ens ofereix la música. 

Scruton (p. 144) es pregunta com sona un estat mental. Nosaltres li responem que no és que la 
música s’assembli en algun aspecte a un estat de la ment, sinó que la música purament és un sentiment 
fet so, un sentiment singular i concret per a ser escoltat per un individu concret i singular. O és que el 
sentiment d’alegria, per exemple, s’experimenta per igual, en el mateix grau i caracterítiques emocionals, 
en totes les persones?. És que podria una música alegre passar per trista?. Habitualment, sota l’epígraf 
d’alegre posem en el mateix sac sentiments singulars que tenen, al nostre entendre, quelcom en comú. Per 
això, l’alegria o la tristesa de la música són comparables a la blavor d’una camisa. L’error, al nostre 
entendre, de Scruton és confondre el sentiment natural de tristesa amb el sentiment estètic musical que 
anomenem “tristesa”. 
zz Assenyalem que la distinció estètica entre expressió i representació té el seu origen en la filosofia de 
Benedetto Croce. 
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Per això, la “nova música” exigeix de l’oient una “nova escolta” alliberada de 
les expectatives fortament ancorades en la tradició clàssica. No s’hi val veure 
“paisatges” tonals allí on opera l’abstracció musical. Tanmateix, això és vàlid a la 
recíproca: el fet de que continuem gaudint de la música escrita segons els principis de la 
tonalitat triàdica clàssica, significa que continuem avui dia essent sensibles a la forma 
representativa de la música, la qual ens ofereix un “món” que cap abstracció musical 
seria capaç de donar-nos. Són i seran aquestes, dues maneres d’escoltar la música 
absolutament diferents i inconfusibles. 

Conseqüents amb la tesi de que la realitat musical projecta un “món musical 
tonal”, té sentit parlar, doncs, d’un “llenguatge tonal” en tant que sistema “descriptor” 
del món tonal a través d’un lèxic o vocabulari establert, d’una gramàtica essencialment 
descriptora i d’una sintaxi del sistema tonal triàdic . aaa 

Respecte a la sintaxi musical de la tonalitat triàdica, aquesta té el seu fonament 
en la intuïció estètica formal i ens permet reconèixer el que seria adient - més enllà dels 
condicionants estilístics pertinents - al discurs musical. La sintaxi ens marca les 
condicions formals de possibilitat per a que un objecte musical pugui tenir sentit dins 
del sistema de la tonalitat triàdic. Però això no és suficient per a assegurar que l’objecte 
musical finalment tindrà un sentit musical i quin sentit concret tindria si fos el cas.  

Al nostre entendre, la naturalesa de la sintaxi musical és molt més profunda que 
les meres regles d’estil i de preferència en general. Hi ha un caràcter incontestable d’ 
“objectivitat” en la sintaxi musical independent de les preferències del gust musical 
individuals o col·lectives. A la pràctica, un dels papers més importants que juga el 
coneixement de la sintaxi harmònica consisteix en saber distingir clarament aquells 
fenòmens harmònics que són determinants per a l’estructura dels objectes musicals 
d’aquells que no ho són – i que en el cas concret dels acords, ens permet entendre les 
relacions de subordinació dels acords no-estructurals (acords contrapuntístics) a aquells 
que tenen importància estructural (acords harmònics) -.  
 
 
 

                                                           
aaa Deryck Cooke  en el seu llibre The language  of Music planteja una mena de lèxic o vocabulari per als 
diferents tipus d’intervals melòdics als quals associa un caràcter determinat. La idea de Cooke, al nostre 
entendre, bàsicament no va desencaminada, ja que busca una forma de descriure verbalment un 
llenguatge representatiu com és el sistema tonal triàdic. Ara bé, cal afegir que la valoració estètica que 
extreu  no sempre s’ajusta a l’experiència. És ben palès que, fins i tot en el sistema tonal “clàssic”, el 
context influeix de forma decisiva en la valoració de les qualitats musicals dels intervals melòdics - i 
l’error principal d’aquest autor  consisteix en no adonar-se d’aquest fet, tot adjudicant un significat fix per 
a cada interval -Evidentment, fora del sistema tonal triàdic el vocabulari de Cooke deixa absolutament de 
tenir sentit.  

Alguns crítics de Cooke desacrediten la seva tesi tractant-la de fal·làcia, a l’interpretar que 
d’aquesta manera es compondria a partir d’un vocabulari establert. Si aquesta era la intenció de Cooke, el 
seu error és greu. Al contrari:  és el sentiment estètic el que produeix el vocabulari tonal a través de la 
pràctica musical, i no a l’inrevés. Segons el nostre punt de vista, Cooke intueix un cert potencial 
“representacional” per a la música tonal en els diferents intervals. El lèxic que proposa  no és una mera 
recopilació d’“hàbits del gust”, sinó una valoració expressiva dels intervals musicals aïllats del seu 
context musical. 
 

D’altra banda, el fet de que reconeixem una certa analogia estructural entre la sintaxi verbal i el 
llenguatge tonal, no justifica acceptar la limitació de considerar la música com a “signe” de cap objecte. 
L’error estructuralista – iniciat en Saussure i continuat en Barthes – és, al nostre parer, força més greu 
perquè a partir d’ell suposem que la música té un significat que es troba codificat en la seva estructura.  
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2.7.6.2. L’experiència del moviment harmònic i el moviment 
tonal en la tonalitat “clàssica” 
 

El fenomen més rellevant de l’harmonia és el moviment harmònic: allò que 
empeny a un acord a canviar a un altre tot establint una estructura de relacions 
diferenciades entre els possibles encadenaments. Tot i que res impedeix que qualsevol 
acord es pugui relacionar amb qualsevol altre, el valor estètic de cada encadenament és 
específic: aquest és el camp temàtic propi de la gramàtica harmònica. bbb  

La nostra investigació ens porta a les següents constatacions: 
 

                                                           
bbb Emprem el terme “gramàtica” d’una manera molt semblant a com Wittgenstein la utilitza com a 
sinònim de fenomenologia o de geometria: com a descripció de l’experiència concreta en allò que té 
d’essencial. El propi Wittgenstein escriu: “No és l’harmonia (musical), almenys en part, fenomenologia, 
és a dir, gramàtica?. L’harmonia no es una qüestió de gust. Entendre un mode de tonalitat eclesiàstic no 
significa estar acostumat a una seqüència de tons en el sentit en el que puc estar acostumat a un olor i, 
després d’algun temps, ja no el trobo agradable. Significa, més aviat, sentir quelcom nou que abans no 
havia escoltat, quelcom semblant, per exemple, - en efecte, completament anàleg – a ser capaç de veure, 
de cop, 10 ratlles ////////// com un tot característic que abans he vist només com dos grups de cinc ratlles. 
O, de repent, ser capaç de veure espacialment el dibuix d’un cub que abans havia vist només com un 
ornament pla”, (Wittgenstein, L. “Fenomenologia. Seccions 94-100 del Big Typescript”, p.80-81. KRK 
ediciones. Oviedo, 2009).  

Es tracta, doncs, d’adonar-nos de la identitat del mode en qüestió, de la complexitat de la seva 
estructura musical, de la gramàtica essencial del llenguatge que el fonamenta, com un tot divers en les 
parts però idèntic que convergeix a un centre. Les obres no deriven d’una gramàtica harmònica sinó la 
gramàtica de les obres musicals, justament perquè la gramàtica és sempre conseqüència d’una pràctica 
musical que genera el llenguatge harmònic amb el seu lèxic, la seva gramàtica i la seva sintaxi, d’un “ús”. 
Per això, la gramàtica i sintaxi tonal és resultat històric d’una pràctica secular, d’un “joc” amb els sons 
musicals que s’arriba a autoorganitzar de manera complexa tot generant les seves regles. 

Des d’aquest punt de vista, tota teoria musical ha de ser fidel a una pràctica consolidada per la 
tradició en forma de “regles d’ús” per a la composició. La gramàtica així entesa no provindria ni de la 
pura especulació teòrica, ni tampoc d’un mer convencionalisme estilístic, sinó de la mateixa font creadora 
que ha portat a terme les obres musicals. Per això, malgrat els punts controvertibles i les discrepàncies 
que mantenim amb el mètode analític schenkerià, cal reconèixer que l’enfoc gramatical i sintàctic que fa 
va en la bona direcció: així, el contrapunt lliure només és possible, segons Schenker, com a prolongació 
del contrapunt estricte – recollit sistemàticament  en les regles de Fux - en nivells més profunds: és a dir, 
el contrapunt estricte encarna el moviment rítmico- melòdic essencial destil·lat de la pràctica secular 
del contrapunt lliure. 

En aquest sentit, la manca d’un plantejament “purament teòric” per a l’anàlisi schenkerià pot ser 
interpretat com un senyal de la pròpia incapacitat del llenguatge verbal – sense el qual, per altra banda, 
no pot existir cap mena de conceptualització teòrica – per a donar explicació dels fenòmens estrictament 
musicals. Si la composició i la interpretació musicals són bàsicament acció creadora, la “regla” 
harmònico-contrapuntística, que és una regla de “fer”, és allò que més s’ajusta a una “causa” teòrica. 
D’aquesta manera, la teoria musical esdevé composició per a poder entendre la composició des d’ella 
mateixa, en el seu “fer”, i no en un inútil esforç per a buscar “raons” dels fets, malgrat la paradoxal 
necessitat d’haver de relatar-ho amb un llenguatge amb vocació no només descriptiva – cosa que 
compartiria amb el llenguatge tonal triàdic - sinó també explicativa. Al nostre entendre, el problema rau 
en que l’anàlisi schenkerià, tot i la seva voluntat d’aproximar-se a la manera de fer música, no deixa de 
ser una teoria basada en regles i en una sèrie d’abstraccions a partir d’una pràctica anterior; i això 
significa que no és prou sensible al context present, contemporani de l’obra i, per tant, als valors musicals 
singulars de cada passatge - en el que cada detall influeix en allò més profund i viceversa - i de cada obra 
concreta: l’anàlisi schenkerià no és fenomenologia. La teoria de Schenker s’inspira en una suposada llei 
universal del moviment musical que és d’aplicació a tots els nivells de percepció, des del més superficial 
al més profund. Per atractiva que resulti la idea, no ens evita el perill de deixar-nos arrossegar pel 
reduccionisme, tot menyspreant allò que justament té més gràcia i contribueix més a la singularitat de 
l’obra musical: el detall.  
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1) El moviment harmònic tendeix a desplegar-se en un creixement ordenat per 
tal d’ocupar progressivament tot el camp harmònic.  
 

2) El moviment harmònic no acostuma a ser constant, sinó variat: moviments 
lents que donen canvis petits – encadenament “suaus” -, moviments moderats – 
encadenaments “semisuaus” i “semidusos” i moviments ràpids que ocasionen canvis 
sobtats de l’harmonia – encadenaments “dusos”. Els canvis petits donaran lloc a 
encadenaments entre acords amb més notes comuns que diferents, mentre que els canvis 
ràpids encadenaran dos acords sense cap nota comú entre ells. 
 

3) Aquest desplegament té en compte les geodèsiques de la tonalitat triàdica de 
forma que podem parlar d’un desplegament a favor o contra corrent: en el primer cas el 
valor estètic de l’encadenament està associat a la sensació estètica de distensió, mentre 
que en el segon cas sentirem una tensió harmònica. 
 

4) Existeix una unitat mínima de moviment harmònic que és l’interval de 3ª 
major o menor indistintament. Per tant, el creixement harmònic més petit consisteix en 
l’encadenament entre un acord i un altre que guardi una relació de 3ª descendent o 
ascendent entre els sons fonamentals d’aquests acords – per exemple, fer un 
encadenament que ens porti de I a VI o de I a III -. Dit amb altres paraules: 
l’encadenament mínim és aquell que es fa entre acords que tenen el major nombre de 
sons comuns. 
 

5) L’encadenament de 3ª descendent segueix un moviment a favor de la 
geodèsica de la tonalitat triàdica amb la corresponent sensació estètica de distensió, 
mentre que la 3ª ascendent és percebuda com un moviment contra corrent de tensió. En 
conseqüència, el moviment harmònic mínim espontani que no oposa resistència és el 
de 3ª descendent. 
 

6) En el cas d’una tonalitat triàdica restringida als sons de l’escala diatònica es fa 
present un acord central - que anomenem acord de tònica (I) – en posició d’equilibri en 
relació a un acord de distensió – l’acord sobre la subdominant (IV) – i un acord de 
tensió – l’acord de dominant (V) -. L’acord de subdominant i l’acord de dominant 
representen els punts “extrems” d’una sèrie de terceres descendents diatòniques, que en 
el cas de la tonalitat triàdica de Do Major començaria a partir de la nota “re” aguda fins 
a la nota “fa” greu, en la que l’acord de tònica esdevindria l’element central:  
 

Fa-la-do     Do-mi-sol     Sol-si-re 
   Acord (IV)  Acord (I)  Acord (V) 
 

El moviment espontani de distensió que conserva la distinció entre aquests tres 
acords és el següent: acord de tònica vers acord de subdominant vers acord de dominant 
vers acord de tònica novament. Aquest moviment va a favor de la geodèsica tonal 
“clàssica” i és sempre distensiu. 

El fet de que la tonalitat clàssica es basi en una tònica com a “centre” d’equilibri 
i no com a únic “fonament” per a la distensió harmònica, ens dóna un sòlid recolzament 
als nostres arguments a favor de fer la distinció entre els aspectes de consonància i 
dissonància segons l’ordre acústic dels harmònics i la dinàmica del moviment tonal, la 
qual es de caràcter cíclic i, en conseqüència, infinit en tant que il· limitat. A més, el 
mostrari d’acords tríades no s’exhaureix en aquests tres acords – que corresponen a les 
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tres funcions ccc de la teoria de Riemann -, sinó que els altres quatre (II, III, VI, VII) 
juguen un paper intermedi entre aquells. Així, l’acord de mediant (III) juga un paper 
intermedi entre la dominant (V) i la tònica (I), de forma anàloga a com l’acord de VI ho 
fa entre la tònica i la subdominant; de la mateixa manera, l’acord de supertònica (II) 
condueix el moviment de la subdominant a l’acord de dominant passant a través de 
l’acord de sensible (VII). 

Evidentment, el moviment tonal no té perquè seguir obligadament aquesta roda 
d’encadenaments: per exemple, l’acord de tònica pot relacionar-se directament amb la 
dominant tot prescindint de la subdominant (I-V tensió/ V-I distensió) – i el mateix per 
a la relació entre tònica i subdominant -, però això tindrà conseqüències en la sensació 
global de tensió: un passatge on es prescindeix reiteradament d’un dels acords 
esmentats produeix un residu de tensió que tard o d’hora ha de ser alliberat per a poder 
aconseguir l’equilibri distensiu.ddd 
 

Parlarem de moviment tonal quan el camp on es desplega el moviment harmònic 
no queda restringit al mode diatònic major o menor corresponent. La forma d’eixamplar 
aquest camp tot respectant la gramàtica harmònica de la tonalitat triàdica pot ser de dues 
maneres:  
 

a) canviar a un altre centre tonal directament (canvi immediat de tonalitat) o a 
través d’un procés tonal que ens conduirà a un canvi de tonalitat (modulació), o 
 
b) mantenir un centre de tònica que admeti acords cromàtics - tipus dominant 
secundària – de forma puntual (aquest punt el tractarem en el següent paràgraf). 

 
 

Per a la modulació distingim tres tipus de procediment: la modulació diatònica, 
la modulació cromàtica i la modulació enharmònica. 

La modulació diatònica presenta un procés estructuralment semblant a allò que 
en el llenguatge matemàtic s’anomena intersecció de dos conjunts (tonalitat A i tonalitat 
B), on la intersecció és anomenada “pont intertonal” de modulació.  

 

 
Figura 18 

 
El procés consisteix en cinc passos:  
 
1) L’afirmació de la tonalitat d’origen (A).  
 
2) L’apropament a la frontera de la intersecció mitjançant un acord característic 
de la tonalitat A.  

                                                           
ccc Reconeixem les qualitats funcionals (τιμή) com a qualitats formals eidètiques (ειδοϛ) associades a la 
gramàtica del llenguatge harmònic tonal-triàdic. 
ddd Veure l’anàlisi de la peça Coral de l’Album de la joventut de R. Schumann. 
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3) L’estada en la zona d’intersecció (pont) en el que es produeix un canvi de 

funció tonal del/s acord/s comú/ns segons la igualtat A(x) = B(y) on A i B són les 
tonalitats respectivament origen i destí de la modulació, i x i y són els graus (i les seves 
funcions tonals associades) del/s acord/s comú/ns en qüestió.  

 
4) Afirmació de la tonalitat destí B. En el cas de que el darrer pas no es produís 

tindríem allò que anomenem “modulació fugissera”. 
 
 
En quant a la modulació cromàtica ens trobem en un procés en el qual la relació 

entre les tonalitats A i B és a través del que anomenem una “relació cromàtica”: un pont 
melòdic per semitò cromàtic que enfronta un acord característic d’A amb un de B. 
L’origen de la relació semitonal cromàtica la podríem trobar en el procés de 
“sensibilització” del VII grau del mode menor (sensible artificial) i en el canvi de mode 
- # per al pas de mode menor a mode major i bemoll per al cas contrari -. En el primer 
cas explicaria la tendència de tot semitò cromàtic a ascendir (en el cas del #) o descendir 
(en el cas del bemoll) per a cercar la resolució semitonal (semitò cromàtic ascendent 
seguit de semitò diatònic ascendent o, contràriament, semitò cromàtic descendent - 
semitò cromàtic descendent). 

 
 

 
Figura 19 

 
En el cas de la modulació cromàtica el procés modulatori segueix quatre passos:  
 
1) Afirmació de la tonalitat d’origen. 
 
2) Acord característic d’A, enfrontat a ...  
 
3) acord característic de B.  
  
4) Afirmació de la tonalitat B. 

 
Finalment, el principi de la modulació enharmònica parteix del fenomen de 

l’enharmonia entre graus de nom distint però que comparteixen el mateix to, gràcies a 
les característiques del sistema d’afinació temperada que fa equivalents en sonoritat, per 
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exemple, un fa, un mi# i un sol. eee Això fa possible que en determinats acords a través 

del procés enharmònic parcial – és a dir, només d’alguna o d’algunes notes de l’acord, i 
no de totes, ja que això donaria lloc a una enharmonia total que en si no aportaria més 
que un mer canvi de notació sense cap tipus de repercussió musical - podem aconseguir 
variar la tonalitat i l’estat d’un acord sense modificar la seva sonoritat musical i, fins i 
tot, canviar l’espècie d’un acord a través d’aquest procés. Es tracta d’un autèntic canvi 
de perspectiva sense variar l’objecte sonor, i de canviar el context tonal sense variar el 
“text” pròpiament. És el mateix que passa en el dibuix o la pintura quan podem fer una 
doble o múltiple “interpretació” del que veiem en funció de si escollim determinada 
orientació de la perspectiva de l’objecte o emfasitzem determinat aspecte del fons per a 
que passi a ser figura, i viceversa. El procés de la modulació enharmònica consistiria en 
els següents passos: 1) Afirmació de la tonalitat A; 2) presència d’un acord 
enharmonitzable i canvi interpretatiu del seu paper harmònic en funció de ...; 3) la nova 
tonalitat i 4) Afirmació de la tonalitat destí (B).  

El sistema de 5es que abasta ordenadament tota la pluralitat de tonalitats majors i 
menors fa que l’enharmonia no pugui prendre’s com quelcom neutre i indiferent al que 
representa el context tonal. L’enharmonia no és un simple canvi d’escriptura per a 
major comoditat del lector de la partitura sinó que revela un ordre estructurat estricte 
entre les tonalitats. Només en el cas en que la unitat entre les tonalitats es tranqués – 
com en el cas de les obres compostes segons el mètode dodecafònic – l’enharmonia 
deixaria de tenir sentit musical i passaria a ser una mera convenció gràfica. 
  

La modulació diatònica limita el moviment tonal només entre aquelles tonalitats 
que tenen acords en comú. Això significa modular a tonalitats veïnes (tonalitats amb 
una alteració de diferència en l’armadura i als relatius corresponents) o quasi veïnes 
(dues alteracions de diferència). En canvi, la modulació cromàtica permet un moviment 
més ampli i més ràpid. La modulació enharmònica és singular per la seva instantaneïtat. 
 
 

2.7.6.3. La tonalitat “cromàtica”:  
el moviment d’expansió tonal 

 
 

Quan al moviment tonal s’afegeix el fenomen de l’el·lipsi - o elisió - 
d’encadenaments harmònics per “sobreenteniment” d’aquests – concentrant en un sol 
moviment harmònic allò que habitualment requeriria dos o tres encadenaments -, 
s’aconsegueix una “acceleració” del moviment tonal que condueix a un afebliment de la 
tonalitat a la qual es modula: a aquesta no li dóna “temps” a afermar-se com a nova 
tonalitat independent i passa a ser percebuda com un grau depenent de la tonalitat 
d’origen. Quan succeeix això, el moviment tonal ja no és percebut en tant que 
desplaçament d’una tonalitat a una altra, sinó que apareix un nou tipus de moviment en 
l’escolta musical: el moviment d’expansió tonal. 

Neix d’aquesta manera el concepte de tonalitat cromàtica, ja que, mitjançant 
aquest moviment expansiu, la tonalitat triàdica guanya per a ella mateixa els cinc tons 
cromàtics – amb els seus corresponents tons enharmònics – que li mancaven per a 

                                                           
eee El fenomen de l’enharmonia i de la modulació enharmònica representa un fet que invalida qualsevol 
intent d’aproximació a la música a partir d’una teoria acústica: es tracta d’un fenomen indistingible des 
del punt de vista acústic i, per tant, inabordable per principi. 
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assolir els dotze de l’escala cromàtica. Això significa que ja no serà necessari fer un 
moviment tonal – modular – per a acceptar graus fora dels límits diatònics d’una 
tonalitat determinada. 

Anem a presentar-ho d’una manera gràfica: 
 
Aquest seria el mecanisme clàssic d’incorporació d’un acord amb una nota 

cromàtica distinta a les que formen els modes major i menor diatònic: 
 
 

 
Figura 18 
 

Partint d’una tonalitat “tancada” (A) en el seu diatonisme, la incorporació d’un 
acord aliè a aquesta necessàriament ha de comportar un procés de modulació cap a un 
altra tonalitat “tancada” que posseeixi aquest acord. Per tant, no hi ha manera 
d’eixamplar el camp d’influència de la tonalitat diatònica degut al seu tancament. 
Només un canvi en la concepció de la tonalitat faria possible superar les limitacions de 
la tonalitat diatònica.  

La tonalitat cromàtica vindria a donar satisfacció a aquest propòsit. L’expansió 
tonal pot ser considerada com un sistema conformat per un “nucli” diatònic en el seu 
centre i un extens camp cromàtic al seu voltant: 
 

 

 
 

Figura 19 
 

La tonalitat cromàtica contempla, així, un espai tonal ampli en el que 
interaccionen un conjunt de tonalitats obertes en relació a un nucli principal al qual es 
subordinen. Per a aconseguir aquest objectiu cal que les tonalitats subordinades (o 
secundàries) es presentin de manera clara, sense ambigüitats, però en cap cas massa 
afermades com per a entrar en competència directa amb el nucli diatònic (tonalitat 
principal). D’altra banda, es fa necessari respectar els límits de l’espai tonal cromàtic 
per tal d’evitar una disgregació de la identitat del nucli principal. 
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El concepte tradicional de “dominant secundària” és una de les aportacions 
musicals més importants vinculades a la tonalitat cromàtica. No es tracta en absolut de 
concebre i escoltar “un acord de dominant en la tonalitat de la dominant”, sinó un acord 
de dominant del grau V (dominant) de la tonalitat d’origen (l’acord de V/V, dominant 
de dominant). Constatem, doncs, que no es produeix ni el més “breu” moviment tonal – 
una modulació “fugissera” -, sinó que, contràriament, el procés d’el·lipsi fa innecessària 
la resolució harmònica sobre l’acord de “tònica secundària” (en aquest cas, la 
dominant): així la resolució de la dominant secundària pot realitzar-se directament sobre 
l’acord de 7ª o de 9ª de dominant de la tonalitat principal corresponent o, fins i tot, sobre 
un acord substitutiu de l’acord de tònica secundària que pugui jugar un paper similar 
dins de l’estructura harmònica de la tonalitat principal. 

També observem que quant més “característic” resulta l’acord de dominant 
secundària, més innecessari es fa per a l’escolta la presència efectiva del grau sobre el 
que hauria de resoldre. Això significa que els acords de 7ª – de dominant o de sensible, 
especialment el de 7ª disminuïda – i els de 9ª són més valuosos en el context de la 
tonalitat cromàtica que els acords tríades, menys característics i més depenents d’un 
context diatònic. Com a conseqüència d’això, percebem un increment important de la 
presència d’acords dissonants en la tonalitat cromàtica, els quals, lluny de ser escoltats 
com a discordances, amplien el ventall de les noves concordances. A més, constatem 
també un ajornament progressiu de la resolució de la discordança harmònica, 
pràcticament fins el darrer moment: 

 

 
Exemple 3. Peça nº 21 de l’Àlbum de la joventut de R. Schumann 
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  L’exemple nº 3 ens il·lustra magníficament el fenomen de l’expansió de la 
tonalitat cromàtica. Sobre la base d’una tonalitat principal (Do major), Schumann fa 
servir dominants de diverses tonalitats secundàries: II (re menor, compàs 5), VII (Si 
menor, c. 6), VI (la menor, c. 8), VII> (Si majorc.9), novament II (c. 11 i 13), IV (Fa 

major, c. 14), V (c. 15), VI, II i V novament (c. 16). Tanmateix, allò que és al nostre 
entendre més remarcable és l’encadenament seguit de dominants secundàries (marcat 
amb una fletxeta): la resolució a la tònica secundària ha quedat elidida, tot reforçant el 
color harmònico-cromàtic de Do major.  
 

Un dels fenòmens musicals de més llarga tradició vinculat, junt amb el fenomen 
de la dominant secundària, al moviment d’expansió tonal és el que representa la 
incorporació al mode major dels acords modals propis del mode menor oposat, sense 
haver de fer efectiu un canvi de mode. D’aquesta manera, són assimilats al mode major  
els acords sobre els graus següents: VII (acord de sensible amb 7ª disminuïda), IV 
(acord tríade menor), IV (acord de 7ª menor amb 3ª menor),VI> (acord tríade major), 
VI> (acord de 7ª major amb 5ª justa), III>  (acord tríade major), II (tríade disminuït) i II 
(acord de 7ª menor amb 5ª disminuïda) i l’acord de 9ª menor de dominant (V). 
Interpretem aquest fenomen com una subordinació del mode menor al mode major de 
manera que el primer “presta” al darrer els seus acords modals característics, tot elidint 
el moviment tonal de “trasllat” al mode menor - tal com correspondria si fos el cas de 
que el compositor volgués afermar el mode menor tot fent servir el procediment 
habitual del canvi de mode -. D’aquesta manera no es produeix una oposició modal en 
“igualtat de forces” per a ambdós modes, sinó que en realitat es produeix una expansió 
del mode major “a costa” del mode menor, el qual queda així totalment assimilat al 
primer. 

 
A tot això hem de fer esment també de la incorporació a la tonalitat cromàtica de 

l’acord “napolità” (II>), la subdominant del qual (l’acord IV/II>) dóna lloc a un acord 
sobre el grau V> de la tonalitat principal: amb aquesta nova incorporació, si fem balanç 
dels graus modals del mode menor oposat i de les notes sensibles dels acords de 
dominant de tots els graus diatònics de la tonalitat principal, hem arribat a integrar de 
ple tots els graus cromàtics de l’escala de 12 semitons. 
 

Un altre fenomen important en l’expansió tonal és el de l’el·lipsi, quan aquesta  
fa possible la fusió en un sol acord de dos acords amb rols estructurals harmònics 
diferents. Així, tenim el cas dels acords de “sobre-tònica” on conviuen l’acord de tònica 
i el dominant, gràcies a la fragmentació que l’oïda musical percep i accepta com a dues 
fonamentals harmòniques independents i alhora fusionades. També, el fenomen de 
l’el· lipsi dóna lloc a la formació de noves espècies d’acords tríades i de setena, etc. a 
través d’allò que anomenem “acords alterats”. Així, per exemple, la fusió de l’acord 
napolità (acord sobre el II>) – vinculat al rol dels acords de subdominant – amb l’acord 
de dominant crea un acord alterat de 9ª menor de dominant amb 5ª rebaixada, amb les 
seves corresponents variants “deficitàries” i de color harmònic. 
 

A partir de tot el que hem anat descrivint al llarg d’aquest paràgraf, arribem a la 
conclusió de que el moviment semitonal acaba essent el gran protagonista del 
moviment harmònic dins del context de la tonalitat cromàtica. Sigui en forma de 
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moviment melòdic ascendent o descendent, el moviment de semitó esdevé com la 
“geodèsica” melòdica privilegiada i més característica del moviment d’expansió 
tonal. 

 
Si a tot aquest procés d’expansió tonal a través de l’el·lipsi afegim el canvi 

“instantani” de tonalitat, característic de la modulació enharmònica, obtenim com a 
resultat un context cromàtic totalment obert, de tonalitats “poroses”, en el qual fa acte 
de presència un grau important d’indeterminació en les relacions harmòniques i, de 
retruc, en els moviments tonals. La modulació enharmònica permet que una sensible 
inferior pugui canviar “instantàniament” de sentit resolutiu en un altre context, tot 
esdevenint una sensible superior o una nota sense tensió resolutiva. Aquest factor 
d’incertesa que comporta el canvi instantani de context causat pel fenomen de 
l’enharmonia parcial afebleix considerablement l’expectativa de resolució dels acords 
en un sentit ja determinat. La sensació que ens deixa és de que “tot queda obert” al 
canvi immediat i inesperat. D’aquesta manera, arribem al resultat de que el moviment 
d’expansió cromàtica ha eliminat, de fet, la necessitat de moviment tonal: en 
conseqüència, la modulació deixa de tenir sentit en el context d’una tonalitat cromàtica 
plenament expandida i oberta al canvi enharmònic. L’afirmació de centres tonals 
diferents de la tonalitat d’origen només es faria possible mitjançant la “repressió” 
expressa d’aquest moviment expansiu i de canvi. Per això, una recuperació del 
moviment tonal, un retorn al procés de modulació tradicional, significaria acceptar una 
autolimitació de les possibilitats que ens ofereix el fenomen de l’el·lipsi: és a dir, un 
tornar voluntari a “pensar més lent” i a “recrear-se” en l’obvietat.  

Caure en els vells hàbits de “pensar” quan ja fa temps que els hem donat per 
superats només és possible si es renuncia voluntàriament a un nivell de comprensió 
musical ja adquirit, tot fent una mena de “viatge musical” a formes d’expressió més 
pròpies del passat. En el moment en que s’obre la possibilitat d’una expansió tonal 
plena i es renuncia a ella, només ens queda una actitud estètica ancorada en esquemes 
estilístics mancats de significat autènticament actual. Quan és així, l’autor deixa de 
valdre’s de la riquesa de possibilitats expressives del seu temps. Podem dir que, en 
aquest cas, el compositor es “refugia” en una actitud musical “infantil”, com aquell que 
es tapa els ulls i les oïdes davant del moment present que li ha tocat viure.  

Som del parer, però, que la llibertat del compositor no pot venir condicionada 
per res – ni, fins i tot, per un hipotètic imperatiu categòric de caire estètic que ens 
impedís  renunciar en un moment determinat a l’exercici de la nostra contemporaneïtat 
artística -. Tanmateix, advertirem que un posicionament que donés sempre l’esquena als 
temps que li ha tocat viure al compositor seria del tot repudiable perquè representaria un 
empobriment definitiu del idioma musical del compositor. Recrear-se de vegades en els 
recursos del llegat musical pot ser, fins i tot, una actitud artísticament saludable per a un 
compositor – de vegades convé aturar-se i prendre aire abans de continuar endavant! -, a 
condició de que no renunciï de cap manera al seu present: l’art autènticament viu 
sempre “té present” el present, fins i tot quan ha de mirar enrere. La contemporaneïtat 
no és un posat de cara a la galeria, sinó que és un esperit de la personalitat artística, el 
qual actua de manera constant encara que sovint no gaire explícita. 

Val a dir, però, que el moviment d’expansió tonal, si bé acaba amb el moviment 
tonal entès segons els esquemes tradicionals de modulació, no acaba de cap manera amb 
el concepte de tonalitat. Pot ser sí que eliminarà el vell concepte de tonalitat “clàssica” 
basat en les relacions dels acords tríades dins del context diatònic, però no liquida el 
concepte de tonalitat: la tonalitat no “porta el germen de la seva destrucció” – parodiant 
l’arxiconeguda expressió de Schoenberg -, sinó que porta la llavor que la farà créixer 
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fins a culminar en el total dels 12 tons de l’escala cromàtica. Si això és així és perquè la 
tonalitat cromàtica, malgrat que generi expectatives obertes a la incertesa, assegura 
la unitat i  la identitat dels objectes musicals que es gesten en el seu si. 

Es constitueix així una tonalitat triàdica cromàticament expandida, una tonalitat 
triàdica “sense tríades” perquè han estat elidits en benefici de l’expansió tonal, però que 
operen, indestructibles, des de la seva absència, la qual no és en absolut buida de 
contingut, sinó una efectiva presència “sobreentesa”. 

En tot cas, les possibles “alternatives” a la tonalitat cromàtica – si és que això té 
algun sentit - no venen d’ella mateixa.  
 
 

2.7.7. El pensament serial 
 

Al nostre entendre, el mètode dodecafònic parteix d’un fenomen que ja era 
present en la tonalitat triàdica clàssica: la unitat mínima de moviment harmònic. Per a la 
tonalitat clàssica la unitat mínima de moviment és la 3ª, i quan aquesta realitza un 
moviment descendent esdevé la unitat mínima de moviment distensiu. Des d’un punt de 
vista que va més enllà del marc de la tonalitat clàssica, aquest moviment mínim, 
alliberat definitivament de la constricció dels set graus diatònics, genera una cadena de 
sons que abraça tot l’integral cromàtic de dotze sons: aquesta cadena es pot considerar 
ja una protosèrie dodecafònica. Aquesta nova perspectiva d’entendre la música és el 
que anomenem pensament serial. De fet, la mateixa tonalitat clàssica, des d’aquest punt 
de vista, consistiria en una sèrie heptatònica composta de 3es descendents:fff  

 
 

 
Exemple 4. Tema principal del 1er Moviment de la Simfonia nº 4 de Brahms. 
 
 

 
Figura 20. Sèrie heptatònica corresponent al tema de Brahms 
 
 
L’exemple 4 i la figura 20 venen a il·lustrar l’existència de pensament serial dins 

d’un llenguatge harmònic tonal clàssic com és el de la IV Simfonia de J. Brahms. 
Certament, el tema serial s’incardina en el context harmònic de la tonalitat, cosa que 
                                                           
fff En el següent capítol il· lustrarem això amb un “anàlisi serial” d’una obra tonal de J. S. Bach. Per una 
raó semblant és possible fer un “anàlisi tonal” d’una obra dodecafònica composta a partir d’una sèrie de 
3es com és el cas del Concert per a violí de Berg. 

En aquest sentit, reconeixem en l’obra de Johannes Brahms un precursor del pensament serial 
segons el model de 3es: aquest interval és omnipresent, tant com interval melòdic com harmònic en la 
seva obra, anant molt més enllà del que qualsevol altre compositor anterior o contemporani seu hagi 
pogut fer al respecte.  
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obligarà a variar d’algunes notes (notes nº 6 i nº 7: re#, fa# en la sèrie original, re, fa en 

la sèrie per moviment contrari). Com veurem més endavant, la intervenció de la sèrie 
dins de la música tonal clàssica no es limita al perfil melòdic, sinó que es fa ben present 
en la trama harmònico-polifònica. 

 
 
La diferència substancial entre la sèrie “tonal” que acabem de veure i la sèrie 

segons els principis del mètode ideat per Schoenberg consisteix en que en el sistema 
tonal triàdic, la consonància harmònica, expressió universal de la unitat tímbrica de 
l’objecte musical, fa relacionar la música amb un model harmònic “natural”, en clara 
analogia amb el model de les arts representatives, mentre que el mètode dodecafònic 
pretén trencar definitivament amb aquest.ggg Des d’aquest punt de vista, la sèrie de 3es 
present en el sistema tonal triàdic es pot considerar com un tipus particular d’ordre dins 
del pensament serial. Per tant, l’ordre serial dodecafònic representa una expansió natural 
del pensament musical serial iniciat ja en el context del sistema tonal. La gran diferència 
entre el serialisme tonal i el serialisme del mètode dodecafònic consisteix en la ruptura 
amb la dimensió representacional de la música i la renuncia a qualsevol principi d’unitat 
generadora de la sèrie. 

La música assoleix la seva pròpia abstracció quan renuncia expressament a 
aquest model harmònic, esdevenint l’essència mateixa de l’abstracció – abstracció 
absolutament inassolible per a les altres arts -. D’aquesta manera, l’alliberament de la 
dependència harmònica condueix a l’autèntica i definitiva abstracció musical. Si la 
música tonal triàdica servia de paradigma de l’abstracció per a les arts plàstiques en tant 
que “essència de la representativitat”, la música abstracta significa quelcom 
senzillament inimaginable per a aquestes. 

Tota la música escrita en el període de la “pràctica comuna” – que inclou també 
el post-romanticisme d’arrel wagneriana, malgrat tota l’harmonia “errant” i el ràpid 
moviment tonal amb el que es presenta a l’escolta - no podia prescindir en absolut del 
“món” representacional que li brindava la tonalitat triàdica. No és fins que arribem al 
punt extrem de subjectivitat de l’expressió artística - en l’expressionisme de 
Schoenberg - que el mateix “quasi-personatge” temàtic acaba essent l’agent demolidor 
d’aquest món representacional que l’aixoplugava. 

Tot això vindria, al nostre parer, a justificar la pruïja de Schoenberg tant 
enèrgicament expressada en el rigor absolut en l’aplicació dels principis del seu mètode 
de composició dodecafònica: res que pogués impedir el confondre l’escolta per a portar-
la al camp de la representativitat tonal era sobrer. Per això la sèrie dodecafònica no és 
un mer tema de dotze notes diferents, sinó allò que trenca definitivament amb la 
possibilitat d’esdevenir un objecte del món representatiu creat en la tonalitat triàdica. hhh 

                                                           
ggg  Sobre les causes d’aquest trencament se n’ha parlat molt – fins i tot els propis compositors com a 
testimonis en primera persona d’aquests canvis -. Una sensibilitat tan exacerbada en relació a les qualitats 
hylètico-sonores va arribar fins al punt d’abandonar el moviment harmònic en benefici d’aquestes i donar 
lloc a un moviment tonal descentrat i perdut per l’abús d’acords erràtics. 
 
hhh  Comenta R. Scruton, (Opus cit., p. 284): “Encara que podem descriure allò que succeeix en termes 
que no fan referència a la tonalitat, no hi ha cap garantia que l’oïda no sentirà subreptíciament el 
moviment musical com un moviment en l’espai tonal; un moviment que s’estén a través d’aquest espai, tot 
xocant amb els seus contorns, però tanmateix entès en termes del veritable ordre que intenta endebades 
rebutjar”. “La mera existència de l’ordre serial, per tant, no prova res en relació a que sigui un ordre 
musical, o que aquest sigui l’ordre que escoltem, quan escoltem aquesta peça com a música. Ja he 
suggerit que l’ordre de la tonalitat triàdica és un ordre en el reialme intencional: és l’ordre que sentim 
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Si ho mirem amb profunditat ens adonem que el mètode dodecafònic es basa 
principalment en la força cohesionadora de la identitat d’una sèrie que pretén fer 
innecessària la unitat de l’objecte musical manifestada en la melodia o l’harmonia. 
Significa, doncs, una renúncia a la unitat de concepció melòdico-harmònica a partir de 
la presència reiterada d’una sèrie dodecafònica que actua com un tema-factotum de tot 
el creixement acumulatiu dins de l’obra. Per tant, la diferència de concepció entre el 
sistema d’acords o els modes melòdics i la sèrie dodecafònica és ben contrastada: la 
sèrie és un objecte musical amb vocació de ser el seu propi origen a partir 
exclusivament del seu caràcter identitari que es manifesta de forma aclaparadora, 
mentre que, per altra banda, els modes melòdico-acòrdics de la tonalitat clàssica actuen 
com a patrons universals – i, per tant, sense caràcter identitari definit- de l’expressió de 
la unitat melòdico-harmònica per a qualsevol objecte musical.  

És incontestable que en les obres compostes seguint el mètode dodecafònic 
existeix veritablement un centre integrador de la identitat estructural específica per a 
cada sèrie – cosa que li permet ser reconegut a l’escolta -. Però ella mateixa es 
manifesta en tant que negació de qualsevol fonament per a la unitat - i per tant de 
qualsevol ordre generatiu més enllà de la derivació rítmico-motívica que és independent 
de la qualitat intensiva del to –: cosa que queda palesa en el fet de que existeixi una 
prohibició tècnica expressa d’usar qualsevol procediment que doni força a una nota de 
la sèrie per sobre d’una altra. Això fa impossible cap tipus d’ordre jeràrquic. En 
conseqüència no podem parlar de graus ni, per descomptat, de moviment de graus 
melòdics o encadenaments de graus harmònics: deixa de tenir sentit parlar de melodia o 
harmonia, ja que la relació entre cadascun dels sons de la sèrie com a unitat és 

                                                                                                                                                                          
quan sentim música”,(p. 285). “(Les tècniques serials introduïdes per Schönberg) imposen un ordre 
intel·lectual en els sons, però no un ordre musical. L’ordre que existeix en elles no és un ordre que pot 
ser sentit, quan sentim els sons com a música”. (...) “En altres paraules, les regles de composició si han 
de tenir per resultat una música intel·ligible, han de derivar de la nostra manera de sentir l’estructura 
musical, i no des d’una teoria “constructivista” de la composició”.(...)“L’organització serial en si 
mateixa no pot produir aquestes coses. És un sistema permutacional, mentre que la nostra “gramàtica 
d’escolta” és elaboracional: nosaltres organitzem la superfície musical en termes de simetries i 
prolongacions d’un tipus que no són típicament produïdes per permutació. Hi ha una àmplia evidència 
des d’altres camps de la psicologia cognitiva, que les organitzacions permutacionals són difícils 
d’aprendre i comprendre, quan les comparem amb les organitzacions basades en la repetició, 
l’elaboració i la simetria” (p. 294-295). L’opinió de Fubini és coincident amb bona part de les 
afirmacions de Scruton: “L’atonalitat, per exemple, conserva un sentit per a nosaltres perquè, encara 
seguim considerant certes dissonàncies com dissonàncies, és a dir, inconscientment les relacionem, les 
confrontem i les contrastem amb el món tonal, en el què hem estat musicalment educats i en el que 
aquelles eren constantment resoltes” (E. Fubini. Op. cit., p. 85). L’experiència que descriu Scruton pot 
ser certa i posa de manifest com pot perillar la comprensió musical al canviar de context. Això pot 
explicar  el rigor que exigia Schoenberg en l’aplicació del mètode dodecafònic. Ara bé, d’aquí a 
considerar que tot allò que no s’ajusta a l’ordre triàdic no és un ordre musical, hi ha un abisme. L’ordre 
serial és un ordre musical perquè, en altres raons, ja hi era present en el sistema tonal clàssic en forma 
de moviment harmònic i tonal – per cert, de clar perfil permutacional, tal com il·lustra la freqüència 
aclaparadora del cicle resultant I-IV-V -. En aquest sentit, el sistema tonal clàssic ha combinat l’ordre 
elaboracional amb el pemutacional.  

L’escolta serial segons el mètode dodecafònic no és, en conseqüència, una escolta anti-tonal 
ni anti-musical sinó un veritable ordre musical dins d’un context de fragmentació de la unitat – cosa 
que podria servir per explicar les seves indiscutibles limitacions en els procediments elaboratius -: és una 
forma que té l’ordre musical de “sobreviure” fora del món representatiu del sistema tonal. En aquest sentit 
podríem interpretar en la proposta de Schoenberg certa empremta hegeliana: cerca l’antítesi negadora per 
a arribar a una posterior síntesi afirmadora: allò que nega a la tonalitat triàdica és el que  permet que 
“sobrevisqui” un nou ordre musical en un nou context. 
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inexistent; són com illots autàrquics. Només l’ordre d’aparició d’aquests illots, el 
respecte escrupolós a aquest ordre de processió, garanteix la cohesió que els identifica 
com a grup; però, alhora, aquest mateix ordre els impedeix establir relacions generatives 
tant en el sentit de trobar arrels compartides com en el sentit de generar cap grau de 
complexitat derivada d’ells. El creixement de l’obra musical queda restringida als 
processos acumulatius o permutacionals: repetició - inclosa la transposició i els 
procediments d’inversió i retrogadació -, juxtaposició - tant diacrònica com sincrònica, 
que, al no posseir cap fonament melòdic o harmònic es pot presentar com un “objecte 
dins de l’espai físic” -, etc. 
 

Aturem per un moment la investigació fenomenològica per a centrar-nos en la 
història. Ens preguntem per l’origen històric del pensament serial: per què aparegué en 
un moment determinat de la història la “sèrie” de terceres dins del sistema tonal?:  

La serialització la veiem prendre cos com quelcom que havia estat a l’ombra de 
l’acord tríade i que de mica a mica passà de ser un acompanyant a fer-se autònom. La 
sèrie, en forma de terceres consonants, navegava amb el vent a favor gràcies a la 
jerarquia natural dels harmònics, limitats en el seu nucli bàsic als cinc o sis primers. 
Sense un canvi de context de relació entre els tons, sense un trencar amb la dependència 
del diatonisme tonal, no hagués estat possible el sorgiment de la sèrie com a principi 
estructurador d’un nou ordre per a la música - ordre que sempre havia estat present al 
llarg del període de la pràctica tonal comuna, però que restava aparentment confós entre 
els enllaços harmònics i les elaboracions melòdiques -.  

A partir de l’emancipació de la resolució de la discordança harmònica, el 
referent triàdic va quedar desbordat, sigui  perquè es “sobreentenia” – a través del 
fenomen de l’el·lipsi de la resolució harmònica concordant - o perquè va anar, 
senzillament, desapareixent poc a poc de l’horitzó perceptiu dels nous compositors. 
Només un nou context cromàtic que debilités el diatonisme emparat en la jerarquia dels 
primers harmònics podia alliberar la sèrie per a restituir-li el paper protagonista que té 
tant en la composició com en la percepció musicals. 

Pensem que s’equivoquen alguns teòrics i analistes que creuen que la 
conflictivitat d’una dissonància depèn de que es faci efectiva o no la seva resolució a 
una consonància: de fet, s’han practicat tradicionalment encadenaments seguits entre 
acords dissonants sense que per això hagin perdut el seu grau de “virulència” 
harmònica. Per altra banda, Schönberg en cap moment nega el grau relatiu de 
consonància o dissonància de les possibles simultaneïtats dins de la trama dodecafònica, 
ni invalida la possibilitat d’encadenar simultaneïtats de més dissonants a més 
consonants; però es tracta més en aquest cas d’un tractament de la dissonància com a 
fenomen acústic – fenomen, per altra banda, universal i irrefutable en la seva 
objectivitat -, que d’allò que hem anomenat discordança musical: és en aquest darrer 
aspecte on el canvi de context afecta radicalment al sentit conflictiu dels acords. 

Així, doncs, podem dir que els acords o simultaneïtats sonores dins del context 
dodecafònic poden ser més o menys dissonants, però no són discordants entre ells. La 
dinàmica entre discordança i concordança deixa d’operar en aquest tipus de música. 
Això no significa, però, que hagi desaparegut la sensació estètica de tensió d’una 
simultaneïtat sonora, però sí ha deixat de tenir sentit el concepte de tensió associada a la 
resolució a una concordança, ja que s’ha abandonat definitivament  el sentit d’unitat 
que lligava els acords entre si. 

Tanmateix, hi ha hagut autors, com Berg, que han sabut com tornar de nou a la 
sèrie de terceres, un cop alliberada de les limitacions que imposava el sistema tonal 
diatònic, amb la intenció de recuperar, ja emancipades, les “velles” consonàncies i 
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dissonàncies tonals que havien quedat proscrites en les primeres obres dodecafòniques, 
com element d’enriquiment per a la nova música.  

Al nostre entendre, allò que ha estat més important en el canvi de context 
musical que representa la plena acceptació del pensament serial és l’alliberament de la 
tirania diatònica – diatonisme amagat sota la capa d’un “maquillatge” pujat de “color”, i 
de les harmonies “alterades” del cromatisme post-romàntic -. Comprenem la proposta 
radical de Schönberg i podem justificar el seu posicionament “a la contra”, com a 
necessària en tant que via per a trencar definitivament amb els tradicionals hàbits 
d’escolta. 
 

L’aportació de l’obra madura dels deixebles de Schoenberg, Alban Berg i Anton 
Webern la podem contemplar així com un intent de recompondre la unitat dels objectes 
musicals escrits a partir del mètode dodecafònic. Efectivament, sigui per l’ús de la sèrie 
de 3es – en el cas de Berg - com per l’aparició dins de la sèrie d’un ordre generador 
d’aquesta - Webern –, la sèrie deixa de tancar-se autísticament. En la música de Berg 
constatem una relació indirecta, parcial, però significativa amb la unitat de la sèrie 
d’harmònics: la sèrie deixa de ser negadora de les relacions harmòniques i passa a tenir 
un paper motívico-temàtic tolerant i no pas renyit amb algunes reminiscències tonals 
“clàssiques”. El plantejament de Webern no presenta en absolut connotacions tonals 
tradicionals, sinó que intenta fer quelcom que sembla contradictori: recuperar un cert 
sentit d’unitat musical per a un mètode de composició nascut precisament per a negar-
la. La sèrie, en Webern, de ser l’origen de tot passa a ser un derivat d’unes unitats més 
petites: un conglomerat de mini-sèries de tres sons - de “tríades” que no guarden un 
sentit d’unitat en si mateixos -. La mini-serialització li servirà a Webern per a assolir un 
grau de cohesió de la música com mai s’havia aconseguit en la història, a través de l’ús 
d’un dels procediments contrapuntístics més tradicionals: la imitació canònica contrària, 
retrògada i retrògada-contrària, així com per augmentació i disminució dels valors 
rítmics. La música d’aquest autor, allunyada definitivament del llenguatge tonal clàssic, 
farà de la coherència el principi rector del seu ofici, abandonant sense punt de retorn la 
possibilitat de restituir per a la música del seu temps la idea sensible d’unitat dels 
objectes musicals. 

Tant en Berg com en Webern podem constatar un increment en els procediments 
elaboratius abandonats per Schoenberg, sigui a través de la recuperació dels contorns 
melòdics “lírics” en el primer, o sigui a través dels procediments imitatius en el segon. 
 

La música basada en el mètode de composició dodecafònica  ha estat “enterrada 
en vida” ja des del moment que començava a donar els seus primers passos: bona part 
del públic ho va fer pel rebuig total a qualsevol música aliena al sistema tonal triàdic; 
alguns compositors simpatitzants del mètode s’afegiren potser empesos pel delit edípic 
de “matar el pare”; iii altres  per confondre el serialisme amb procediments que no tenen 
res a veure, jjj etc.. Però convé fer-ne una reflexió serena i profunda que, 
malauradament, al nostre entendre encara no s’ha produït. 
                                                           
iii “Schoenberg ha mort” – diran els compositors ultraserialistes. 
 
jjj Com és el cas de l’arquitecte i compositor Iannis Xenakis: “La música serial proposava un sistema amb 
un fonament constituït, en definitiva, per les seves propietats geomètriques i quantitatives. Per exemple, 
les quatre formes de la sèrie en el cas de les geomètriques i el nombre de semitons dels intervals en el cas 
de les quantitatives. D’aquesta manera es reintroduïa conscientment el pensament pur de les 
matemàtiques en la composició musical. (...) Fins aleshores l’art polifònic guiava la música amb mà 
segura amb línies melòdiques; així va crear-se una frontera “de mentalitat”, que impedia l’explotació 
total de l’ampliació dodecatònica. De seguida veurem com la teoria i el càlcul de probabilitats superen 
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2.7.7.1. L’ordre serial en la trama polifònica d’una obra tonal  
 
Com exemple de la presència de l’ordre serial en la música tonal, no només des 

de la dimensió melòdico-temàtica sinó completament involucrada en la trama 
polifònica, dins del context del llenguatge harmònic tonal, presentem una anàlisi serial 
de  la “Simfonia nº8” per a clavicèmbal, BWV 794  de J. S. Bach. Per a millor 
seguiment per part del lector, en l’exemple 5 hem assenyalat amb color vermell les 
notes de la sèrie heptatònica i amb color verd les connexions entre veus i diferents 
registres d’aquestes notes. La sèrie corresponent és la següent: 

 
 

 
Figura 21 
 

Podem observar com el moviment serial és present en el tema d’aquesta petita 
fuga i, alhora, com domina absolutament a l’entramat polifònic. Veiem com el 
moviment serial és emfasitzat, en paral·lel amb el moviment harmònic, a l’aparèixer en 
moments destacats del compàs: a l’inici dels temps o a la part forta de les respectives 
subdivisions del temps. 

Constatem en aquesta obra un fet característic del moviment serial: la presència 
de la sèrie tot entrecreuant les veus. Efectivament, el moviment serial sobrepassa els 
límits identitaris de cada veu en particular. D’aquesta manera, la sèrie esdevé el  
principal element aglutinador de la polifonia, més enllà del joc contrapuntístic 
d’imitacions motívico-temàtiques, de la sintaxi harmònica o de les meres coincidències 
consonants entre els diferents acords. Aquest poder cohesionador que es fa present en el 
moviment serial – el pas d’una nota de la sèrie a una altra, tot seguint l’odre establert -  
queda reforçat per les connexions entre els diferents àmbits polifònics, com per 
exemple, en la presència de notes serials “pedals” que es perllonguen a través de canvis 
de registre d’8ª, sigui dins de la mateixa veu o per transferència a una altra. En aquest 
sentit, la forma de retenir el moviment serial recorda el mecanisme de perllongació 
harmònica d’un acord. 
 Observem també com, tot i que el moviment serial segueix estrictament l’ordre 
de successió de les notes, de forma puntual es retarda o s’anticipa l’arribada de la nota 
corresponent: és el que hem assenyalat en l’exemple com a R (retard serial) i A 
(anticipació serial). Aquestes “petites” vulneracions de l’ordre de la sèrie creen una 
tensió que sovint ve associada a la discordança harmònica, i amb la qual es pot 
confondre. Així, per exemple, tenim en el compàs 2 com a la nota 2 (re) li segueix la 

                                                                                                                                                                          
aquest obstacle i ens permeten compondre amb vuitanta o mil tons si es vol, utilitzant aquests tons d’una 
forma global, massivament no ja linealment”, (Xenakis, I. “Música Arquitectura”. Antoni Bosch, editor. 
Barcelona, 1982). El comentari de Xenakis demostra una concepció espacial, geomètrica i matemàtica 
característica de la nova  ars acusticae en contrast  amb l’art musical que intentem investigar en el present 
escrit, i que, pel que portem vist fins ara, ni és un art espacial, ni és geomètric ni el seu objecte és d’índole 
matemàtica. 
  No tenim res a dir en relació a l’art acústic, absolutament legítim en els seus principis. Els 
problemes es presenten  quan es confonen ambdós arts: és aleshores quan apareix una mena d’ “ideologia 
acústica” per a la música absolutament contrària a l’experiència musical originària.  
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nota 4 (sol) en comptes de la nota 3 (si) perquè aquest darrer és retardat en la veu 
intermèdia. 

 
Exemple 5 
 
 
Constatem que el moviment serial és compatible amb la presència de notes 

melòdiques conductores de naturalesa harmònico-contrapuntística, “alienes” al 
moviment serial, malgrat que fortuïtament puguin coincidir amb algun grau de la sèrie i 
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ajudin moltes vegades a connectar melòdicament una nota de la sèrie amb la posterior. 
Es tracta de les tradicionals “notes de pas”, “brodadures”, escapades”, etc. El contrapunt 
és entès ara en funció de l’ordre serial. 

Per altra banda, la presència d’alteracions en les notes serials – per exemple, 
l’alteració del si bemoll en si becaire per a la nota serial 3 - és deguda a l’adaptació de la 
sèrie al moviment tonal. Aniríem errats si interpretéssim aquestes notes alterades com a 
notes serials independents. Només en un context més enllà del sistema tonal triàdic és 
possible concebre una sèrie amb un major nombre de notes fins arribar a la sèrie 
dodecatònica.  

 
 

2.8. Fenomenologia de la interacció entre el temps i les qualitats formals 
 

Una cosa molt important, al nostre entendre, és adornar-nos clarament que les 
expectatives formals no són produïdes a partir de models estilístics prèviament 
apresos - si bé aquests poden habituar l’oient a una determinada “via d’arribada” per a 
la satisfacció d’aquestes -. No és tracta simplement del producte d’una espècie de 
mecanisme psicològico-conductista - segons el model interpretatiu que, al nostre parer, 
autors com Leonard Meyer proposen -. Volem insistir en que l’expectació és l’actitud 
espontània davant la imminència d’ésser sorpresos pel ser existent, i que és generada 
pel sentiment estètic de desig davant la promesa d’entusiasme que això comportaria. 
Davant la imminència de la trobada amb l’existent generem una expectativa que 
anticipa una penyora de satisfacció a través de la preparació de l’esdeveniment.  

A diferència del model husserlià que veu en l’ara present un punt límit de la 
retenció, l’escolta musical parteix sempre de l’ “ara” de manera que fins i tot és possible 
anticipar o retardar la seva presència en ella i, alhora, sentir-lo plenament en cada etapa 
d’aquest procés. L’escolta parteix de l’ “ara” present perquè el sentiment estètic és 
anterior i previ a la percepció del temps. D’aquesta manera, l’experiència musical ens 
fa viure la plenitud del present mentre aquest encara no ha arribat, i quan, després, 
s’instal·la en el record: podem “jugar” així amb la temporalitat com si es tractés d’un 
“objecte plàstic” fet d’argila. Podem “estirar-lo” per avançar-lo o posposar-lo perquè ja 
tenim el present “per avançat”.kkk  

Com a exemple de relació d’unitat entre les qualitats temporals i les qualitats 
formals tenim el fenomen del desplaçament rítmic que inclou en sí el fenomen musical 
del retard o suspensió i de l’anticipació, així com de l’apoggiatura- nota de pas, de 
l’apoggiatura- brodadura, etc. El desplaçament rítmic té la seva raó de ser en el joc que 
s’estableix a partit de la suara esmentada qualitat plàstica de la temporalitat musical. El 
desplaçament rítmic actua de potent enfasitzador de determinats sons i determinades 
relacions intervàliques dins de l’objecte musical, de forma que es creen noves 
discordances tot mantenint, no obstant, incòlume la unitat i la identitat de l’objecte i, per 
tant, aconseguint allunyar tota ombra d’atonalitat. Això permet assimilar la 
discordança com una simple de-formació plàstica de l’objecte que en qualsevol 

                                                           
kkk Al nostre entendre, aquest joc plàstic que la música fa amb la temporalitat no té res a veure amb l’ 
“espacialització” del temps, tal com opina Roger Scruton, sinó que es tracta d’un fenomen genuí de la 
percepció del temps musical. La realitat musical restitueix al temps allò que li havia estat en certa manera 
“usurpat” per la percepció de l’espai que la consciència reflexiva crea: la percepció originària de la unitat 
del temps –espai. No és que en la música s’hagi el “temps emancipat d’ell mateix” (p.76), sinó, en tot cas 
de la manipulació a la que el sotmet la nostra consciència reflexiva – perquè la llibertat artística, alhora 
creadora i responsable del compositor – autèntic sentit del concepte d’autoria -, passa per sobre de les 
“necessitats de la raó”. 
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moment pot recompondre la seva forma original: a aquest moviment de recomposició 
plàstico-formal correspon el concepte de “resolució” de la discordança. 

El fet és que, fins i tot si la resolució no arriba, la plasticitat pot mantenir la 
identitat i la unitat de l’objecte fins a cert límit.lll 
 

D’altra banda, l’increment de la durada  de l’objecte musical juga a favor de la 
unitat de concepció (l’obra sencera, la tonalitat principal, etc.). En canvi, la brevetat 
conserva millor la identitat de l’objecte: d’aquí prové el gran potencial de derivació que 
posseeix el motiu musical breu. Així, mentre el desenvolupament motívico-temàtic 
treballa en favor de la unitat de l’obra, el sentit de coherència en l’associació d’idees ho 
fa a favor de la identitat. 
 
 
 2.9 Fenomenologia de les qualitats i valors dels sentiments estètics musicals 
 

La fenomenologia de les qualitats vinculades a la diversitat de sentiments 
estètics és contemplada des del pensament musical del compositor a partir de la noció 
primordial d’intencionalitat estètica. 

Constatem, doncs, que el pensament musical és un acte intencional. Amb altres 
paraules: el compositor compon per a expressar “quelcom”. El correlat intencional de 
compondre és l’expressió de “quelcom”. 
 Però què és aquest “quelcom” de l’expressió?. 
 

No s’escriu música sense objecte. La composició no és un acte compulsiu que 
exhaureix el seu sentit en si mateix. Tanmateix, això no significa que s’hagi d’escriure 
“per a algú”, per a un públic o per a una persona en concret: aquest tipus 
d’”intencionalitat” seria afegida, secundària, no originària.  

Tampoc compon el músic per a expressar sentiments personals, com l’amor, 
l’esperança o la tristesa. Això no vol dir que el compositor no senti res quan composa: 
l’acte de compondre pot venir acompanyat per un sentiment d’intensa satisfacció o per 
un sentiment combatiu de lluita i d’esforç; pot venir de la mà de múltiples experiències 
personals que infonen alegria, decepció, exaltació o depressió, etc.. Però aquests 
sentiments personals, per molt “estimulants” que siguin per a compondre,  no són 
l’objecte de l’expressió musical del compositor. 

L’autèntic correlat intencional de la composició és l’expressió d’un sentiment 
estètic musical: és l’expressió d’un valor estètic que apunta a un sentit a través d’un 
moviment de l’esperit, de la sensibilitat, del gust en forma de gest musical; i això no té 
res a veure, al nostre entendre, amb l’estat d’ànim de l’artista ni amb les experiències 
d’índole sentimental que pugui tenir en el moment en que estava composant.  

El gest intencionalment musical no és un gest qualsevol. El compositor no té 
només un cos biològic, sinó també posseeix un “cos musical”: un cos o “quasi-cos” que 
és vehicle de contacte amb la realitat musical i d’expressió de valors musicals. És un cos 
lliurat a l’expressió de sentiments musicals, un cos musical que respira musicalment. 
 Se’ns fa palès que de totes les nocions primordials del pensament musical, la 
intencionalitat expressiva esdevé fonamental perquè és la “raó de ser” de l’acte creatiu i 
del corresponent acte d’escolta. I això és així, perquè la intencionalitat de l’expressió 

                                                           
lll Límits que coneix bé el compositor, i que han estat objecte d’estudi en tots els tractats relacionats amb 
la composició musical (tractats d’harmonia, de contrapunt, de fuga, etc). Moltes de les normes i regles de 
prohibició d’aquests tractats venen a reflectir els límits o condicions a la que està sotmesa la plasticitat de 
l’objecte musical, amb el propòsit de prevenir la possibilitat de caure involuntàriament en la atonalitat. 
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està en contacte directe amb el sentiment estètic, amb la font i origen de la percepció i 
de la concepció creadora musical.  

Sense intencionalitat no pot haver escolta: l’oient sent l’expressió del 
compositor “en” l’obra, no “a part” de l’obra. No hi ha res a escoltar més enllà de 
l’obra. No és l’obra un mer mitjà d’informació de la voluntat del compositor – això 
seria exactament el que anomenem una “partitura” -, sinó que és voluntat feta música. 
 Constatem, a més, que en l’obra musical la intencionalitat expressiva de l’artista 
és corresposta amb la intencionalitat de l’escolta musical. Aquesta, alhora, és també un 
acte intencional del sentiment i de la percepció de l’oient; és un acte intencional que té 
com objecte l’expressió musical: també escoltem l’expressió dels sentiments musicals 
“en” la música. Per això, sense intencionalitat expressiva es trenca tota possibilitat de 
connexió, de  lligam entre artista i oient. 
 

Tanmateix, la intencionalitat, per si sola i per fonamental que sigui en el procés 
creatiu, no garanteix la comprensió del sentit de l’expressió musical. La intencionalitat 
no és cosa que es pugui reduir a pures “intencions” – ni encara que fossin “bones”! -: la 
intenció, per si mateixa, no fa l’obra d’art. D’aquí que l’obra musical ha de saber 
recollir íntegrament el gest expressiu del compositor en una forma única, orgànica i 
singular. L’obra musical ha de fer de les qualitats expressives del compositor, qualitats 
pròpies i intrínseques de la seva realitat musical, del seu ésser musical.  

Per això pot haver compositors molt inspirats que per manca d’ofici no arribin a 
realitzar les obres al nivell corresponent al seu talent expressiu. Però també pot ser que 
la destresa en l’ofici amagui unes dots expressives mediocres. Només quan el talent 
expressiu del compositor és correspost amb el seu nivell d’ofici podem tenir una obra 
musical que, amb més o menys qualitats estètiques, satisfà les necessitats expressives de 
l’artista i les expectatives estètiques de l’oient. Aquest és el motiu de que hi hagi obres 
musicals molt senzilles, gens aparatoses en llur factura, que destaquin per sobre d’altres 
obres més “inspirades” o més “treballades” del mateix compositor: és la gràcia, l’encant 
el que fa acte de presència en aquestes obres. En altres obres podem admirar i respectar 
el talent, la inspiració o el saber de l’artista, però en aquestes “joies” musicals no hi ha 
lloc per a sentiments tan llunyans: senzillament ens “roben el cor”, sentim que una part 
de nosaltres pertany definitivament a aquella obra.  
 

És quan s’ha establert el lligam intencional expressiu que es fa possible obrir 
expectatives estètiques en l’oient, tot generant en ell el desig estètic. Desitjos i 
expectatives que seran satisfets en el moment que es fa present per a l’escolta el 
moviment expressiu que el creixement orgànic de l’objecte musical confirma i alhora 
conforma: és aquest moment en que les expectatives motivadores del desig estètic 
esdevenen completament expectatives formals en el si de l’obra musical. D’aquesta 
manera, les tensions emocionals estètiques presents en el gest creatiu es transfiguren en 
tensions formals, estructurals, “gramaticals” segons el cas, de l’obra musical. I si en la 
culminació de tot el procés complex de l’escolta es revela subtilment l’entusiasme com 
a sentiment existencial fonamental de l’experiència estètica, és perquè ha estat 
justament l’entusiasme el sentiment que ha guiat en tot moment – en sigui conscient o 
no l’autor en el moment de compondre- el gest musical del compositor vers la seva 
consumació expressiva.  

Per això podem dir que la intencionalitat expressiva de l’acte creatiu és un 
homenatge, un “cant”entusiasmat a l’existència, a la vida.  
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Al nostre entendre, l’error en que cauen alguns pensadors que reflexionen sobre 
la música, astorats davant la paradoxa d’un art tan intensament expressiu i alhora tan 
radicalment asemàntic, és no considerar que els sentiments musicals posseeixen un 
valor que apunta intencionalment a un sentit. Aleshores, l’única explicació “raonable” a 
la paradoxa d’un art tan punyent i tan mancat de significat consisteix en considerar 
l’experiència musical com una mena d’ “al·lucinació semàntica”, d’error de les nostres 
facultats perceptives que s’enganyen a si mateixes concedint un contingut semàntic a un 
miratge absolutament buit.1 Opinions com aquestes són una mostra més dels prejudicis 
en contra dels sentiments, en el sentit de considerar-los que mouen a engany i ens fa 
creure en coses que no són.  

Certament, en una cosa cal donar la raó als “escèptics del sentiment”: l’art de la 
música no està fet per a mostrar cap significat del món. Si allò que hom busca en la 
música és un contingut semàntic relacionat amb les coses del món que són descriptibles 
a través del verb, l’esforç serà endebades: el món li és totalment aliè a la música. Per 
molts elogis que mereixi la funció social de la música, la seva inutilitat en el món és i 
serà sempre manifesta.  

Tanmateix, allò que per al món és pura al·lucinació de la fantasia, és veritat 
palmària en la realitat musical. Fins i tot, els efectes terapèutics (musicoteràpia) i, en 
general, benefactors per al cos i la ment de les persones no tindran mai “explicació” per 
a la lògica científica: la catarsi que es produeix en l’escolta musical no és per cap 
propietat física del so ni per cap sinapsi neuronal, sinó pel pur contacte amb una 
realitat més diàfana i transparent als valors existencials de les persones; una realitat 
que expressa amb llibertat absoluta, sense limitacions alienes a ella mateixa, tot el 
potencial d’expressió de vida dels sentiments.  

Per això, quan diem que la música no expressa “res” del món és perquè és pura 
expressivitat per al món.: no expressa un amor concret sinó el fons d’on emergeix el 
sentiment amorós. No expressa la tristesa per un fet – encara que aquest fet pugui 
motivar en el compositor la necessitat imperiosa d’expressar-se - sinó allò que fa 
possible tots els matisos de la tristesa. La música s’autoexpressa en tant que és 
“expressió de l’essència de tota expressió”: l’expressió de la seva expressivitat 
realitzada en si mateixa.mmm 

Així, quan diem que l’art musical expressa “vida”, no ens estem referint a un 
exercici de la imaginació que pretengui imitar la “vida del món”, sinó que l’obra d’art 
expressa la seva vida i no pas la vida del compositor ni de la de l’oient: és expressió 
                                                           
mmm Jerrold Levinson concebeix la musica com si fos l’expressió d’una subjectivitat indeterminada: “P 
expressa (o és expressiu de) a si i només si P és, per a una classe apropiada de referència d’oients, el 
més adequadament i apte escoltat com (o com si fos) una sui generis expressió personal de a per a algun 
(imaginativament indeterminat) individu” (“Music, Art and Metaphisics”. Cornell University Press, 
Ithaca. New York, 1990, p.338)  R. Scruton critica la tesi de Jerrold Levinson. Comenta Scruton: “quan 
sentim expressió en la música, suggereix Levinson, és com si sentíssim una altra persona expressar els 
seus sentiments. Però de quina manera?. No tenim una concepció apriorística d’allò que seria expressar 
sentiments en la música” (Opus cit., p. 352). Pensem que  Scruton es fa un embolic amb el llenguatge: el 
que Levinson, al nostre entendre, vol dir és que tots tenim experiència de com expressem els nostres 
sentiments, així com també tenim experiència de com ho fan les altres persones. Levinson identifica 
“expressió en la música” amb “expressió de si mateix”. Potser es pot criticar Levinson de que potser no fa 
servir els termes més adequats, però creiem entendre el que vol dir i estem bàsicament d’acord: sentim 
quelcom en la música que sembla la vida i els gestos d’un individu trist, esperançat, etc. Allò que 
signifiqui sentir tristesa o esperança en la música és justament allò que no pot descriure ningú: l’essència 
del sentiment de tristesa o esperança és indescriptible i inabordable des del llenguatge verbal: és un 
coneixement per experiència (knowledge by acquaintance) del qual “no se’n pot dir res”. En el fons, 
creiem que Levinson interpreta l’essència de l’expressió com el focus origen i destí de tota expressió, 
com el propi “subjecte expressant”. 
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directa de la vida en la seva essència. Si volem realment comprendre “en primera 
persona” que és la vida, hauríem de sentir música.  

La música ens convida a participar de la seva vida, a expressar-la i a “moure’ns 
amb ella”: a commoure’ns. No obstant, cal que veiem clar que l’expressivitat de la 
música no depèn de la resposta de l’oient, ja que les qualitats expressives de la música 
són exclusivament de la música. L’oient pot participar d’elles en la mesura que sigui 
sensible a elles, però elles no depenen de la sensibilitat d’aquest. Això significa que el 
valor de les qualitats estètiques no depèn de la importància que tinguin per a l’oient; ans 
al contrari, tot allò que és important per a nosaltres ho és justament perquè es fonamenta 
en un valor que transcendeix la persona que l’experimenta – sigui aquest un valor 
“positiu” o “negatiu” -: hi ha valors estètics magnífics – i, en general, valors 
extraordinaris de tot ordre - que són compartits només per molt poca gent, però que 
continuarien essent autèntics valors encara que no hi hagués ningú en el món a qui 
l’importessin. 
 
 
3. Conclusions en relació a la fenomenologia del pensament musical 
 

En síntesi, de tot el que hem dit al llarg d’aquest capítol extraiem les següents 
conclusions: 
 

1) El pensament musical és el camp fenomenològic en el que s’esdevé l’activitat 
creadora del compositor i on es concep l’objecte musical.  
  L’objecte musical és un concepte sensible del pensament musical. 

 
2) El pensament musical del compositor quan concep un objecte musical 

s’articula en dos actes:  
 

a) l’acte immediat de la intuïció musical sensible; 
b) l’acte de la imaginació creadora projectada en l’horitzó de la seva 
escolta.  

 
3) L’activitat creadora del compositor és guiada per la seva intuïció estètica 

musical, la qual es manifesta a través de tot el complex d’idees sensibles, de sentiments 
estètics i de sensacions estètico-motores del seu cos.  

La intuïció estètica musical és una intuïció sensible dels valors estètics d’un 
objecte musical en el moment de ser concebut. 

 
4) La creació d’un objecte musical és un acte intencional: l’artista compon “per 

a” ser escoltat. L’oient percep l’objecte musical com a donació de l’ésser que l’ha 
concebut. 
 
 5) El compositor posseeix una oïda musical interna que és l’òrgan de percepció 
estètica que li permet escoltar l’objecte musical en procés de concepció dins del seu 
pensament i amb independència de la seva efectiva presència sonora. 
  
 6) L’escolta musical interna no depèn de la capacitat auditiva física del 
compositor, sinó de la percepció imaginativa oberta a la creativitat i vinculada a la seva 
sensibilitat musical: la imaginació creadora. 
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La imaginació creadora és la facultat del pensament musical del compositor que 
recull de la intuïció sensible els valors estètics de l’objecte “inaudit” i els configura 
singularment dins de l’oïda musical interna . 
 La imaginació creadora revela a través de la configuració de l’objecte musical el 
potencial d’expressió, de creixement, d’acció, de moviment i d’organització musicals 
d’aquest. 

La intel·ligibilitat per part de l’oient dels valors estètics intuïts en el pensament 
musical del compositor és conseqüència de la connexió entre la imaginació creadora 
d’aquest i la percepció dels valors estètics donats a l’escolta musical del primer. 
 
 7) L’objecte configurat per la imaginació musical creadora és un símbol de 
l’objecte musical donat en l’horitzó de la seva realització sonora a l’escolta de l’oient. 
 La imaginació creadora utilitza aquests símbols com un joc descobridor de 
possibles valors de relació i organització entre els objectes components de l’obra 
musical. 

El joc simbòlic de la imaginació creadora, més enllà dels valors que revela la 
intuïció sensible, fa possible per al compositor l’aprehensió de nous valors de relació de 
l’objecte musical en el seu horitzó d’escolta per part de l’oient. 
 

8) El procés de creació de l’obra dins del pensament musical del compositor 
arriba a la seva consumació en el moment en que esdevé plenament objecte “per a” 
l’escolta de l’oient – amb independència de que aquesta escolta es realitzi concretament 
en un lloc i moment determinat -. 

Voler refer el procés de composició de l’obra per a copsar el seu sentit és un 
greu error de concepte: el sentit es dóna únicament en la immediatesa de l’escolta de la 
sensació estètica per part de l’oient. 
 
 9) Gràcies a la investigació fenomenològica podem constatar l’existència de cinc 
nocions primordials dins del pensament musical que permeten el reconeixement dels 
valors estètics donats per la intuïció i la imaginació creadora:  
 

a) la noció d’intencionalitat, vinculada fonamentalment a les qualitats del 
sentiment estètic: l’expressivitat musical, el caràcter, l’estil, l’originalitat, etc.; 

 
b) la noció de presència, a partir de la qual s’origina la identitat de 

l’objecte musical en la seva coherència estructural, singularitat tímbrica, etc.; 
 

c) la noció d’ordre, la qual fa possible el reconeixement de la unitat de 
l’objecte musical manifestada en la seva forma i organització multidimensional; 
. 

 
d) la noció de moviment, la qual fonamenta el reconeixement intuïtiu del 

canvi, de l’energia, de l’impuls, de l’equilibri musicals, etc.; 
 
e) la noció de creixement, la qual dóna lloc a que reconeixem dos tipus 

de processos: 
 

1) un procés de creixement generatiu, que inclouria tot allò que es 
desprèn de la lògica i la causalitat musicals: processos per derivació, per 
síntesi, variants, relacions de contrast i d’absurd, etc.; 
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2) un procés de creixement acumulatiu, que abraça els fenòmens 

de repetició, juxtaposició, diversificació, associació, connotació, etc. 
 
 10) L’atenció al silenci ens obre a la sensació temporal en estat pur, la qual és 
experimentada com a sensació estètica: en el silenci experimentem la “musicalitat” del 
temps, tot evidenciant com l’estructura de la percepció del temps coincideix amb 
l’estructura del temps musical. 
 

11) La sensació temporal, en tant que sensació estètica, manifesta la noció 
primordial de moviment com a pura aprehensió de moviment sense objecte, de 
moviment “en si”: el temps musical – tempo - és pura sensació de mobilitat. 

La pluralitat de tempi ens posa de manifest com el moviment es reprodueix en si 
mateix.  

Cada tempo manifesta la noció primordial d’intencionalitat com a expressió del 
caràcter del moviment i és el valor d’aquest caràcter el que crea el pols musical en tant 
que retorn periòdic de l’acte inaugural del moviment. Per la seva banda, el pols 
diversifica el moviment musical en dos moments: el moment de la presència del pols i 
el moment de l’espera: l’ “encara-no-pols”. 
 

12) La generació espontània de diversitat és intrínseca a la temporalitat 
percebuda com unitat.  

Entenem per ritme el moviment musical diversificat i estructurat en si mateix en 
relació a la unitat del tempo del qual forma part.  

La unitat de sentit rítmic es manifesta en la forma que pren l’estructura rítmica 
de l’objecte musical com un tot inseparable de les altres dimensions i qualitats 
estètiques. 

El ritme originari és un ritme lliure, irreductible a la mesura cronològica.  
La grafia del ritme és una simplificació burda de la complexitat del ritme 

originari. La interpretació musical s’encarregarà de recuperar la singularitat irreductible 
que la grafia musical desestima, al no poder significar-la.  

 El sentit d’unitat entre el moviment del tempo i el moviment del ritme prenen 
forma en el pols musical: el ritme musical acull en el seu si el retorn periòdic del pols i 
s’estructura segons els moments de l’avant-pols , el pols i el post-pols. Les diferents 
proporcions de durada entre aquests moments determinen l’estructura i l’accentuació 
mètriques.  

Una accentuació feta fora del pols causa el fenomen conegut com a síncope 
rítmica. 

 
 13) L’objecte musical no només manifesta el moviment en el tempo i en el ritme 
musicals sinó també en la seva materialitat sonora. Aquesta no pot ser considerada com 
una substància inert i passiva subjecta a “forces” externes, sinó que és pur moviment 
musical fet so.  

La dimensió hylètico-sonora de la música és l’encarregada de culminar el 
desplegament del moviment musical i de modular el seu creixement en tota la seva 
diversitat i complexitat de detalls. 
 
 14) La música no és una realitat emergent de l’acústica del so, ni els valors 
estètics de la música són qualitats emergents d’una realitat fisico-acústica primordial. 



231 
 

 La sensació del so musical arriba a la intuïció del compositor i es dona a 
l’escolta de l’oient en tant que qualitat estètica de la materialitat de l’objecte musical. 
Aquesta qualitat material es presenta immediatament i íntegra en tota la seva 
complexitat.  

La singularitat present en la matèria musical caracteritza la identitat de l’objecte 
musical.  

A la unitat singular de la materialitat musical l’anomenem timbre musical. 
 
 15) El cos – en tant que vehicle del gest musical -, la veu i l’instrument musical 
apropen la materialitat musical a la realitat física de les “coses del món”. Des d’aquest 
punt de vista, la forma musical és allò que permet perllongar i concloure el gest musical 
del compositor. 
 Tant el timbre musical intuït pel compositor com el timbre singular de la veu del 
cantant, tan el gest imaginat creativament en el pensament musical de l’autor com el 
gest de l’intèrpret sobre el seu instrument, identifiquen la personalitat artística de 
cadascun d’ells. 
 
 16) Mentre que el so “acústic” no pot deixar d’assenyalar l’objecte físic que 
l’emet, el so musical s’independitza ontològicament de la seva font sonora. Així, 
l’instrument musical perd la seva condició d’objecte del món per a retrobar-se com a 
qualitat estètica en la realitat de l’objecte musical.  
 L’instrument musical, transparent a la sonoritat, “parla” de si mateix manifestant 
el seu interior, la seva corporeïtat més íntima. 
 
 17) Atesa la unitat de concepció de l’objecte musical, hem de considerar com un 
únic so tot el moviment sonor realitzat per un instrument dins d’aquest objecte (motiu, 
tema, frase, obra, etc.): no es concep en el pensament musical ni es percep en l’escolta 
una pluralitat independent de sons dins d’un objecte musical determinat, sinó un únic so 
que canvia d’altura, de ritme, de dinàmica, articulació, etc..  

Anàlogament, l’objecte musical concebut de forma polifònica apareix a l’escolta 
com un únic so polifònic, en tant que manifestació de la unitat de moviment sonoro-
musical de l’objecte en qüestió. Aquesta unitat del so polifònic és per a l’objecte 
musical el fonament de la seva dimensió harmònico-contrapuntística: sense una unitat 
de concepció polifònica no té cap sentit parlar d’harmonia o de contrapunt. 
 
 18) El to és la qualitat intensiva de l’altura del so musical. 

El to és creat i escoltat com a una unitat de moviment de l’objecte musical 
(motiu, tema, frase, obra, etc).  

No hi ha tal cosa com una pluralitat de tons en l’objecte musical sinó un únic to 
que abraça i enfila en un sol moviment musical la diversitat dels canvis d’altura. Aquest 
moviment del to es pot manifestar com a canvi continu (glissando) o com a canvi 
discret (graus d’una escala). En aquest darrer cas, el moviment del to desplega, des de la 
interioritat d’aquest, un ordre jeràrquic de graus i de correspondències entre ells.  

L’ordre intern del to privilegia determinades correspondències entre uns graus 
per sobre d’altres, característica aquesta que fa que les qualitats intensives del to 
adquireixin un valor estètic únic que contribueix de manera determinant en la idea 
d’unitat i d’identitat de l’objecte musical, i  que no es troba en cap altra qualitat o 
dimensió d’aquest (ritme, textura sonora, timbre, etc.).  
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En conseqüència  amb el que acabem d’expressar, considerem absurda la 
pretensió de l’existència d’un continu rítmico-melòdic – com en el cas de Gruppen) de 
Stockhausen -.  

   
 19) La melodia és el moviment del to que es singularitza per a cada objecte 
musical en tant que expressió creativa del pensament musical del compositor.   
 El valor estètic únic del to fa que, per una banda, la melodia sigui decisiva tant 
en relació a la identitat de l’objecte musical com en la seva singularitat estètica i, per 
altra banda, representi la manifestació més potent de la unitat de concepció d’aquest. 
Per això, tota fragmentació de la melodia comporta la pèrdua del sentit musical de 
l’objecte.  
 El contorn melòdic és la forma característica que prenen els canvis en el 
moviment del to de l’objecte musical al qual identifica.  

Tanmateix, el sentit d’unitat que aporta una melodia fa possible per a la 
imaginació creadora, sota determinades condicions, variar el seu contorn melòdic tot 
mantenint la seva identitat. Aquestes variants són: les inversions (moviment contrari), 
les retrogradacions, les transposicions, els desplaçaments, les ornamentacions, les 
elaboracions i les elisions. 
   
 20) Un objecte musical polifònic és aquell que presenta diverses veus 
percebudes com una unitat ordenada segons criteris de concordança i discordança.  

Un acord és una polifonia que posseeix en un moment determinat un valor de 
concordança per a l’escolta. 

El contrapunt és un procediment d’elaboració creativa i una forma d’escolta d’un 
objecte musical polifònic que valora la qualitat melòdica de cada veu component amb la 
seva identitat pròpia, sense menyscabament del sentit d’unitat de l’objecte.  

Parlem de contrapunt lliure quan la relació entre les veus es basa principalment 
en el criteri de concordança/discordança, i de contrapunt imitatiu quan aquesta relació 
queda potenciada per una identitat melòdica compartida entre les veus. 

L’harmonia contempla l’objecte musical polifònic com formant part d’un 
llenguatge musical asemàntic que s’estructura segons un lèxic, una gramàtica i una 
sintaxi.  

El llenguatge harmònic fa possible que puguem parlar del paper o funció 
estructural d’un acord en concret. Aquesta funció no ve determinada per les qualitats 
hylètico-sonores de l’acord en qüestió ni de les seves característiques polifònico-
contrapuntístiques, sinó per la seva rellevància dins de l’estructura harmònica. 
Anomenem “pensament simultani” a aquesta dimensió que obre l’harmonia per a la 
concepció i l’escolta de l’objecte musical. 
 

21) La intensitat dinàmica és una manifestació del moviment musical que guarda 
relació amb la noció primordial de presència aplicada al so - presència sonora – d’un 
objecte musical.  

Com a qualitat d’intensitat, la unitat del moviment dinàmic pot desplegar el 
canvi de forma continua – dinàmiques del tipus crescendo i diminuendo –, o bé segons 
un ordre jerarquitzat de graus – piano, forte, pp, ff, etc. -.  

A diferència de les qualitats intensives del to, les qualitats intensives dinàmiques 
no juguen un paper decisiu en la concepció i en l’escolta de la identitat de l’objecte 
musical i el seu sentit d’unitat.  
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La dinàmica palesa una forta vinculació amb el fenomen del “color”musical i a 
la matisació d’aquest, alhora que és un poderós recurs creador d’èmfasi i de relleu de la 
trama musical. 

 
22) Com a moviment musical, la melodia creix i s’estructura en el tempo i en el 

ritme musicals: sense aquests el contorn melòdic deixa de tenir valor i sentit musical.  
La interacció entre el contorn melòdic i l’estructura rítmica donen lloc a 

diferents tipus d’accentuació rítmico-melòdica – principalment accents de durada i 
accents mètrics -, perioditzacions, simetries, etc. 

Per a les textures polifòniques – incloses també les “melodies polifòniques” - la 
interacció entre ritme i polifonia es concreta en el ritme harmònic, l’accentuació 
rítmico-harmònica i la distinció de plans sonors – trames constituïdes per melodies 
principals i melodies secundàries -. 
 
 23) La interacció entre la dinàmica i el ritme es concreta fonamentalment en 
l’accent dinàmic. 
 
 24) Tant per al contorn melòdic com per a la textura polifònica, la interacció 
d’aquets amb les qualitats hylètico-sonores del objecte musical és intuïda pel 
compositor i percebuda per l’oient, segons el cas, com a color melòdic o com a color 
harmònic relacionats amb els valors expressius de la sensació estètica i del seu caràcter 
afectiu.  
 Gràcies a aquests valors expressius, la modalitat del color melòdic o harmònic és 
un dels factors més determinants de la identitat de l’objecte musical, però, en canvi, els 
seus valors estan poc vinculats als aspectes que es deriven de la unitat de concepció 
d’aquest, reflectida en la seva forma musical.  

També té sentit parlar d’un “color tímbric”, les qualitats del qual juguen un 
paper decisiu en la identitat de l’objecte musical. 

De tot això es desprèn que una obra “expressionista” – en el sentit de patir una 
hipertròfia dels aspectes expressius del color melòdic, harmònic o tímbric – presentarà 
dificultats tècnico-compositives d’índole formal i d’estructuració.  

En aquest sentit, qualsevol proposta musical que parteixi del concepte anomenat 
“melodia de timbres” és inviable per contradictòria: mentre les qualitats intensives del 
to són fonamentals per a la forma musical, les qualitats associades al color tímbric no ho 
són en absolut. 
  
 25) Les qualitats eidètiques d’un objecte musical són aquelles que es manifesten 
com idees sensibles en el pensament musical del compositor aplicades a l’objecte 
musical i percebudes en l’escolta musical de l’oient.  

Les primeres qualitats eidètiques que es presenten a la intuïció sensible són la 
idea d’unitat i la idea d’identitat. 

De la idea d’unitat es deriva la pluralitat com a la seva idea antagonista, mentre 
que l’antagonista de la idea d’identitat és l’estranyesa.  

La pèrdua del sentit d’unitat dóna lloc a una fragmentació de l’objecte en una 
pluralitat inconnexa d’objectes musicals. De la forma anàloga, l’afebliment del sentit 
d’identitat en l’objecte conduirà a una percepció d’estranyesa, de descentrament i 
d’alienació de l’objecte musical.  

En canvi, la idea de diversitat és compatible amb la de unitat, mentre que la idea 
de complexitat també ho és en relació a la identitat. 



234 
 

La idea d’unitat ens assenyala la referència a un fonament a partir del qual es 
desplega el creixement diversificat de l’objecte musical. La idea d’identitat ens remet a 
un centre integrador al qual convergeix tota la complexitat de l’objecte. 

Entenem per forma musical tot allò relacionat amb el creixement de la diversitat 
genèticament ordenada i jerarquitzada a partir d’un fonament unitari de l’objecte 
musical, mentre que considerem l’estructura musical com tot allò que té a veure amb la 
integració immediata de la complexitat de detalls de l’objecte musical en un centre 
identitari: així, doncs, parlarem d’unitat formal i d’identitat estructural.  

Constatem com les qualitats hylètico-materials i les eidètico-estructurals ens 
permeten de manera especial copsar la síntesi integradora identificativa de l’objecte 
musical, mentre que són les qualitats cinètico-temporals, les d’intensitat i les eidètico-
formals les que més intensament posen de manifest la referència a un fonament genètic 
per a la unitat de concepció d’aquest objecte. 

 
26) En una textura polifònica, la idea d’unitat produeix un ordre de proximitats i 

llunyanies dels sons musicals en relació al seu fonament genètic. Alhora, la llunyania 
pot ser  experimentada com una sensació de conflicte davant la pèrdua imminent del 
sentit d’unitat. En canvi, l’afebliment de la identitat de l’objecte musical no dóna lloc a 
una percepció de conflicte sinó d’estranyament.  

Entenem per consonància l’experiència que tenim quan escoltem dos o més sons 
que manifesten de forma rellevant, a partir d’un fonament genètic comú, la idea d’unitat 
de l’objecte musical del qual formen part.  

El terme dissonància és relatiu: dos o més sons són més dissonants ( o menys 
consonants) en la mesura que la seva relació amb el fonament comú es fa menys clara a 
la percepció.  

L’experiència de consonància/dissonància és universal i no depèn dels gustos ni 
de cap altra circumstància. 

Discordança és una consonància o una dissonància experimentada com a 
conflictiva. En cas contrari, parlaríem de concordança.  

A diferència de la consonància i la dissonància, l’experiència de la concordança i 
de la discordança depèn de l’evolució històrico-musical d’una cultura o civilització, del 
context social, de les modes, dels gustos, etc.  

 
 27) Diferència és allò que genera diversitat dins de la unitat de concepció de 
l’objecte musical. 
 En relació a la idea d’igualtat, la diferència és més originària: la igualtat és un 
cas límit de diferència. 
 El dinamisme de la diferenciació està en la base dels processos de creixement 
generatiu, mentre que els processos acumulatius més “estàtics” guarden una relació 
estreta amb la idea d’igualtat.  

Un interval – melòdic, harmònic o rítmic – és una idea musical derivada de la 
diferència entre graus, acords o ritmes.  

La diferència entre intervals és una “diferència de la diferència”.   
 
28) El model basat en la diferència “interval llarg seguit d’interval petit” és la 

base universal per a la creació de patrons melòdics, harmònics i rítmics de creixement 
expansius i dinàmic a partir d’un fonament. Serveixin d’exemples, el model melòdic 
“to-semitó”, el model de formació de l’acord tríade “ 3ª Major-3ª menor” i la generació 
dels diversos peus rítmics grecs derivats de “ — ? “.  
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Contràriament, el model “interval curt seguit d’interval llarg” representa un 
moviment de replegament al valor fonamental de la unitat. 

En la percepció de l’espectre d’harmònics coincideixen en el mateix fenomen el 
procés de creixement generatiu d’intervals “diferents” progressivament més petits i el 
procés de creixement acumulatiu d’8es sempre “iguals”. 
 
 29) La idea d’unitat aplicada al timbre d’un objecte musical depèn de que el 
timbre sigui suficientment estable per a donar un to determinat. En canvi, la identitat del 
timbre és independent de la seva estabilitat. 
 Anomenarem “sons a-tonats” a aquells sons musicals que no poden contribuir a 
la unitat tímbrica de l’objecte musical, però que sí ho fan respecte a la d’identitat 
d’aquest. 
  
 30) Un dels actes més rellevants de la intuïció sensible i de la imaginació 
creadora del compositor és el que anomenem intuïció de la forma (o intuïció formal): al 
concebre l’objecte musical, el compositor intueix la proporció i l’equilibri entre la noció 
de presència i la noció de moviment i creixement de l’objecte. 
 Degut a la intencionalitat expressiva de tot acte creatiu del pensament musical i a 
l’entusiasme com a sentiment estètic fonamental, la intuïció formal genera unes 
expectatives musicals que mouen i condueixen el desig estètic de l’oient vers la seva 
plena satisfacció.  

Dins de la interacció entre els objecte components d’una obra musical poden 
existir relacions estructurals de cohesió entre ells que sostenen la identitat de l’obra i 
relacions formals que posen de relleu la unitat de concepció d’aquesta. 
 
 31) Entenem per tonalitat una idea musical abstracta, comuna a diverses obres 
musicals, amb un àmbit específic i una configuració de les diferències del to 
característica i ordenada a partir d’un fonament generador.  

Habitualment s’usa una representació canònica de la tonalitat en forma d’escala 
ordenada per graus conjunts en sentit ascendent o descendent. 
 Tota obra musical que comparteixi la idea de tonalitat presenta les qualitats 
eidètiques d’unitat i d’identitat.  
 
 32) El pensament musical, al llarg de la història de la música occidental s’ha 
presentat de tres maneres: a) com a pensament monòdic, b) com a pensament simultani 
(polifonia i harmonia) i c) com a pensament serial.      
 
 33) La tonalitat triàdica és un tipus de idea de tonalitat basada en la generació 
d’un ordre sistemàtic de creixement de diversitat per a l’objecte musical.  

Aquest sistema parteix de l’ordenament del 4rt, 5è i 6è harmònics de la sèrie 
com a model universal d’acord consonant – o, el que és el mateix, de la superposició 
d’un interval tonal de 3ª M i un de 3ª menor -. Això permet el reconeixement perceptiu 
immediat de l’harmònic fonamental, representat aquí per l’harmònic 4rt, donant lloc a 
una diversitat de estats, disposicions i inversions del mateix acord sense perdre els trets 
identitaris d’aquest.  

La solidesa del sistema permet una diversificació d’espècies d’acords tríades – 
perfecte major, perfecte menor, 5ª disminuïda, i 5ª augmentada – sense pèrdua del sentit 
d’unitat de l’objecte musical. 
 El sistema triàdic inclou altres subsistemes derivats com són els acords 
quatríades ( de 7ª), quintíades (de 9ª), hexíades, etc., fins al límit que suposa no poder 
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reconèixer l’harmònic fonamental: a partir d’aquí la unitat de l’acord es fragmenta 
(poliacòrdia). 
 
 34) La tonalitat triàdica presenta una analogia entre la seva estructura harmònica 
i l’estructura del llenguatge.  

Malgrat l’a-semanticitat del “llenguatge” tonal triàdic, aquest manifesta una 
qualitat “quasi-representativa” dels objectes de la realitat  musical: la tonalitat triàdica 
parla d’un “món” creat pel pensament musical i donat a la percepció estètica per a 
“representar” la realitat musical – un “món”, tanmateix, aliè al món en el que 
habitualment ens movem -.  

La música, sigui tonal o no, s’autoexpressa, tot creant el seu medi d’expressió. 
En general, el medi expressiu de la música no és representatiu. Específicament, el medi 
o camp expressiu associat a la música tonal triàdica és representatiu de si mateixa. La 
música tonal triàdica crea un “món” en el qual es representa a si mateixa. 

En la tonalitat triàdica, la realitat musical “juga” al joc de la representació, fent 
dels objectes musicals “actors” d’una trama narrativa purament musical.  

Tota relació que poguéssim establir entre una trama narrativa musical i una 
literària seria absolutament metafòrica. Metafòrica és la relació entre el text d’una cançó 
i la cançó com a objecte musical. 
 El llenguatge musical generat pel sistema tonal triàdic és l’essència de tot 
llenguatge representatiu i és alhora el llenguatge que “representa” les essències.  
 El sistema musical de la tonalitat triàdica ens permet representar amb tota 
transparència l’autèntica i més pura Lebenswelt. 
 
 35) L’estructura del llenguatge harmònic per a la tonalitat triàdica representa els 
objectes del “món” musical a partir d’un lèxic o vocabulari harmònic universal, d’una 
gramàtica descriptora dels objectes musicals i significadora del valor específic de cada 
moviment harmònic, i d’una sintaxi reguladora del “discurs” musical i discriminadora 
del valor estructural dels diversos acords. 
 El llenguatge harmònic de la tonalitat triàdica estructura el “món” musical com 
un “camp” conservatiu d’energia musical segons línies de força i resistència - 
“geodèsiques” - on es desplega el moviment harmònic. Aquest tendeix a desplegar-se de 
forma diversa i ordenada per tot el camp harmònic segons valors de tensió i distensió a 
partir d’una unitat mínima de moviment harmònic que és l’interval de 3ª – valor de 
tensió si la 3ª és ascendent, i de distensió si és descendent -. 
 De tots els acords possibles dins del camp harmònic  de la tonalitat triàdica és 
l’acord de tònica (I grau) l’únic que assoleix l’equilibri definitiu en el moviment 
harmònic entre l’acord de màxima tensió – dominant (V) – i l’acord de màxima 
distensió – subdominant (IV) -. 

 El moviment harmònic espontani i distensiu que va “a favor” de la geodèsica 
del camp harmònic és aquell que, partint de l’acord d’equilibri – acord de tònica -, 
realitza el moviment vers l’acord de subdominant, seguit de l’acord de dominant i 
tornant novament a l’acord de tònica. 
 Quan el moviment harmònic es desplega més enllà de l’àmbit diatònic de la 
tonalitat triàdica s’esdevé el fenomen del moviment tonal.  

El moviment tonal pot presentar-se com un moviment de desplaçament a un nou 
centre tonal – canvi de tonalitat amb o sense procés de modulació (diatònica, cromàtica 
o enharmònica) – o com una expansió del camp harmònic de la tonalitat en qüestió – 
l’anomenada harmonia cromàtica, dominants secundàries, etc. -. En aquest darrer cas 
parlaríem de tonalitat triàdica cromàtica. 
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36) El moviment tonal expansiu que porta a la tonalitat cromàtica, juntament 

amb els processos d’el·lipsi harmònica, tendeixen progressivament a eliminar la 
necessitat del moviment tonal de desplaçament cap a un altre centre.  

Portat a la seva expansió plena, la tonalitat cromàtica elideix la presència dels 
acords tríades - amb la qual cosa ens trobarem amb el resultat paradoxal d’una tonalitat 
triàdica “sense triades” - i, per altra banda, la incertesa que provoca un procés de canvi 
enharmònic generalitzat, porta a qüestionar la necessitat de sentir la presència de l’acord 
de tònica com a centre equilibrador i estabilitzador del moviment harmònic. 

L’expansió plena de la tonalitat cromàtica posa fi a la tonalitat triàdica “clàssica” 
basada en el diatonisme heptatònic, però no acaba amb la idea universal de tonalitat, ja 
que la tonalitat cromàtica assegura el sentit d’unitat i d’identitat dels objectes musicals 
concebuts en el seu si.  
 
 37) El pensament serial - el qual inclou el mètode de composició dodecafònica, 
però que no s’esgota en ell - té la seva arrel en el moviment harmònic distensiu de 3es 
descendents del sistema triàdic, primerament dins del més pur diatonisme i, 
posteriorment, tot abraçant l’integral cromàtic dels dotze graus: la protosèrie de 3es. 
 El serialisme del mètode dodecafònic proposat per Schoenberg significa una 
expansió del pensament protoserial que comporta un ruptura irreversible amb la 
dimensió representacional del sistema tonal triàdic i de la pèrdua de la unitat de 
concepció de tot objecte musical gestat i elaborat segons aquest mètode. Com a 
conseqüència s’aconsegueix , per una banda, la restitució per a la música de la seva 
naturalesa no-representacional originària, però, per l’altre, el lliurament desfermat a un 
subjectivisme de caràcter expressionista recolzat en la força cohesionadora  de la idea 
identitària a partir d’una sèrie dodecafònica i la renuncia a tota concepció unitària del to 
en la melodia i en l’harmonia: la sèrie dodecafònica no admet cap origen fora d’ella 
mateixa.  

En el mètode dodecafònic deixa de tenir sentit parlar de graus, de processos de 
creixement generatiu, de moviment melòdic o de moviment harmònic o tonal.  

L’ “alliberament de la dissonància”, tal com ho propugna Schoenberg, significa 
que dins del context dodecafònic pot haver simultaneïtats polifòniques amb un grau 
relatiu de dissonància quan es comparen les unes amb les altres, però mai hi haurà 
discordança en elles: la dinàmica discordança/concordança deixa de tenir sentit en el 
mètode dodecafònic. 
  
 38) En els deixebles de Schoenberg constatem una voluntat de recuperar per al 
pensament serial el sentit d’unitat dels objectes musicals. En Berg ho veiem a través de 
l’ús de la protosèrie de 3es en algunes de les seves obres i la recuperació de textures 
musicals de la tradició tonal. Webern, en canvi, intenta “apropar-se” a la unitat de 
l’objecte musical tot derivant la sèrie a partir de cèl·lules “microserials” components. Si 
a això afegim l’ús constant de procediments d’elaboració contrapuntístico-imitativa, el 
resultat és una música amb un grau de coherència extraordinari. 
  
 39) Més enllà dels purs mecanismes induïts pels hàbits d’escolta, les 
expectatives formals no sorgeixen a partir de models estilístics apresos, sinó que són 
generades pel desig estètic de ser inundats pel sentiment d’entusiasme davant la 
imminència de ser sorpresos per l’ésser existent que la realitat musical celebra i que 
l’expectativa formal anticipa i prepara.  
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Així, la música conserva la plenitud del present, abans i després de la 
consumació de l’encontre.  

Degut a això, el temps musical adquireix una plasticitat i una elasticitat que no té 
analogia amb la temporalitat de les coses del món. D’aquesta manera, l’objecte musical 
pot ser sotmès a tota mena de dilatacions, contraccions i deformacions en 
correspondència als valors de tensió o distensió que aquest fet comporti, però que 
tanmateix no posen en perill el manteniment de la seva identitat.  

 
 40) El pensament musical és un acte intencional: el compositor compon per a 
expressar un sentiment estètic musical. Aquesta expressió es fa a través d’un gest 
estètic, d’un moviment del “cos musical” del compositor que ressona en el “cos 
musical” de l’oient. 
 D’entre totes les nocions primordials, la intencionalitat és la que està més a prop 
del sentiment estètic i, per tant, del fonament originari de la percepció i de la concepció 
creadora musical: sense intencionalitat expressiva no pot haver ni creació ni escolta, i es 
perd definitivament el nexe entre artista i oient. 
 L’existència d’intencionalitat expressiva no és suficient per a que un objecte 
musical tingui sentit i pugui ser comprès per l’oient. El compositor ha de saber 
transformar les qualitats expressives del seu pensament musical en qualitats pròpies de 
l’objecte musical: cal, doncs, que posseeixi coneixement de l’ofici i talent artístic. Quan 
és així, el lligam intencional entre artista i oient es consolida i les expectatives 
generades per l’expressió es corresponen amb les expectatives formals de l’obra o 
objecte musical: les tensions emocionals es transfiguren en tensions formals. 
 La música no expressa res del món sinó que s’autoexpressa per al món: és una 
invitació a “moure’ns” en ella, a commoure’ns.  

Tanmateix la expressivitat de la música no depèn de la receptivitat dels oients ni 
encara menys del seu nombre. 
 
 
 
4. El pensament musical avui i demà 
 
 

4.1 Crítica a un dilema estètic: mort de la música o mort de l’autor? 
 
Segons el nostre punt de vista, la pèrdua del sentit de la unitat de l’objecte 

musical que va suposar, per exemple, l’adopció del mètode dodecafònic té com a 
conseqüència un replegament de la concepció de l’obra al focus del  “subjecte musical”, 
tot abandonant la cura de l’objecte musical: s’és així sord a les exigències internes de 
l’obra i al seu grau relatiu d’autonomia en relació a la voluntat del compositor. Al 
nostre entendre, l’adopció d’un expressionisme de caire radical, significa un trencament 
de l’equilibri entre les necessitats expressives del compositor i les exigències formals 
que imposa l’obra per si mateixa, a favor, en aquest cas, de les primeres: l’objecte 
musical i, de retruc, l’escolta musical s’han de plegar incondicionalment a les 
necessitats expressives de l’autor i les qualitats estètiques de l’obra esdevenen aleshores 
una mena de “material passiu” sobre els que es projecta la subjectivitat hipertrofiada 
del compositor. 

La contrapartida a aquest estat de coses la trobem en allò que podríem anomenar 
“impressionisme” – que no va lligat exclusivament amb l’estil musical de Debussy, 
Ravel, i altres compositors francesos d’aquella època, sinó que, com succeeix amb 
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l’expressionisme, el trobem com un corrent latent universal del pensament musical al 
llarg de la història de la música  -. La concepció impressionista significa, per a nosaltres, 
donar més importància a les exigències formals de l’obra – o del “material” musical, 
dirien alguns -, i que en la seva formulació més extrema significa fer de l’objecte 
musical “l’amo i senyor” indiscutible de tot el procés creatiu: la intencionalitat de 
l’artista creador queda així anul·lada; només compta l’objecte musical, el qual imposa la 
seva llei autàrquica, esdevenint el compositor un fidel servent, obedient a les exigències 
d’un objecte que té voluntat pròpia. 

Això que hem anomenat “expressionisme” i “impressionisme” representen 
concepcions extremes on l’equilibri necessari entre objecte i subjecte en el procés 
creatiu ha deixat d’operar: en el primer cas anul·lant la identitat de l’objecte; en el 
segon, aniquilant la voluntat lliure de l’autor. Aleshores, no es donen les condicions 
que fan possible el diàleg entre la intencionalitat del moviment expressiu del gest 
musical del compositor i la presència d’un  moviment ordenat de creixement de l’obra 
com un tot unitari i singular. Només queda l’anorreament de l’obra o de l’artista. 
 Allò que l’expressionisme vol aconseguir amb la seva concepció de la música és 
que aquesta esdevingui l’expressió d’una utopia en si irrealitzable: la utopia de 
l’expressió immediata del subjecte. Així, per exemple, la persistència que, al nostre 
entendre, mostra Arnold Schoenberg en mantenir els estereotips formals de la tradició 
per a algunes de les seves peces dodecafòniques – fins i tot, fent servir les formes 
binàries barroques més “ràncies”, com ara les que utilitza en la seva Suite per a piano, 
op. 25 – semblen al nostre parer més aviat una manera de “compensar” la manca 
d’unitat de l’objecte musical que l’ús del mètode dodecafònic comporta; però això 
significa, de fet, haver de substituir la forma musical que emana de les veritables 
exigències de l’objecte dodecafònic per mers models extrets de l’arqueologia tipològica 
musical tradicional, els quals tenien sentit quan antany responien a les necessitats 
formals generals dels objectes musicals, compostos - no ho hem d’oblidar - dins del 
sistema tonal triàdic. 

Per altra banda, encara que una música “programada” segons paràmetres 
preestablerts – tal com fan els compositors adscrits al serialisme integral – sembli, 
aparentment, que anul·la la voluntat del compositor, en realitat representa una actitud 
despòtica per part d’aquest, el qual “es fa el sord” davant les exigències de l’objecte 
musical. Certament, una tirania més subtil i indirecta que l’anterior, però tirania a fi de 
comptes, com la d’aquell individu que ja ni es molesta en exercir el poder personalment: 
simplement, delega en el programa o en el càlcul rutinari d’un ordinador, per exemple. 
 Contràriament, una música abocada a les exigències de l’objecte – del “material” 
dirien alguns – pot donar la impressió d’un control “tecnològic” sobre aquest – 
mitjançant les eines i aparells del laboratori electroacústic per a la síntesi i manipulació 
del so -, però en el fons és la contrapartida exacta a l’actitud del compositor dèspota: la 
“tirania” exercida pel so “acústic” sobre el pensament creatiu nnn 

                                                           
nnn La desaparició del subjecte i l’emergència d’una voluntat autònoma de l’objecte queda descrita fil per 
randa per Herbert Eimer, tot comparant aquesta situació amb la música antiga:“Vista des de l’ 
“espressivo” exacerbat, la música antiga, pre-expressiva, sembla desenvolupada en allò subjectiu. 
Posseeix encara altres trets en comú amb la música electrònica, el més important dels quals és el seu 
marcat caràcter material. En ella la matèria ha arribat a “parlar”, no perquè tingués en si aquesta 
facultat, sinó perquè fou ordenada per l’home, amb ajuda de la teologia, és cert, però tot prescindint del 
subjecte que, per instint o per dolor, es tanca en si mateix, en el sentit modern. És el que també confirmen 
els tractats teòrico-musicals,  en els quals és evident com la matèria col·laborà amb el pensament, com 
actua allí una secreta intel·ligència material. La impressió és tant més intensa quant que la matèria 
mateixa es condueix de manera vacil·lant, a les palpentes, quasi a cegues, fins adquirir consciència del 
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Un autor com Schoenberg prescindia dels imperatius de l’objecte per a ser fidel 
a l’expressió subjectiva, però altres compositors, com el francès Olivier Messiaen, 
prescindeixen, fins a cert punt, de la llibertat creativa del subjecte per a ser fidels a les 
exigències emanades, des d’una “eternitat” utòpica, de la matemàtica – diguis 
“combinatòria” per a uns, diguis “modes de transposició limitada” per a l’altre-, a través 
d’una tècnica compositiva on els processos acumulatius i de juxtaposició són 
predominants. Els deixebles post-webernians de Messiaen queden fascinats per aquesta 
“matèria que parla”, feta dels maons preciosos de la “Jerusalem Celestial”. Així, doncs, 
sembla que l’ideal radical romàntic – Schoenberg – o catòlic – Messiaen -, oposats 
estèticament com la nit i el dia, coincideixen, tanmateix, en apuntar a una utopia estètica 
sense punt de retorn. 
 

L’ús de l’atzar en la composició ha estat una de les grans novetats de la 
contemporaneïtat. Respecte a les tècniques musicals que fan servir l’aleatorietat cal 
distingir en elles, al nostre entendre, dos propòsits fins a cert punt contraris: 
  

1) l’aleatorietat entesa com un procediment associat a la instrumentació, al color 
tímbric, i que estaria vinculada amb les exigències qualitatives i formals de l’objecte 
musical. 
 

2) l’aleatorietat com una forma de no decidir, de prescindir de les decisions 
estètiques per part del compositor. En aquest cas, l’aleatorietat sembla ser la llei 
d’expressió d’un objecte musical sense autor. 
 

John Cage sembla ser, al nostre parer, l’artista amb un posicionament més 
coherent respecte a aquesta segona concepció de l’aleatorietat: un cop l’autor ha 
renunciat a decidir, només li queda escoltar, ser receptiu i renunciar a l’acció voluntària 
per a poder assumir plenament la llei de l’objecte – expressada en l’atzar – i extrapolada 
més enllà de la seva realitat musical, per a deixar-se emmotllar per ella en la seva vida 
quotidiana – posició absolutament contraposada amb la dels que conceben la música 
com una matèria inorgànica purament “acústica” i absolutament manipulable en el 
laboratori “científico-cartesià”. De tota manera, la posició de Cage representa el triomf 
d’un nihilisme i relativisme estètic ja larvat des del romanticisme del segle XIX: 
l’actitud de cedir per part del compositor contemporani a l’intèrpret – quan no 
directament a l’oient - cada vegada més la seva responsabilitat creativa, no és, a fi de 
comptes, més que un deix del concepte més ranci del pensament romàntic: el concepte 
de geni. Cage i els seus seguidors no fan altra cosa que desplaçar la idea de geni a 
l’intèrpret o a l’oient. L’aporia de la idea de geni torna a reviscolar en la música 
contemporània en forma de nihilisme hermenèutic.ooo 

                                                                                                                                                                          
camí correcte, com guiada per un procés superior de la intel·ligència “. Eimert, H i altres, ¿Qué és la 
música electrònica?. Ediciones Nueva Visión. Buenos Aires, 1973, p 29-30). 
 
ooo Aquest fenomen també ha estat present en les altres arts. Així, per exemple, Gadamer denuncia com a 
“nihilisme hermenèutic insostenible” el punt de vista del poeta Paul Valéry, el qual veu en tota trobada 
amb una obra d’art quelcom que té el mateix rang artístic d’una producció artística: “Quan Valéry extrau 
en alguna ocasió aquest tipus de conseqüències per a la seva pròpia obra amb la finalitat d’oposar-se al 
mite de la producció inconscient del geni, crec que és ell qui de fet queda pres en ell; en això transfereix 
al lector i intèrpret els plens poders de la creació absoluta que ell mateix no vol exercir. La genialitat de 
la comprensió no proporciona en realitat una informació molt millor que la genialitat de la creació.”  
“Aquesta mateixa aporia es presenta quan en comptes de partir del concepte del geni hom parteix del 
concepte de vivència estètica”. L’obra d’art esdevé aleshores “només una forma buida, un mer punt 
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L’error més gran de Cage, al nostre entendre, és pretendre fer de la vida del món 
(de per sí força atzarosa, imprevisible, però també quotidiana i grisa) un art, en comptes 
de fer de l’art un estil de vida. L’atenció atenta a qualsevol esdeveniment sonor del món 
no el converteix automàticament en música. L’experiència ens diu que no és compatible 
una escolta musical atenta amb la percepció sempre oberta a estímuls sonors de tota 
mena: o s’està atent a una cosa o a una altra. La pregunta la remeto al lector: podem 
estar atents al concert que escoltem mentre prestem atenció al sorollet del caramel que 
el nostre veí de butaca desembolica? El més segur és que haguem de decidir entre 
l’escolta de l’entorn sonor o l’escolta de la peça musical. 

Constatem, doncs, que tant l’expressionisme com l’impressionisme radicals – i 
les innombrables variants estilístiques d’ambdós – són concepcions musicals que falten 
a allò que podríem anomenar veritat musical, entesa aquesta com allò que respon a la 
integritat del sentit de la realitat musical, a la unitat de concepció i no a la 
fragmentació de l’objecte musical i la seva escolta. Així doncs, des del nostre punt de 
vista, la problemàtica de la música dodecafònica i la post-weberniana no és d’índole 
estrictament estètica, sinó epistemològica: és no reconèixer la vertadera naturalesa de la 
música en la seva integritat, la qual posseeix un pol subjectiu i un pol objectiu en cap 
cas reduïbles únicament a un d’ells.  

El pensament utòpic s’emmarca, al nostre entendre, en la fenomenologia de la 
fantasia onírica i no en un fonament epistemològic: fins i tot per a expressar la fantasia 
musical s’ha de partir d’un fonament de “veritat” – en el fons una pseudoveritat que 
s’esfuma donant pas, al “despertar”, a l’autèntica veritat de la vigilia - per a ser 
“creïble” en tant que fantasia. Quan la fantasia i la utopia soscaven les arrels de la 
veritat en qualsevol dels camps on això succeeix, hom comença a “sentir veus” 
inexistents, a desenvolupar un quadre clínic perillosament preocupant. 

No hi ha, per tant, cap criteri estètic que serveixi per a donar solució a un 
problema de caire epistemològic.  

Això no significa en cap cas un menyspreu a l’obra de compositors com 
Schoenberg o Messiaen: cap d’ells fa una música “fantasiosa”,  “capritxosa” o 
“arbitrària”; tot al contrari, les seves obres fan gala d’una extraordinària coherència i un 
altíssim nivell artístic i tècnic. La nostra crítica no va dirigida a la qualitat de les seves 
obres o a l’originalitat del seu pensament musical. Tanmateix, això no treu que en un 
cas les exigències formals de l’objecte musical siguin silenciades i, en l’altre cas, les 
necessitats expressives de l’autor, en tant que subjecte, hagin desaparegut d’escena: així, 
la realitat musical enlloc apareix més que en la imaginació del pensador musical o en la 
intel·ligència “descarnada” del material sonor - tan “reals” que han aniquilat l’autor per 
a fer viure eternament una utopia i han ofegat l’objecte musical en les aigües de Morfeu.  

A fi de comptes, els problemes epistemològics acaben essent també problemes 
sintàctics.   
 
 

4.1.1 Música contemporània: estil o clixé? 
 
Si les avantguardes de començaments segle XX tenien un enemic a qui 

enfrontar-se, aquest era la tradició, anquilosada en un llenguatge i unes formes que 
impedien la llibertat de l’artista. Tanmateix, avui dia hem de parlar d’una post-
avantguarda en el que l’enemic més perillós no és una figura exterior sinó interior: el 
clixé assumit. La societat de la globalització i de les noves tecnologies, la qual 
                                                                                                                                                                          
crucial en la possible multiplicitat de les vivències estètiques”, cosa que provocarà la “disgregació de la 
unitat de l’objecte estètic en la pluralitat de les vivències” (VM, p. 136).  



242 
 

representa el triomf absolut de la industrialització i de l’economia de mercat, ha 
absolutitzat aquella “mala consciència” de la que parlava Adorno i ha convertit l’art en 
un producte més per a la seva reproducció mecànica i sistemàtica. 

En èpoques anteriors - i, fins i tot, en les “avantguardes” corresponents - l’estil, 
entès com una manera personal d’utilitzar els recursos compositius, era la manera més 
visible de mostrar la personalitat musical d’un compositor. Avui dia l’estil és un motiu 
per a la sospita: en una època on la imitació i - encara pitjor - la versionificació 
potencien el succedani i el simulacre “mediàtic” per sobre de la realitat originària, tot 
esdevenint els “productes estrella”, l’estil no passa de ser una “marca registrada”, una 
forma més de publicitar el “producte”. Per això, l’única actitud que, al nostre entendre, 
encara es pot qualificar d’honesta és lluitar incondicionalment  contra el perill de 
clixetització de l’estil, de l’autorrepetició d’un mateix. Actualment, l’autèntic estil no 
pot ser altra cosa que la petjada o l’ombra que deixa l’autor a l’evadir-se del clixé, la 
forma d’exercir la seva llibertat al fugir de les forces que, incorporades a la seva 
personalitat, intenten classificar-lo per a controlar-lo, per a “saber de què va”. La 
temptació és gran: per una banda, la presència testimonial del clixé “progre” de les 
velles guàrdies de pedigree ja fa temps caducat; d’altra cantó, tenim l’actitud 
acomodatícia de l’artista eclèctic que vol viure sense problemes dins del sistema. 
Finalment, ens queda l’única sortida encara digna que consisteix en l’acceptació d’una 
condemna, més o menys ben portada, a l’automarginació cultural en un “amagatall”, 
sigui físic o estètic, ppp , amb la inevitable i aferrissada lluita contra l’enemic instal·lat 
dins nostre . 

D’aquesta manera, podem constatar com aquella vella prohibició de l’harmonia 
tonal que pesava sobre les 8es o les 5es successives s’ha transformat ara en una nova 
prohibició: la de no autorrepetir-se, de no fer-se “moviments paral·lels” amb el propi 
estil, de que cada obra que escriu un compositor ha de seguir una via absolutament 
independent de les seves germanes. 

No hi ha cap cosa més temptadora per al jove compositor que, un cop 
reconeguda la seva obra recent premiada, es construeixi un estil “per a tota la vida”, 
fent-la servir com a motlle per a les que vindran: és el camí fàcil, l’èxit més o menys 
assegurat per a aquell que ha adquirit unes “maneres” que el fan ser fàcilment 
reconeixible, identificable – i per tant classificable - entre tots els altres autors. 
Malauradament, la jova promesa no s’adonarà tan fàcilment de que això el portarà a 
haver de renunciar a una autèntica llibertat artística; el portarà a “compondre” com d’ell 
s’espera, però no a compondre com ell mateix no s’espera.  

La falta d’honestedat, la incapacitat per a poder expressar-se lliurement, 
naturalment, espontàniament, passi el que passi, no és només un signe de l’esperit dels 
temps que corren ni encara menys una mostra de progrés, d’actitud avançada i més 
acord amb allò que hom entén per contemporaneïtat: és purament la mostra d’un fracàs 
artístic generalitzat, d’una impotència degradant que accepta la derrota vergonyant 
enfront de les forces alienadores del sistema. 

Així, per exemple, constatem fàcilment com s’arriba a la confusió habitual entre 
un autèntic interès musical i un pur interès teòric sobre la música contemporània, la qual 
cosa motiva el costum de “prologar” les estrenes d’obres contemporànies – que molt 
sovint representa la primera i l’última execució pública - amb el “receptari” que explica 
“com s’ha cuinat”, la qual cosa no representa més que una justificació verbal i 

                                                           
ppp “Avui, artistes com Berg o Webern no tindrien ni tan sols la possibilitat d’hivernar en un amagatall”, 
escrivia Adorno a 1956, Què diria avui si encara fos viu?.(Adorno, Th. “Filosofia de la nueva música”. 
Sur. Buenos Aires 1966, p. 189). 
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intel·lectual d’allò que no pot autojustificar-se només musicalment, i de generar 
expectatives intel·lectuals allí on hauria d’haver-hi només les purament musicals. 

Constantment patim l’expansió d’una ideologia barroera, fonamentada en el mal 
gust, que amaga els interessos purament economicistes de les grans productores del 
mercat de l’audiovisual, regides únicament per la competència en els “índex 
d’audiència” i portada a l’extrem de la legalitat més immoral i il· legítima fins a les 
últimes conseqüències, que ha acabat no només abaratint els productes de consum sinó 
també la vida dels mateixos individus consumidors. Ara no només a ningú se li “pugen 
els colors” davant d’aquest patètic panorama sinó que, impúdicament, s’exigeix el dret 
de poder gaudir de sentiments “barats” – i, si pot ser, que surtin “gratis”, a cost zero - i 
s’acabi abaratint tot allò que té una valor intrínsec a la vida, tornant-la, a tot estirar, un 
succedani que “funciona” com a mer marc espacio-temporal per a la compra-venda 
d’emocions i plaers per a l’oci, fins a liquidar els stocks.  

Qui ha estat el responsable de tot aquest desgavell?. És l’individu “consumista” 
–  l’ “usuari” impersonal - el que té interès en “mercantilitzar” el seu gust musical, en 
convertir l’escolta musical en un producte per a l’especulació econòmica?; o és més 
aviat la maquinària del consum la que està interessada en obrir mercat allí on haurien de 
regnar sobiranament els valors intrínsecs de les persones? qqq 
  

Només hauria de tenir dret a ser reconegut com artista aquell que no ha renunciat 
a la seva llibertat creadora, a la seva independència estètica i a la recerca fidel i honesta 
de la veritat del seu art, malgrat totes les pressions i coaccions socials que se li girin en 
contra. 
 
 

4.2 El pensament musical alliberat 
 

Al nostre entendre, el concepte d’evolució musical està lligada a la dinàmica 
d’un creixement en la sensibilitat estètico-musical de la humanitat al llarg de la història. 
 El concepte de progrés associat a la música representa la manera d’evolucionar 
aquesta de forma decidida en una direcció determinada. Per tant, hem de considerar el 
progrés com un cas particular d’evolució: una evolució, però, en un sentit específic i 
diferenciador. Per això, el progrés, en tots els camps on s’esdevé, comporta 
ineludiblement l’abandó d’allò que no va en la línia del creixement específic i 
diferenciat. En aquest sentit, podem afirmar que l’evolució de la música occidental ha 
estat, des del moment que apareix la pràctica polifònica, progressiva i cíclica: quan el 
grau de complexitat estilística posava en perill la percepció del sentit per a l’escolta, 
naixia un nou estil més simple que sintetitzava el progrés aconseguit per l’estil anterior. 
Però aquest nou estil aviat començaria un nou procés de creixement en la complexitat 
tècnico-estilística que demanaria un nou canvi, i així es tornava a repetir un altre cop un 
nou cicle.    
 

Encara que pugui sonar estrany a algú, progrés i tradició van sempre de la mà; 
sense un no pot haver l’altra. L’autèntic sentit de la tradició no té res a veure amb la 
idea que tenen d’ella les forces reaccionàries, conservadores a ultrança d’un estatus, 
oposades a tot canvi i moviment evolutiu. L’autèntic sentit de la tradició té a veure 

                                                           
qqq Sigui quina sigui la resposta, no tenim cap dubte que no vindrà de la sociologia. Com encertadament 
apunta Fubini, “allò que és producte social i, en conseqüència, possible objecte d’una anàlisi sociològic, 
no és art; allò que és art, en el sentit elevat del terme, està per sobre de la societat, és predicable de 
l’individu en quant a tal i, per això, no admet cap anàlisi sociològic” (Op. cit., p. 166). 
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amb la memòria d’allò que un dia va ser fruit del progrés i que ara fa d’escambell per 
a una nova fita del progrés. La tradició feia possible els canvis estilístics perquè 
conservava l’aportació de tot el progrés anterior. Per això, les tradicions continuaven 
vives – encara que mai s’aturessin els intents d’ “assassinar”-les per part dels 
tradicionalistes “ben intencionats”. De la mateixa manera, no hi ha pitjor enemic del 
progrés que aquell que es considera “progressista”, és a dir, aquell que concep una línia 
de progrés de direcció i sentit únics, sense cicles de flux i de reflux, tot negant el paper 
insubstituïble de la tradició en qualsevol dinàmica d’autèntic progrés -.  

Tanmateix, la contemporaneïtat ens ha portat a una situació nova: assistim a una 
crisi -  que, al nostre parer, no té signes de ser només episòdica - del concepte de 
progrés per a l’art de la música. L’anàlisi de la música que s’ha compost des dels darrers 
30 o 40 anys palesa, al nostre entendre, una pluralitat de concepcions estètiques com 
no s’havia vist mai  i el rebuig explícit o implícit a la tradició, la qual cosa obliga al 
compositor a partir sempre de zero en cada nova obra. Tanmateix, això té com a resultat 
l’abandó de qualsevol mena de dinàmica de progrés real.  

Des del nostre punt de vista, s’albira un procés històric irreversible més enllà 
d’una mera crisi puntual i de conseqüències molt més profundes: representa un gir de 
concepció de la música de 180º respecte de l’anterior.  

Pensem que ha arribat l’hora de reconèixer que l’art de la música ha assolit un 
estadi evolutiu que no admet ja un sentit de progrés i, en conseqüència de tradició - o, 
almenys, d’una certa “idea” de progrés i tradició -. La problemàtica actual del concepte 
de progrés i de tradició rau en una errònia identificació amb la “forma històrica” en la 
que s’ha donat: allò que descriuríem com la “tradicional” manera d’entendre la tradició. 
 La crisi de la idea de progrés du, però, a un alliberament del pensament musical 
de les constriccions “progressistes” i “reaccionàries”. Avui dia només té sentit el 
progrés entès “a la antiga” per al camp tecno-científic, amb el propòsit de millorar 
l’eficàcia del càlcul, és a dir, del control: només es pot progressar linealment allí on 
s’estableix el monòleg  del poder sobre les coses.  

Una cultura que valora la integritat i l’equilibri, que respecta la diversitat, 
comporta necessàriament un canvi de paradigma estètic en el sentit d’acceptar formes 
no progressives ni tradicionals, i considerar les que ho són, només com a casos 
particulars d’entre altres tantes.  

Així, una autèntica obra d’art musical serà nova en tant que sigui original i no 
perquè posseeixi uns trets estilístics determinats avalats per una tradició o per una idea 
de progrés. La contemporaneïtat del seu ésser li donarà el valor d’autenticitat i no pas 
l’adequació a uns tòpics estilístics o ideològics.  

Ser progressista o ser tradicionalista és, des d’aquesta perspectiva, una opció 
més, no un imperatiu artístic.  

L’únic imperatiu és ser honest amb un mateix.   
 
 

4.2.1 Vers una nova veritat musical 
  

Al nostre entendre, el compositor hauria de partir sempre d'una realitat musical 
donada i desvelada per la seva intuïció estètica sensible i la seva imaginació creadora: 
ni codificada-inventada com en la via del pur subjectivisme expressionista, ni 
intimidatòria-autàrquica com en l’objectivisme impressionista més extrem. L’objecte 
musical, esdevingut sorpresivament per la intuïció creadora i entusiàsticament per la 
sensibilitat estètica, provocarà l’aparició d'una nova obra musical que no depèn 
completament ni de la realitat donada ni exclusivament de la voluntat del compositor.  
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 Així, l'artista començarà el seu treball amb el pre-sentiment d’una idea que va 
prenent presència paulatinament en la imaginació creadora del compositor, de manera 
que acaba essent una certesa; moment aquest en que començarà el procés d'elaboració 
tècnica de l'obra. En aquest punt, l’actitud del compositor hauria de ser la d’aquell que 
sap molt bé el que vol fer però no sap exactament com realitzar-ho; que sap que 
l’obra li exigirà coses per a les quals el compositor s’haurà de superar ell mateix.  

El compositor no començarà a partir d’una tradició que li ofereix uns “llocs 
comuns” i ben coneguts de partença, ni tampoc operarà en ell la consigna estètico-
ideològica d’anar-hi contra ella. No haurà de renunciar a res, però tampoc es recolzarà 
en res: per això, rebutjarà com a degradant una actitud eclèctica que només donaria 
fruits bords.  

La  perspectiva que acabem de descriure representa, al nostre entendre, una 
actitud humil i equilibrada per part del compositor, allunyada tan de la disposició 
"controladora" del compositor expressionista com del tarannà "descontrolat" de 
l'impressionista – ambdues disposicions derivades d’una grotesca caricatura de la figura 
del “geni” romàntic -. Tant la intuïció precisa com l’error involuntari són donats a 
l'artista, conscient en tot moment de les seves limitacions, però disposat a no perdre la 
més mínima oportunitat per a utilitzar-los en benefici de l’obra. rrr 

Des d’aquest nou posicionament, la música expressionista es contempla com la 
imposició arbitrària d'un codi, com una música freda i "cerebral", feta d’avinences 
geomètriques opaques al sentiment, mancada del valor autèntic de la sensació estètica, 
del sentit de la realitat i de l’acció directa sobre la sensibilitat estètica de qui l’escolta. A 
la música expressionista li mancaria el sentit autèntic de la tensió, substituïda aquesta 
per un garratibament oníric, irreal i il· lusori que l'ha neutralitzada en pur signe acústic 
“lingüistitzat”.  

La música impressionista és observada també de forma crítica, des d’aquest punt 
de vista, com a manifestació d’un art desgavellat per manca de direcció, flàccid, sense 
autèntic sentit de l’autoria, esclau d’una matèria sonora que, més enllà de les seves 
qualitats hylètiques, ha esdevingut el malson d’una figura tirànica que no dóna dret 
d’elegir ni llibertat de decidir al compositor, i on la sensació purament sonora – sempre 
massa efímera per a crear un creixement generatiu ordenat - ha estat assolida al preu de 
la més absoluta confusió estètica. 

Tampoc es lliura de la nostra critica l’eclecticisme musical, sempre a mig camí 
de no se sap què i més pendent dels valors superficials, de les qüestions purament 
d’estil, que dels genuïns valors estètics que són els que fonamenten l’expressió de 
l’artista i les qualitats de l’obra musical. Per al músic eclèctic, tant la voluntat 
expressiva del compositor com les exigències de l’objecte musical passen a segon 
terme: allò que té importància és l’efecte sobre l’oient, en el sentit de poder assegurar 
que no manqui mai la “comunicació” amb ell, a través de facilitar “llocs comuns” 
estilístics. En l’eclecticisme la música esdevé allò més semblant a un llenguatge de 
connotacions semàntiques, tot perdent la seva essència pròpia. Al nostre entendre, 
d’aquí no poden sortir altres coses que obres musicals “pragmàtiques” mancades de tot 
sentit de transcendència. 

                                                           
rrr Tot criticant la societat immersa en la moderna tecnologia de la informació que no tolera l’error, escriu 
Gadamer: “Si es té de seguida a la mà tota la informació que es necessita, ¿no serà potser millor que 
hagi oblidat quelcom i que hagi de buscar-ho de nou i que aleshores potser em trobi amb una cosa 
diferent de la que buscava?” (El giro hermenèutico. Càtedra. Madrid 2001, p. 167). Evidentment, sense 
l’oblit que ens permet estructurar el pòsit d’experiències, sense la casualitat que ens fa descobrir allò 
inesperat, sense l’error que ens obra a nous sentits a partir de la de-construcció dels vells significats, no és 
possible res que pugui anomenar-se creativitat, i sense creativitat no hi ha art. 
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 En canvi, la música que s’obre a una nova veritat musical apareix davant nostre 
com una alenada d’aire fresc enmig d’aquests carrerons sense sortida, amb un valor de 
total transparència al ser de l’obra musical: ben tramada en una geometria clara i 
sentida, i fonamentada en una sensació estètica sòlida i estructurada. Serà una música 
per sempre “humana” perquè no renunciarà al seu origen en el gest expressiu, en el 
moviment del cos musical del compositor, i que sabrà com evitar el perill del 
subjectivisme per a esdevenir un cos musical plenament autònom.   
 

Seguint el preciós consell del mestre Miquel Àngel, el treball artístic no 
consistirà en un mer omplir una superfície en blanc o en “embrutar” de notes un paper 
pautat, sinó més aviat en buidar, escombrar i netejar allò que impedeix copsar amb 
nitidesa l’objecte musical naixent en la seva integritat: els clixés, els models estilístics, 
les analogies preconcebudes, els prejudicis estèrils, etc..  

La música no renunciarà a la “carn” musical dels nobles timbres instrumentals 
per a lliurar-se a sons sintètics sense “sang”, sense una vida que obri expectatives 
impredictibles en la imaginació creadora del compositor. 
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Capítol 5 
 
 
 

La interpretació musical 
 

     
 
1. El paper de la interpretació en la realització de l’obra musical 
 
 
 1.1. L’intèrpret com a figura mitjancera 
 

En el camí cap a la realització completa de l’obra musical, iniciat en el 
pensament musical del compositor i que té com a punt d’arribada la seva concreció com 
objecte de percepció per a l’escolta de l’oient, la interpretació i l’execució d’aquesta 
esdevé una etapa de mediació necessària i insubstituïble.a Així, podem afirmar que 
l’intèrpret – i no pas el públic oient -b és aquell a qui la composició va dirigida en 
primera instància, ja que el compositor no escriu per a l’oient sinó per a l’intèrpret. 
Per això podem afirmar que la partitura musical està feta únicament i exclusiva per a ser 
interpretada.  

A l’escriure la partitura de la seva obra, el compositor va organitzant i ordenant a 
través de la seva imaginació creadora els objectes musicals correlats dels diversos valors 
estètics que intueix creativament. La plasmació material sobre el paper facilita 
l’aclariment de la seva tasca compositiva i alhora li serveix per a prendre contacte amb 
el camp fenomenològic específic de la interpretació. Aquest doble valor, creatiu i 
interpretatiu, que té per al compositor l’elaboració de la partitura és fonamental per a 
comprendre el significat de l’acte d’escriure per part del compositor. L’escriptura li fa 
veure al compositor la seva obra amb “ulls d’intèrpret”: la partitura torna intèrpret al 
compositor. c 

Tanmateix, l’intèrpret també s’apropa a la partitura des d’una doble vessant, tot 
aportant a la creació els valors artístics intrínsecs de la seva interpretació i, alhora, 
                                                           
a Com diu Gadamer: “l’experiència de l’obra d’art supera per principi sempre qualsevol horitzó subjectiu 
d’interpretació, tant el de l’artista com el del seu receptor. La mens auctoris no és un barem viable per al 
significat d’una obra d’art”, (H.-G. Gadamer, “Verdad y método”, Ediciones Sígueme. Sala manca, 2005, 
p. 13). No obstant, tampoc la mens auctoris és irrellevant; en aquest sentit també cal realitzar una tasca 
interpretativa per a apropar-se al pensament i a la intencionalitat de l’autor. Respecte a l’intèrpret, 
Gadamer el situa en el mateix contingut de l’obra: “la interpretació no és un mitjà per a produir la 
comprensió, sinó que s’introdueix per si mateixa en el contingut d’allò que es comprèn” (p. 478). Per 
això, la interpretació aporta necessàriament valors propis a l’obra musical. 
 
b El problema no està en el fet  de que el compositor escrigui pensant en el públic – com criticava amb raó 
Arnold Schoenberg  en Estil i idea -, sinó que pensi per un públic concret amb el propòsit d’agradar. 
Aleshores es perverteix el sentit genuí de la comunicació i obtenim un producte acomodat al gust 
majoritari per a ser “venut” segons interessos que res tenen a veure amb l’art musical. Per al compositor, 
l’intèrpret representa el públic – un públic “virtual” –. Això dóna a l’acte creatiu una energia de projecció 
que condiciona la factura de l’obra – com també, per altra banda,  l’execució en públic condiciona també 
la interpretació -. D’aquí neix la  distinció genèrica entre obres intimistes i obres obertes al gran públic. 
 
c Escriu Enrico Fubini: “al compondre, ell (el compositor) dóna ja una interpretacó-execució de l’obra i, 
al consignar-la, per als qui vinguin darrere d’ell, a través de la notació musical, ell torna a obrir la 
possibilitat de noves interpretacions, tant per a si mateix com per als altres” (Op. cit., p. 128-129). 
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entrant en contacte amb els valors de la percepció musical en tant que auditor de primer 
ordre de l’obra que interpreta.d Tot intèrpret interpreta per a l’oient, presentant els 
valors estètics de l’obra per al reconeixement de qui l’escolta. D’aquesta manera, 
anàlogament al que s’esdevé amb l’escriptura de la partitura per part del compositor, 
l’intèrpret també busca aclarir, a través de la seva sensibilitat i la seva imaginació 
interpretativa, la seva tasca mitjançant les diverses eines analítiques que aplica i 
l’execució posterior de l’obra.  

La interpretació possibilita la facticitat de l’obra musical. La dóna en el moment 
històric en el que el compositor, tot esdevenint intèrpret per a si mateix, escriu la 
partitura, i la dóna el propi intèrpret en la seva tasca i especialment quan la culmina en 
l’execució de l’obra.e 
 
 
 1.2. Els valors estètics de la interpretació musical 
 

És evident que la vocació primera de tota interpretació ha de ser la de mostrar la 
varietat de valors estètics que l’obra musical posseeix en si i per si mateixa. Per això, 
l’intèrpret autèntic no s’interpreta a si mateix, ni subordina – és a dir, manipula - els 
valors de l’obra als interessos exclusius de la seva interpretació i execució. No obstant, 
això no significa que la seva tasca s’exhaureixi en la presentació dels valors propis de 
l’obra; ans al contrari, la interpretació posseeix valors intrínsecs que enriqueixen l’obra 
musical.  Existeix un valor afegit en l’actualització de l’obra a través de la seva 
interpretació i execució. Això significa que cada interpretació pot aportar nous valors a 
l’obra musical associats al moment (kairós), al context cultural en que la interpretació es 
realitza i a la singularitat artística de l’intèrpret que ho porta a terme. Per tant, encara 
que la partitura escrita sigui una entitat tancada en la seva definició, l’obra musical 
queda sempre oberta a les diverses aportacions interpretatives que es vagin fent al llarg 
del temps: la clausura testamentària de la partitura escrita no ens pot fer oblidar 
l’obertura permanent i actualitzada al ser de l’obra musical.f 
                                                           
d Per això, tota interpretació ha de ser sentida com objecte per a l’escolta. Una interpretació musical que 
ignori el camp de l’escolta és una interpretació “sorda” i, per tant, ab-surda.  
 
e Estem plenament d’acord amb Gisèle Brelet de que “l’obra només adquireix la seva definició a través 
de l’intèrpret(-executant)”. (Brelet, G.. L’interpretation créatice. Presses Universitaires. Paris 1951, p. 
40). En canvi, rebutgem de pla el propòsit de Brelet d’anular el paper de la subjectivitat i de la 
consciència del compositor. Certament, el compositor no és l’única figura protagonista en la realització de 
l’obra musical; però tampoc ho és l’intèrpret: l’obra “viu” i “fa viure” la seva interpretació, i no a 
l’inrevés. La perspectiva d’aquesta musicòloga ens retrata l’obra musical com si fos una mena de 
fantasma o  d’espectre vampíric vingut de ultratomba per a  “xuclar la sang” de l’intèrpret, per tal de que 
aquest la faci tornar a la vida. El menyspreu que sent Brelet pel paper del compositor l’impedeix 
reconèixer la seva primacia ontològica sobre l’intèrpret. La “subjectivitat” de l’autor ve sempre “abans” 
que la del que interpreta l’obra que únicament ell ha creat. Tot i reconeixent l’immens valor artístic que 
poden arribar a posseir les interpretacions- execucions musicals, és indiscutible que el legítim creador de 
l’obra és l’autor i no l’intèrpret D’aquesta manera, el formalisme buit de contingut de Brelet s’incorpora a 
la llista dels profetes anunciadors de la “mort de l’autor”. 
 
f En aquest sentit, coincidim amb Gadamer quan assenyala que l’ésser de l’obra d’art és com “la 
interrupció d’un procés de configuració que virtualment apunta encara més lluny” (VM, p. 135). Podem 
afirmar, doncs, que l’obra d’art no és acabable. Per això, considerem un absurd parlar d’ “obra oberta” 
(Boulez) en referència a algunes obres contemporànies que poden ser continuades posteriorment. En 
aquest cas és la partitura la que resta “oberta” al no quedar definitivament clausurada. Estem parlant en 
aquest cas de modificacions que alteren la identitat de l’obra en la seva escriptura primera. Hem de 
considerar en aquest cas que cada nova partitura és una obra diferent, encara que mantingui una certa 
relació genètica en relació a l’estadi anterior. 
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Ara bé, els valors intrínsecs de la interpretació, encara que poden ser 
contemplats com valors vinculats a la creativitat artística, no han de ser confosos amb 
els valors de l’obra musical en tant que obra composta. Així, se’ns fa ben palesa la 
diferència abismal que es produeix entre la intuïció estètica del compositor - la qual 
depèn únicament del pensament musical d’aquest -  i la de l’intèrpret, el qual parteix 
d’antuvi d’una voluntat expressada en la partitura. De la mateixa manera, distingim 
clarament la imaginació creadora del compositor – autèntica matriu on s’elabora l’obra - 
de la imaginació interpretativa que resta necessàriament vinculada a l’emergència del 
símbol musical. Efectivament, entenem la partitura com el testimoni de la voluntat del 
compositor en forma de signes gràfics, mentre que la tasca de l’intèrpret consisteix 
altrament en transformar el signe gràfic en símbol musical. 

Dit d’una altra manera: la interpretació té com objectiu transformar el signe 
gràfic testimoniat en la partitura en el símbol musical gestat en la imaginació 
creadora del compositor mitjançant la imaginació que li és pròpia a l’intèrpret. Això 
significa també, per altra banda, l’existència d’un límit per a la interpretació que no es 
pot sobrepassar, ja que la intuïció sensible creadora és una experiència inaccessible per 
a l’intèrpret – i, evidentment, també per a l’oient -. En conseqüència, tot intent de 
“recreació” de l’obra significaria una tasca absurda ja que el sentit d’aquesta  no la 
podrà trobar l’intèrpret en una hipotètica “reconstrucció” de l’acte creatiu – si és que té 
algun sentit dir això -, sinó en la percepció del símbol musical i el “joc” simbòlic en el 
qual la imaginació creadora del compositor ha transformat la intuïció sensible del seu 
pensament musical.  

La relació última entre intèrpret i compositor – com entre aquest i l’oient – es 
realitza sempre en el camp fenomenològic de la imaginació musical. Allò que podríem 
anomenar com la “intuïció” musical de l’intèrpret no és pròpiament una intuïció creativa 
– en el sentit estricte del terme -, sinó una percepció sensible del sentit simbòlic i del 
joc de relacions entre els símbols que configuren l’obra musical en tant que 
imaginada pel compositor.  

La intuïció creativa és incomunicable. Aquesta és la raó - aplicada al cas, per 
exemple, de la pedagogia musical - per la qual no es possible ensenyar a compondre: 
sens dubte podem mostrar el procés de gestació de l’objecte musical i detallar com ha 
estat imaginat en el pensament musical del compositor, però el com ha sorgit en la 
intuïció, el com ha esdevingut la “inspiració” que l’ha concebut, és incomunicable, és 
un afer que no es pot compartir i romandrà per sempre inaccessible a la comprensió de 
l’intèrpret i de l’oient.  

És evident que un intèrpret que és alhora compositor posseeix ell mateix una 
imaginació creadora que el fa sentir-se més “a prop”, més “còmplice” de la 
intencionalitat expressiva que hagi pogut tenir el compositor al qual interpreta, però 
això no significa en cap moment que pugui arribar a experimentar empàticament la 
intuïció creativa d’aquest. Això és així a causa de la singularitat artística intransferible 
de cada compositor, de l’especificitat de la seva personalitat, estil, talent i gest musical, 
absolutament irrepetibles. 

Podem dir, doncs, que l’intèrpret té com a objectiu primordial “encarnar” el 
símbol a través del lliurement del seu “cos musical”, del seu talent interpretatiu i de la 
seva personalitat musical al “joc” simbòlic provinent d’una intuïció creadora que és 
inaccessible per a ell. En això consisteix la tasca de l’intèrpret en tant que mediador 
sensible als valors estètics dels objectes musicals: fer de mitjancer entregat als símbols 
musicals realitzats en la imaginació creadora del compositor. 

Tanmateix, la interpretació porta a terme un acte de possessió en una direcció de 
doble sentit: d’una banda, l’intèrpret vol posseir un símbol que ell no ha creat i, per altra 
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banda, s’entrega ell mateix en “cos i ànima” per a ser posseït pel símbol musical, per a 
poder encarnar-lo. Es tracta d’un acte mutu de profunda intimitat en la que l’intèrpret 
posseeix l’obra i és posseït per ella.g  

El compositor també se sent profundament unit a l’intèrpret de la seva obra a 
través d’un acte de comunicació extraordinària. No hi ha una experiència més intensa 
per al compositor que sentir com un intèrpret s’entrega completament a la seva obra i 
com l’obra és posseïda per aquest. És una possessió que no s’imposa, que no violenta 
cap de les parts – contràriament, no pot haver experiència més ingrata per a qualsevol 
compositor que sentir com la seva obra és maltractada sense respecte per un intèrpret 
maldestre -. 

Aquest lliurement mutu entre intèrpret i obra demana l’existència de l’execució 
musical com a culminació del seu darrer objectiu. Sense execució musical no es pot 
consumar plenament la interpretació musical. L’obra musical porta implícita 
l’exigència de posseir l’ésser de l’intèrpret a través de l’execució: la totalitat de l’ésser 
de l’intèrpret – el seu gest, el seu moviment, la seva gràcia, etc. – al servei i cura de 
l’obra en execució. Només sota aquestes condicions l’obra musical lliura els seus valors 
estètics últims i més profunds.  

També l’obra, com un embrió que es va gestant en el ventre de la seva mare, va 
ser concebuda en el seu moment en el pensament musical del compositor com una 
possessió incipient de l’obra per tal de que aquesta es pogués obrir a l’existència en 
l’horitzó de la seva realització. En aquest sentit, podríem suggerir que la possessió de 
l’obra presenta un caire materno-filial en el compositor i un caràcter marital en 
l’intèrpret. 
 
 
 1.3 La problemàtica de la fidelitat en la interpretació 
 

La interpretació ha de ser fidel a uns valors i a unes qualitats estètiques que 
l’obra musical posseeix per si mateixa. La fidelitat de la interpretació no significa altra 
cosa que cenyir-se purament a allò que l’obra “diu” de si mateixa per part de l’intèrpret, 
sense altres “aportacions” que li siguin alienes. h Per això, l’intèrpret no hauria de fer 
servir l’obra com una excusa per “exposar-se” a si mateix a través d’ella, sinó tot just a 
l’inrevés: ha de deixar que sigui l’obra la que s’expressi a través de la seva sensibilitat 
interpretativa, la seva intel·ligència musical i el seu talent artístic. Dit amb altres 
paraules: la interpretació no és un objecte estètic en si mateixa, sinó una activitat 
artística que opera amb objectes estètics. 

                                                           
g Aquesta reciprocitat i inclusivitat no només entre obra i intèrpret sinó també entre obra i oient és 
d’alguna manera present en les següents paraules de Gadamer: “Tota trobada amb el llenguatge de l’art 
és trobada amb un esdevenir-se inconclús i és a la seva vegada part d’aquest esdevenir-se”(VM, p. 141); 
i més endavant: “L’obra d’art no és cap objecte davant del qual es trobi un subjecte que ho és per a si 
mateix. Contràriament, l’obra d’art té el seu vertader ésser en el fet de que es converteix en una 
experiència que modifica aquell que l’experimenta. El “subjecte” de l’experiència de l’art, allò que resta 
i queda constant, no és la subjectivitat del qui experimenta sinó de l’obra d’art mateixa” (p. 145). 
Tanmateix, més que una “subjectivitat” aclaparadora de l’obra, al nostre parer es produeix una 
“intersubjectivitat” superadora entre l’obra d’art i qui l’experimenta. 
 
h Fem nostres les paraules de Gadamer: “allò que és vertaderament comú a totes les formes de 
l’hermenèutica és que el sentit que hom tracta de comprendre només es concreta i es completa en la 
interpretació, però que al mateix temps aquesta acció interpretadora es manté completament lligada al 
sentit del text” (VM, p. 405). Entenem que la fidelitat a la interpretació musical consisteix en mantenir 
sòlidament aquest “lligam” al sentit d’allò escrit en la partitura.  
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A l’hora d’interpretar una obra musical, l’intèrpret-executant no hauria de 
barrejar les seves valoracions doxològiques sobre la música que interpreta – per 
exemple, en allò referent a la dificultat tècnica que representa la seva execució- amb la 
valoració estètica intrínseca que l’obra musical aporta. Així, per exemple, entenem que 
cap compositor honest sent la dificultat d’execució com un valor estètic musical – això 
no significa que aquesta dificultat i d’altres no es facin presents com a conseqüència de 
la complexitat de l’obra que està composant -. El compositor pot acceptar que la seva 
obra pugui ser de difícil interpretació-execució, però no buscarà mai la dificultat per la 
dificultat – a menys que no presenti en el seu quadre psicològic un component sàdic en 
contra dels intèrprets! -. 

 
Tampoc és fidel, al nostre parer, una interpretació que es basa en models 

preestablerts, siguin tècnics o estrictament musicològics, que imposin determinades 
maneres de fer estranyes a la relació singular que s’estableix entre l’obra i l’intèrpret en 
particular. Al nostre entendre, deixa de tenir sentit qualsevol interpretació mediatitzada i 
condicionada per elements purament “exteriors” a l’obra: només els models que poden 
ser realment interioritzats i incorporats a la personalitat artística de l’intèrpret – i, per 
tant, amb això deixarien automàticament de ser models purament exteriors per a passar 
a formar part del bagatge artístic d’aquest -. La interpretació no hauria de servir mai 
com la demostració i l’aplicació pràctica d’un model preestablert, per molt important 
que pugui ser en el seu nivell. 

Contràriament al que sol esdevenir en el món tecnològico-científic, la pràctica 
artística no és la mera reproducció material d’un model teòric previ, sinó que l’execució 
interpretativa és el punt culminant en la plasmació de l’obra musical i on van a 
desembocar totes les energies creatives per a la seva plena realització. D’aquesta 
manera, arribem a la conclusió de que la cadena que comença en la intuïció i la 
imaginació creadora del compositor, que segueix amb la tasca de la imaginació i de la 
sensibilitat de  l’intèrpret-executant, i que finalment arriba a l’escolta de l’oient sensible, 
és una cadena en la qual – si no es trenca en alguna etapa - culmina la plena realització 
de l’obra musical. Per això, l’intèrpret-executant no obeeix el paper del simple operari 
encarregat de portar a terme unes “instruccions” escrites, ni l’oient és un consumidor 
anònim de bens culturals destinats a la “massa”: l’intèrpret-executant participa en la 
seva insubstituïble responsabilitat artística de portar a compliment la donació de valors 
estètics iniciada en el compositor, oferint-los vida a través del seu cos musical sensible, 
mentre l’oient participa amb la seva receptivitat activa en acollir l’obra en la seva 
consumació final, en el seu darrer alè de donació al món, per prendre’n cura i ser 
testimoni viu de la seva existència.  

Des d’una perspectiva àmplia, constatem com el compositor, l’intèrpret i l’oient 
actuen com un tot en relació a l’obra musical: el compositor s’encarrega de donar a 
llum, de fer néixer a l’existència l’obra; l’intèrpret, de donar-li les condicions per a que 
la seva “vida” es desplegui en tot el seu potencial estètic, de mostrar la “carn” i els 
“batecs” del seu ésser; l’oient, d’acollir l’obra exhausta, d’atendre el seu objectiu 
definitiu. i És així com sentim l’obra musical: com un existenciari “ésser per a la mort”, 
                                                           
i El paper actiu de l’oient-espectador és reconegut per Gadamer: “És el ser de l’espectador el que està 
determinat per la seva “assistència”. L’assistència és quelcom més que la simple copresència amb 
quelcom que també està allí. Assistir vol dir participar. (...) Mirar és una forma de participar” (VM, p. 
169). Escolta i mirada que participen, que contemplen a partir d’allò sentit i escoltat. Aquesta entrega 
activa a la contemplació fins arribar a l’autoblit per part de l’oient transforma aquest en un autèntic 
theorós: “Theoria és vertadera participació, no fer sinó patir (pathos), un sentir-se arrossegat i posseït 
per la contemplació” (p. 170). Què diferent de l’escolta i de la mirada del pedant o del tafaner que només 
sent curiositat “intel·lectual” per l’obra d’art! 
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perquè en la mort arriba al seu sentit final que la culmina. Contràriament, la imatge 
absolutament oposada a aquesta la tenim en “el producte per al consum” de les societats 
industrials. La forma estúpida i sòrdida de “morir” del producte industrial a mans del 
consumidor és l’antítesi de la forma esplendorosa en que ho fa l’obra musical en el si de 
l’oient amatent.  

 
Una obra musical que neixi amb el propòsit de no ser interpretada, o no ser 

escoltada, no pot ser considerada com a tal. Malgrat que cada etapa d’aquest procés – 
la composició, la interpretació-execució i l’escolta - és completa en si mateixa, és 
oberta, però, a la relació entre elles: així, un compositor es pot sentir realitzat 
estrictament en tant que tal sense haver de sentir necessàriament la interpretació i 
execució de les seves obres i l’audició per part del públic, de la mateixa manera que un 
intèrpret pot satisfer les seves necessitats artístiques tocant exclusivament per a si 
mateix; j no obstant, l’obra musical transcendeix la tasca del compositor, la de 
l’intèrpret i la de l’oient, fent que tots tres actuïn com un tot mútuament relacionat. 
L’obra musical vol anar més enllà de ser una genial idea avortada o una extraordinària 
actuació inconsumada, per a ser una obra engendrada i encarnada per tal de ser acollida, 
abans de morir, en els braços-oïdes amatents de qui la sap escoltar. L’obra musical se’ns 
presenta així com un acte d’amor absolutament contrari al solipsisme fragmentat 
d’aquell artista que no vol ser escoltat. 

Significa això que acabem de dir que el compositor ha de escriure obres per a un 
públic determinat i l’intèrpret tocar per al major nombre d’oients?. Aquesta seria una 
conclusió completament equivocada. Ni el compositor ni l’intèrpret han de pretendre res 
més enllà de la seva activitat feta amb  honestedat i rigor perquè, de no ser així, es 
veurien obligats a abandonar el seu lliurement total i incondicional a l’obra: és l’obra 
musical, amb absoluta independència de les intencions de qui l’ha creada i de qui la 
interpreta, la que s’obrirà camí vers la seva consumació; en definitiva, és l’obra musical 
la que opera en el fons de la unitat entre compositor, intèrpret i oient, i no pas la 
voluntat de cadascú d’ells. Això és així perquè tota obra musical genuïna – i tota obra 
artística, per extensió – presenta una unitat essencial que transcendeix les unitats de 
concepció dels seus estadis previs compositius o interpretatius per separat.  
 

D’altra banda, dins de la problemàtica associada a la fidelitat de la interpretació 
constatem el perill que significa sobrevalorar la importància de la partitura en detriment 
de l’obra musical a la que fa referència. Efectivament, no és la partitura sinó la 
interpretació musical d’aquesta allò que és objecte del nostre interès estètic - tot i que de 
cap manera hauríem de menysprear el paper expressiu de la tradició gràfica de la 
notació musical -. En aquest sentit, cal, al nostre entendre, tenir sempre present que 
l’obra musical supera sempre la seva partitura, mai a l’inrevés. Per això, una 
interpretació no hauria de consistir en cap cas en una pura execució mecànica de les 
instruccions escrites en una partitura; sinó més aviat, a partir de la lectura de la partitura, 
imaginar - i al dir imaginar no volem significar la mera producció d’una imatge mental, 
                                                                                                                                                                          
 
j Compartim l’opinió de Gadamer quan escriu: “ (...) quan es fa música privadament: es tracta de fer 
música en un sentit més autèntic perquè els protagonistes ho fan per a ells mateixos i no per a un públic. 
Qui fa música d’aquesta manera s’esforça també per a que la música “surti” bé, és a dir, per a que 
resulti correcta per a algú que pogués estar escoltant-la. La representació de l’art implica essencialment 
que es realitzi per a algú, encara que de fet no hi hagi ningú que el senti o que el vegi” (VM, p. 154). Més 
que parlar de “primacies metodològiques” entenem que l’obra d’art comporta un acte compartit, un acte 
obert i essencialment incomplet a tres bandes: ni l’autor, ni l’intèrpret, ni l’oient posseeixen per separat el 
sentit complet de l’obra, sinó que formen una tríade de vincles indissolubles.  
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sinó de la creació d’una veritable imatge sensible, a ran de tacte de les mans o de les 
cordes vocals d’un executant – i desvelar l’objecte musical que restava ocult darrera del 
munt d’instruccions escrites en la partitura. D’aquesta manera, l’objecte musical 
imaginat emergeix de la lectura de la partitura, tot revelant-se a la sensibilitat estètica de 
l’intèrpret. 

 
L’error de confondre l’obra musical amb la partitura s’escola moltes vegades 

d’una manera subtil, gairebé imperceptible. Així, sovint es confon el caràcter “virtual” 
de les accions o de les intencions escrites en la partitura amb que l’obra musical sigui un 
seguit d’accions o intencions virtuals. Evidentment, no hi ha dubte de que la partitura, 
en tant que document que recull i descriu una sèrie d’intencions i d’accions del 
compositor per a ser realitzades per a l’intèrpret-executant, ens parla d’accions i 
intencions en potència o virtuals. No obstant, una acció en estat latent, en potència, no 
és encara una acció, ni tampoc una intenció, i, per tant, no es correspon amb la realitat 
de l’obra musical, la qual és acció i intencionalitat en acte, no en potència.  

En canvi, entenem que si que té sentit parlar de l’essència de l’acte i de la 
intenció, i la música, precisament, s’encarrega de obrir-nos a l’experiència actual i 
present corresponent. El caràcter essencial - autèntic logos immanent i transcendent que 
és la realitat musical - fa que tots puguem vivenciar les accions i les intencions musicals 
com accions i intencions en si, esdevingudes objectes per a si mateixes. Per això, a 
diferència del que succeeix en la partitura, l’expressió musical present en l’obra 
musical, síntesi de l’acció i de la intenció, no expressa res fora de si mateixa, sinó que 
s’autoexpressa. En resum, no hi ha virtualitat en l’acció i la intenció musicals sinó 
pura essencialitat en expressió activa i intencionada. Aquesta essencialitat de l’obra 
musical és justament la que ens posa directament en el nivell de l’experiència vital i en 
la idiosincràsia de persones i cultures molt distanciades de nosaltres en el temps i en 
l’espai. El grau d’intimitat i de complicitat que ens ofereix l’escolta d’una obra musical 
és incomparable i permet fer possible la comunicació plena amb realitats remotes 
respecte a la nostra. 
 

Finalment, en l’altre extrem trobem, però, les interpretacions “lliures” que 
fàcilment condueixen a fer versions personals i adaptacions desautoritzades que afecten 
de forma irreversible la identitat de l’obra musical. D’aquesta manera, la identitat 
singular de l’obra en qüestió pateix, per petita que sembli en aparença, una 
transformació d’efecte alienant per a ella - s’hauria de parlar aleshores d’una mena 
d’identitat difusa i abstracta que englobés, a partir de  la identitat originària de l’obra,  
les seves possibles versions i adaptacions d’aquesta-. En tot cas, les versions i 
adaptacions deixen de ser interpretacions originàries de l’obra musical i passen a ser 
interpretacions derivades, les quals no haurien de ser confoses amb les primeres: hom 
interpretaria aleshores una versió de l’obra, no l’obra mateixa.k 
 

                                                           
k  La pràctica de fer versions va molt més enllà del terreny artístic i musical. Actualment els mitjans de 
comunicació utilitzen la versionificació constantment. Les imitacions humorístiques de persones (polítics, 
“famosos”, personatges de la premsa rosa, etc. ) no busquen altra cosa que “versionar” aquestes, tot 
donant un gir a les característiques de llurs personalitats. Avui dia, versionar persones està de moda, i 
molta gent prefereix la “versió” que el propi “original”. Això ens fa pensar en l’existència d’una 
tendència creixent a l’estetització del món a través dels mass media. Sembla que la naturalesa negativa de 
la imaginació artística que proposava Sartre s’imposa en la societat mediàtica, de forma que el món 
esdevé un mer escenari i la realitat es dissol en un “món estetitzat” que no està subjecte a la història sinó a 
la representació “teatral”, tot  esdevenint plenament apte per al control i manipulació del “director 
d’escena” de torn. 
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1.3.1. La fidelitat a l’estil: la problemàtica de la interpretació 
“històrica” 

 
La interpretació musical ha de tenir sempre presents els valors estilístics de 

l’obra musical, entesos aquests com les qualitats que ens permeten reconèixer 
l’empremta personal del compositor, les quals són presents en un grau relatiu en totes 
les seves obres i sovint van associades a determinats recursos tècnics o procediments 
compositius que aquest fa servir de manera habitual. Això fa que l’estil musical estigui 
fortament vinculat a allò que hom entén per ofici artístic, el qual està condicionat per 
circumstàncies comunes als compositors d’una àrea cultural i d’una època 
determinades. En conseqüència, l’estil musical canvia no només d’autor a autor, de país 
a país, d’època a època, sinó també en un mateix autor amb el temps i les 
circumstàncies canviants. L’estudi d’aquests canvis ens situa en la tessitura de buscar 
una explicació a aquests: és en aquí on entra en joc la historiografia musical. Sense 
negar l’eficàcia de la historiografia, en allò que pertoca a les arts, no podem ignorar que 
estem entrant en un terreny molt delicat. La interpretació musical no pot menystenir els 
fets històrics ni llur cronologia, però hauria de sospitar de la línia ideològica d’aquells 
que els estudien i interpreten, per molt “objectius” que se’ns presentin – no hi ha 
historiador més militant de la seva ideologia que aquell que reivindica per a si mateix 
l’objectivitat “científica” de la història, tot negant que ell posseeixi un fonament 
ideològic de base per a la seva creença -. 

Tot això ens serveix d’introducció a una de les querelles més importants de 
l’estètica musical dels temps actuals: la interpretació “històrica” o, també anomenada, 
“autèntica”. Ens referim a les interpretacions d’obres del passat, fetes sobre la base 
d’uns estudis musicològics i historiològics que condicionen l’organologia dels 
instruments, les tècniques d’execució d’aquests, l’estil d’interpretació, la intencionalitat 
de l’autor, l’expressivitat musical, etc., amb el propòsit de fer una reconstrucció 
històrica de com era interpretada i executada l’obra musical en el passat. 

En principi, una interpretació-execució que respecti les dades històriques que 
ens fan suposar com podria sonar la música en el passat se’ns presenta com la 
conseqüència lògica d’un posicionament honest i coherent amb el coneixement 
històric de l’època en la que s’inscriu l’obra musical en qüestió. Desitjar sentir com 
sonen els instruments antics i conèixer la forma de fer música d’èpoques passades és un 
propòsit, al nostre parer, molt noble de respecte i veneració per al llegat musical 
universal. Fins i tot, el fet de contemplar la “resurrecció” del llegat històric músical que 
havia quedat “enterrat en el temps” a través de tècniques avançades d’arqueologia 
musical pot ser una experiència gratificant, al fer-nos sentir autèntics “viatgers en el 
temps”. Quin amant de la música de Bach o de Mozart no pagaria el que fos per a poder 
assistir en viu a una improvisació a l’orgue del primer o a l’estrena d’una òpera del 
segon?. L’art – i molt especialment la música – ens permet la realització d’aquesta 
fantasia amb una intensitat insuperables.  

El problema, però, és que precisament no és més que això: una fantasia. Una 
fantasia tant seductora com perillosa, perquè ens fa oblidar l’autèntic sentit de la 
música, els seus valors estètics genuïns que només els podem experimentar en present.  

Efectivament, allò que és més essencial de l’experiència musical és la seva 
actualitat, el seu sentit per a l’escolta ara i aquí, i no pas per a una escolta passada que es 
va produir fa segles. Aquest sentit de l’actualitat de l’escolta no és traslladable en el 
temps ni pot obviar les diferències insalvables de tot ordre que això suposaria. Tant 
l’intèrpret com l’oient que s’enfronten a una interpretació històrica ho fan des de la 
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contemporaneïtat i la co-culturalitat que els singularitza i els uneix. Una interpretació 
històrica pot ser d’alta qualitat artística, però si és així, no serà com a conseqüència del 
seu historicisme sinó gràcies a allò que és absolutament independent de tota mena de 
condicionaments sobreposats: els valors estètics musicals de l’obra i de la seva 
interpretació. Amb això volem dir que pot haver bones interpretacions amb 
independència de si són “històriques” o “no històriques”. El problema, per tant, no és de 
valor estètic. El problema és d’índole ideològica; nosaltres l’anomenarem amb el terme 
“autenticisme”: es vol imposar la interpretació històrica com a condició de possibilitat 
i garantia d’autenticitat, quan en realitat aquest és precisament un valor que 
transcendeix tot condicionament historiològic.  

Amb altres paraules: una interpretació històrica pot ser una interpretació 
artísticament vàlida però no necessàriament una interpretació autèntica. Fins i tot, 
gosem dir que les interpretacions històriques acostumen a presentar una sèrie de 
mancances que poden dificultar el seu propòsit d’autenticitat. l Comentarem les que 
considerem més importants: 
 
 1) El menysteniment de la transversalitat històrica  
 

La divisió en èpoques comuns per a totes les arts ha perjudicat  seriosament la 
interpretació de trets estilístics que injustament podríem titllar d’anacrònics, però que 
d’una o altra manera els trobem presents en totes les èpoques. Així, per exemple, allò 
que és la característica essencial de l’expressionisme, del classicisme o del 
romanticisme musicals, en tant que corrents espirituals universals, els trobem gairebé a 
totes les èpoques. La classificació en períodes històrics actualment vigent per a les arts, 
inclosa la música, – segons el sistema elaborat per Jacob Burkhardt i el seu deixeble i 
editor Heinrich Wölfflin, seguint els estils definits per a l’arquitectura – afavoreix, al 
nostre entendre, la percepció del progrés tècnic més que no pas l’artístic pròpiament dit. 
Fruit d’aquesta sistematització és el criteri que veu en l’existència o no de determinades 
espècies organològiques, els règims econòmics que fonamentaven determinat tipus 

                                                           
l Al respecte recollim les següents paraules de Gadamer: “Les representacions reconstructives, per 
exemple, la música amb instruments antics, no resulten per això tan fidels com creuen. Al contrari, 
corren el perill d’”apartar-se triplement de la veritat”, com imitació d’imitació (Plató)”, (VM, p. 165). 
 “És evident que la reconstrucció de les condicions sota les quals una obra transmesa complia la 
seva determinació original constitueix tanmateix una operació auxiliar vertaderament essencial per a la 
comprensió. Només hauríem de preguntar-nos si allò que s’obté per aquest camí és realment el mateix 
que busquem quan busquem el significat de l’obra d’art; si la comprensió es determina correctament 
quan la considerem com una segona reacció, com la producció de la reproducció original. A tot estirar 
aquesta determinació de l’hermenèutica acaba tenyint-se del mateix absurd que afecta a tota restitució i 
restauració de la vida passada. La reconstrucció de les condicions originals, de la mateixa manera que 
tota restauració, és de cara a la historicitat del nostre ésser, una empresa impotent. Allò reconstruït, la 
vida recuperada des de la llunyania, no és la original. Només obté, en la pervivència de l’estranyament, 
una espècie d’existència secundària en la cultura” (p. 220). Una existència de museu per a turistes: una 
existència “turística”!  

 “La distància en el temps – afegeix Gadamer més endavant - no és en conseqüència quelcom 
que hagi de ser superat. Aquest és més aviat el pressupost ingeni de l’historicisme: que calia desplaçar-
se a l’esperit de l’època, pensar en els seus conceptes i representacions en comptes de en les pròpies, i 
que només així es podria avançar en el sentit d’una objectivitat històrica. Contràriament, d’allò que es 
tracta és de reconèixer la distància en el temps com una possibilitat positiva i productiva de comprendre” 
(p. 367). “La ingenuïtat de l’anomenat historicisme consisteix en que (...) oblida la seva pròpia 
historicitat amb la seva confiança en la metodologia del seu procediment” (p. 370). És evident que el 
gran “pecat” de la interpretació historicista és ignorar el diàleg entre moments històrics distanciats en el 
temps: si la interpretació musical parteix d’una posició d’a-historicitat de l’intèrpret, es fa impossible tot 
apropament real amb el llegat musical històric, tant si es vol com si no es vol reconèixer.  
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d’espectacle, les corrents ideològiques de les classes dirigents, etc.., aquells elements 
que aporten, a fi de comptes, les diferències substancials entre la música que es feia en 
una època o en un altre.  

Acceptar aquest marc conceptual no és un inconvenient, ans al contrari, per a 
l’historiador de la música o el musicòleg, però ho serà en canvi per al jove artista que 
s’està formant en les escoles de música per a ser un bon intèrpret: aquest serà educat en 
una visió històrico-verticalista que no té en compte la transversalitat del pensament 
musical que uneix èpoques cronològicament separades. D’aquesta manera, al jove 
aprenent de músic que es vol formar en el seu ofici només li quedarà, si es decideix a 
treure’s del damunt tots aquests condicionaments historiològics, deixar-se guiar 
exclusivament per la seva intuïció com a últim recurs per a seguir les petjades del seu 
esperit artístic, el qual naturalment no deixarà mai de resistir-se a la fragmentació a la 
que el pensament historicista el vol sotmetre. Un esperit artístic el seu que veurà en la 
“cultura de  museu” i els divertits “parcs temàtics” – avui tan de moda - formes de 
sacralitzar i ritualitzar la divulgació cultural “fàcil” i a l’abast de tothom, però que han 
esdevingut enemics declarats per a la supervivència de l’art autèntic, massa “seriós” per 
a deixar-se plegar a llurs conveniències. 
 

2) L’opacitat manifesta al sentit de la tradició 
 
La primera pregunta que s’hauria de fer l’intèrpret d’avui d’obres d’altres 

èpoques és: “com he d’interpretar una obra tradicional en un temps com l’actual en que 
s’ha produït un descrèdit generalitzat del sentit de la tradició i del progrés?”. La resposta 
ens porta a un dilema ineludible: o bé l’intèrpret fa l’esforç d’actualitzar la tradició des 
de la seva contemporaneïtat, és a dir, des d’una mirada ben conscient del present i des 
del present, o bé es situa en la impostura estètica de “fer creure” a l’audiència que viu la 
tradició com si fos un intèrpret vingut del passat,. 

El músic format en la ideologia “historicista” substituirà així la consciència 
d’una tradició experimentada des del present per una imatge desvitalitzada d’aquesta . 
D’aquesta manera, se’ns fa palès un moviment de fugida endavant per part dels 
anomenats intèrprets “ històrics”: s’imaginaran ser com esperits eteris i neutres que 
poden “encarnar-se” a través d’un viatge fantàstic en el temps a qualsevol moment del 
passat i del qual surten totalment indemnes. En realitat, tot intèrpret s’ha d’adonar que 
quan ell se les ha de veure amb elements de la tradició musical d’altres èpoques, ho ha 
de fer ben conscient de que és impossible desempallegar-se de la seva condició 
existencial actual, ja que tot altre propòsit seria caure en un absurd en tots els sentits. No 
és l’arqueologia musical la que ens oferirà un criteri artístic d’autenticitat, sinó la veritat 
musical encarnada en la història present.  

És evident, per tant, que de la mateixa manera que existeix una experiència 
estètica genuïna, també pot existir una experiència d’impropietat estètica, per molt ben 
intencionada que aquesta ens pugui semblar. 

Tot  això ens fa pensar que bona part de les interpretacions històriques – algunes 
d’elles ben dignes de ser exposades a perpetuïtat en un “museu” m-, sovint no passen de 
                                                           
m L’art de “museu” o de “galeria” que aquí denunciem és el fruit sembrat en l’estètica kantiana i idealista, 
tal com es desprèn de les paraules de Gadamer: “I el quadre pintat per a una exposició o per a una 
galeria, la qual cosa amb el retrocés de l’art per encàrrec esdevé el cas normal, recolza evidentment la 
pretensió d’abstracció de la consciència estètica, així com la teoria de la inspiració que es formulà en 
l’estètica del geni. (...) D’aquesta forma qualsevol obra d’art es converteix en un quadre. Altreure-la de 
totes les seves referències vitals i de tota la particularitat de les seves condicions d’accés, és com si la 
poséssim en un marc i la pengéssim” (VM, p. 183).   
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ser, malauradament, productes artístics que podríem qualificar de “segona mà” – com 
ho sol ser també, per altra banda, la musica destinada a la publicitat -: hi ha una 
“manera” més o menys afortunada de presentar peces musicals per als museus o per als 
anuncis publicitaris, hi ha una forma més o menys estètica de fer música per al mercat; 
però aquest tipus de fenomen artístic no és originari, sinó clarament derivat i guiat 
directament o indirecta per un propòsit – comercial en les uns, ideològic en els altres - 
que predomina sobre l’autèntic sentit de la llibertat artística. Com a conseqüència 
d’aquest procés s’ha anat formant amb el temps un públic “per a tot” – especialment 
entre les generacions més joves -, en el sentit de que tot ho posa en el mateix sac, donat 
que ja que no sap distingir entre les interpretacions “autèntiques” i les autèntiques. 
Dissortadament per a l’art, una situació tan confosa acostuma a discriminar 
negativament els valors artístics genuïns. 

Evidentment, de tot això que hem comentat, el lector no hauria de desprendre, de 
cap manera, la conclusió de que no hauríem d’interpretar peces musicals d’èpoques 
passades. Tornem a insistir que precisament allò que és interpretable de la tradició 
musical ho és en tant que sigui transversal a diferents èpoques, autors i estils. Gràcies 
a això podem tornar a experimentar sentiments estètics que avui dia són gairebé 
impossibles de viure habitualment, però que responen a les nostres més profundes 
demandes de plenitud espiritual. En aquest sentit, l’art ha esdevingut més necessari que 
en cap altra època passada per a poder recuperar l’aura genuïna de la vida i de les coses 
que estan constantment amenaçades per la impropietat de sentit. n 
 

3) L’anacronisme reconstruccionista 
 
Es tracta, en poques paraules, de la contradicció que suposa l’a-historicime de 

qualsevol interpretació històrica.  
La pregunta cau pel seu propi pes: és històrica una “recreació històrica”?. La 

resposta que trobem més adient és que potser podrà ser “històrica” (en un sentit derivat), 
però difícilment històrica - en el seu sentit autèntic -. Tot plegat ens empeny a pensar 
que darrere de tota pretensió recreacionista s’amaga, en el fons, una actitud 
descaradament metahistòrica: un estar i un saber-se per sobre de la història. Des del 
nostre punt de vista, tot això no és altra cosa que un símptoma de que la societat 
contemporània viu els aspectes més essencials de la seva existència, com poden ser el 
temps o l’espai, com a conceptes de segon grau. Viure ha deixat de ser l’acte espontani 
de l’existència per a passar a ser un constructe sucedani que continuem anomenant amb 
el mateix nom. Com la vida, també la veritat, l’autenticitat, l’originalitat, etc. han perdut 
la seva aura genuïna i s’han hagut de posar els postissos de les “cometes”. Situació 
aquesta que queda ben lluny del sentit d’autenticitat legítima, quan resulta que 
l’intèrpret ignora que simplement és la pròpia obra, tot parlant-li en present a cau 
d’orella, la que s’encarrega de despertar el sentit d’autenticitat en el seu cor. 

Tanmateix, es vegi o no es vegi, agradi o no agradi, les interpretacions 
“reconstruccionistes” són, en tot cas, un producte de la nostra època i no de l’època 
que pretenen recrear. Darrera d’aquestes interpretacions s’amaga la fascinació per 
                                                           
n A propòsit de la importància de la continuïtat històrica i sense que serveixi de propòsit per a fer una 
escatologia apocalíptica, coincidim amb Gadamer quan afirma que “Jacob Burckhard té tota la raó quan 
veu en la continuïtat de la transmissió de la cultura occidental la condició mateixa de l’existència 
d’aquesta cultura. L’enfonsament d’aquesta tradició, la irrupció d’una nova barbàrie (...) seria per a la 
concepció històrica del món no una catàstrofe dins de la història universal, sinó el final mateix d’aquesta 
història, almenys en quant que aquest intenta comprendre’s a si mateixa com a unitat històrica 
universal” (VM, p. 267). Aquesta “nova barbàrie” la trobem avui dia ben instal·lada no només en el camp 
de la interpretació “autèntica”, sinó també en el de la composició i en el públic assistent. 
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l’arqueologia científica i el vell mite de “la màquina del temps” que ens permetrà 
restaurar l’obra en el seu estat originari.o Al nostre entendre, quan una societat sent més 
fascinació per a recrear el passat que per a crear en el present és que sent una profunda 
basarda davant del seu futur: què ha pedut la humanitat actual per a que busqui tant 
desesperadament en el passat?, ens preguntem; no és aquest el signe inconfusible d’una 
“mala consciència” històrica?. Re-construir no és construir, com re-viure no és viure: hi 
ha quelcom de secundari, gastat, com de “segona mà” en tot tipus de re-fer. És com 
regirar les restes d’un cadàver amb el propòsit inútil de tornar-lo a la vida p. 

En resum, la fidelitat a les dades històriques no pot justificar una interpretació 
musical mediocre sota la premissa d’una pretesa autencitat, però no hi ha res de dolent 
en conèixer l’estil musical de generacions d’artistes que ens han precedit. Veure el 
passat cada vegada més clar només es justifica si amb això aconseguim veure també 
amb més claredat el present que ens toca viure. 
  
 

4) La tendenciositat ideològica 
 
La ideologia “historicista” en la que es fonamenta la recreació històrica exerceix 

la típica coacció sobre el consumidor portada a terme pels logòcrates q i tecnòcrates del 
“món” musical: es tracta del poder coercitiu propi de les dictadures ideològiques que es 
dilueix uniformement en les societats democràtiques en una miríade de petits censors 
assabentats de la consigna més a la moda, autoritzats per l’establishment i guardians 
fidels de la “correcció política”.  

 
Com encabir, aleshores, les valuoses – però massa “romàntiques” - 

interpretacions de Bach al violoncel d’un Pau Casals, per exemple, dins d’un context 
dominat per aquesta tendenciositat ideològica – la qual, per cert, posa sovint en el cim 
talents precisament no gaire dotats  per sobre d’altres que excel·leixen, pel sol fet d’anar 
avalats per les “dades” històriques comme il faut -. Tornem a trobar-nos novament 
davant la vella batalla entre la raó científica (musicologia) i la intuïció estètica (música). 
De tota manera, no ens hauríem de confondre: el problema de fons no és el prejudici al 
què poden estar sotmeses les interpretacions de Pau Casals i altres talents d’insigne 
memòria, sinó el fet de que la ideologia dominant ofegui tota possibilitat de que 
apareguin a escena “nous Pau Casals”, tot obligant als joves talents, si volen sobreviure 
mínimament, a haver d’uniformar-se amb les estrictes normes d’un autenticisme 
històric esdevingut com el més alt ideal de la interpretació. 
 
 
                                                           
o Darrera d’aquest afany restaurador i reconstruccionista s’estén l’ombra del Romanticisme que valora 
allò que és vell perquè és vell i no per les seves qualitats artístiques. Com assenyala Gadamer, “la 
inversió del pressupost de la Il·lustració (per part del Romanticisme) té com a conseqüència una 
tendència paradoxal a la restauració, és a dir, una tendència a reposar allò antic perquè és antic, a 
tornar conscientment a allò inconscient, etc.” (VM, p. 340). La ciència, a través de la historiografia i 
arqueologia científiques, contribueix a la cada vegada més bona salut d’aquest vell prejudici romàntic. En 
aquest sentit, hem de dir que el “tradicionalisme” restaurador és el pitjor enemic de la tradició ben entesa. 
 
p  Per això, no ens estranya que hi hagi tants “violadors de tombes” entre els directors d’escena d’alguns 
dels més prestigiosos teatres d’òpera actuals!  
 
q Entenem per logòcrata aquell individu amb influència en el món cultural que dóna més valor a l’estudi 
d’un art que a l’art en sí. És aquell que, per exemple, intenta, com diria Roger Scruton, “elevar la 
musicologia per sobre de la música” (Op. cit., p. 448). 



259 
 

2. L’estructura de la interpretació musical  
 
 

2.1. La singularitat de l’estructura interpretativa 
 
Per a que la interpretació respongui a la singularitat de cada obra musical és 

imprescindible que s’estructuri ella mateixa també de manera singular. Això només és 
possible si es fa una interpretació renovada de l’obra musical tot començant per una 
nova “lectura” de la partitura. L’intèrpret s’ha d’allunyar de les interpretacions 
passades, no només respecte de les dels altres intèrprets o de les altres obres que ell 
mateix ha interpretat,  sinó de les interpretacions anteriors que ja ha fet de la mateixa 
obra – amb el ben entès de que no les hauria d’oblidar,  sinó d’incorporar-les al seu 
bagatge artístic – per tal de percebre amb “ulls nous” l’obra que interpreta.  

D’altra banda, aquesta estructuració singular i renovada és la que garanteix la 
coherència interpretativa a cada moment. Per això és un gran error voler aplicar al peu 
de la lletra models i mètodes estàndards d’estructuració provinents d’interpretacions 
anteriors o d’altres intèrprets. La qualitat kairòtica del moment interpretatiu no pot ser 
relegada a una mera repetició d’una experiència passada per brillant que hagi estat 
aquesta; bona o no tant bona, tota interpretació demana una actualització en el temps 
present, a la recerca de la descoberta encara pendent. D’aquesta manera, les successives 
interpretacions de la mateixa obra es presenten com successius enriquiments d’un 
procés que no té final. Per això mateix, la reproducció mecànica d’una interpretació-
execució significa imposar un final definitiu al procés creatiu de les diverses 
interpretacions, tot substituint el temps kairòtic per un temps cronològic, estrany als 
valors estètics de l’obra musical i de la seva interpretació. 
  
 

2.2. Els moments components de l’estructura interpretativa 
 
La singularitat de l’estructura interpretativa es concreta en la relació canviant i el 

valor relatiu entre cada moment interpretatiu que la compon. Entenem aquests moments 
com horitzons inherents a aquesta estructura, i que a la seva vegada cadascun d’ells pot 
ser el resultat d’una síntesi prèvia. r Al nostre entendre, aquests moments són els 
següents: 

 
1) la lectura-audició interna de l’obra;  
 

                                                           
r Remetem al lector a la definició del concepte d’horitzó que fa Gadamer: “Tot present finit té els seus 
límits. El concepte de la situació es determina justament en que representa una posició que limita les 
possibilitats de veure. Al concepte de situació li pertany essencialment el concepte d’horitzó. Horitzó és 
l’àmbit de visió que abraça i tanca tot allò que és visible des d’un determinat punt” (VM, p.372). En 
aquest sentit, entenem que els diferents moments analítics són punts que determinen un àmbit de visió, 
una perspectiva limitada i, per tant, amb un horitzó determinat per a cada moment. L’analogia amb els 
horitzons gadamerians va més enllà: “Qui té horitzons pot valorar correctament el significat de totes les 
coses que cauen dins d’ells segons els patrons de prop i lluny, gran i petit” (p. 373). L’horitzó, doncs,  
ens permet valorar segons distàncies i dimensions, alhora que resten oberts a ser superats, a l’assolir una 
posició més elevada,  per a un nou horitzó més ampli que els integri. De la mateixa manera, els diferents 
moments interpretatius ens permeten valorar l’obra musical a partir de la perspectiva que ofereixen i 
s’obren a moments integradors més elevats. En aquest sentit, potser el punt més feble, al nostre entendre, 
de la fenomenologia de Merleau-Ponty, sigui l’absència d’aquest moviment d’elevació, d’aquesta 
perspectiva de “sobrevol”, que comporta l’horitzó gadamerià.  
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2) l’anàlisi fenomenològica descriptiva i l’anàlisi hermenèutica;  
 
3) la síntesi i l’organització del discurs interpretatiu;  
 
4) l’execució instrumental. 
 
Per al punt 1) volem assenyalar que una audició interna associada a la lectura 

silenciosa s és l’única manera adequada per a que la lectura de la partitura no es vegi 
afectada per res aliè a ella. Si l’accés a la lectura vingués acompanyat per una execució 
de l’obra, aquesta podria influir, amb els seus propis valors interpretatius, en la 
percepció dels valors intrínsecs de l’obra mateixa. En aquest cas, caldria per part de 
l’intèrpret distingir i separar ambdues classes de qualitats estètiques. 

El punt 2) ens situa en el moment de l’anàlisi musical. Certament no podem 
obviar que ha hagut una gran pluralitat d’enfocaments analítics precedents, alguns d’ells 
totalment contraposats, i diferents del que nosaltres proposem. Al nostre l’anomenarem 
anàlisi fenomenològica, el qual presenta en un primer estadi un caràcter 
fonamentalment descriptiu, per a passar tot seguit a prendre un caire eminentment 
hermenèutic. 

Respecte a la síntesi valorativa - punt 3) – val a dir que és el moment on es recull 
tot el treball interpretatiu dels dos moments anteriors per a articular-lo segons els 
criteris valoratius de l’intèrpret. Estructuralment, és un estadi decisiu de la 
interpretació perquè esdevé el moment d’organitzar singularment en un tot els diversos 
valors estètics segons el grau d’importància musical que l’intèrpret consideri. La síntesi 
interpretativa comporta l’organització d’un discurs propi per a la interpretació de l’obra 
musical en la seva integritat, tenint en compte l’aportació analítica que s’ha realitzat 
prèviament. Segons el nostre punt de vista, l’organització del discurs interpretatiu ha de 
prendre com a model l’analogia formal de l’obra, en el sentit de remarcar dins del 
discurs allò que musicalment és remarcable, tot passant sigil·losament o, fins i tot,  
silenciar les qualitats estètiques irrellevants de l’obra t – a criteri de l’intèrpret, però 
sempre a condició que aquest respecti en tot moment allò que l’obra musical vol dir – i 
ser coherent amb el desenvolupament de les qualitats estètiques que l’obra per si 
mateixa manifesta. 

El darrer moment – el moment de l’execució – representa la culminació de la 
tasca interpretativa. No pot haver cap mena de dubte que la manera pròpia de comunicar 
la interpretació d’una obra és a través de la seva execució musical. De no produir-se 
aquesta, només quedaria el recurs d’escriure la interpretació a la manera d’un assaig 
literari, la qual cosa no deixaria de ser una aproximació burda a través del llenguatge 
verbal que no té punt de comparació amb allò que l’execució musical aporta. u 
                                                           
s “Tota lectura comprensiva – assenyala Gadamer , referint-se a la lectura de textos literaris – és sempre 
també una forma de reproducció i interpretació. L’entonació, l’articulació rítmica i altres pertanyen 
també a la lectura silenciosa. Allò significatiu i la seva comprensió estan tan estrictament vinculats a allò 
lingüístic-corporal,que la comprensió sempre conté un parlar interior” (VM, p. 212).  
t En l’exposició narrativa tan important és saber dir com saber callar. Un excés d’informació irrellevant 
pot perjudicar seriosament el sentit de la interpretació musical. 
 
u Al nostre entendre, Gadamer s’equivoca quan considera la interpretació lingüística com a model per a 
tot altre tipus d’interpretació, inclosa la musical: “La interpretació lingüística és la forma de la 
interpretació en general. Per tant, es dóna també allí on allò que cal interpretar no és de naturalesa 
lingüística, no és un text sinó, per exemple, un quadre o una obra musical” (VM, p. 478). Aquest passatge 
posa ben de manifest novament el logocentrisme de Gadamer i de la seva hermenèutica. Podem estar 
d’acord amb ell en que les estructures hermenèutiques del llenguatge pictòric o musical – la qual cosa 
significa atendre estrictament només el repertori escrit en el llenguatge musical harmònico-tonal – poden 
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3. L’anàlisi musical.  
 

Què és l’anàlisi musical i quin és el paper que juga en la tasca interpretativa?. 
L’anàlisi musical consisteix en la separació de determinats aspectes de l’obra 

musical per a un estudi més intens i profund d’aquest aspectes determinats, i obviant 
d’altres que, segons un criteri establert pel propi intèrpret, no contribueixen 
significativament a la tasca interpretativa. D’aquesta manera, intensifiquem l’atenció a 
un aspecte parcial de l’obra en detriment d’altres que, al seu torn, seran estudiats també 
per separat. Des d’aquest punt de vista, la tasca analítica consisteix en seguir un procés 
de concentració en diversos detalls, un per un, tot aïllant aquests de la resta, amb el 
propòsit de que un cop realitzat exhaustivament aquest procés, passarem per un estadi 
posterior de síntesi que englobi la pluralitat de detalls que hem separat abans. Com és 
d’esperar, es desprèn de tot el que hem anat expressant al llarg d’aquest escrit que hi ha 
límits ben marcats per a l’anàlisi musical: aquesta ha de respectar en tot moment la 
unitat de concepció de l’objecte musical, la integritat de la seva estructura i la 
intencionalitat expressiva del compositor. 

De tota manera, entenem que és una postura errònia voler carregar sobre el 
moment analític tot el pes de la interpretació. L’anàlisi no pot pretendre servir de pont 
directe a l’experiència estètica. Seria, en aquest sentit, un pont ben inútil: l’experiència 
estètica no pot dependre de les conclusions d’un anàlisi sinó de l’escolta immediata de 
l’obra interpretada. No hi ha dubte que l’anàlisi pot ajudar, com a eina al servei de la 
interpretació, a aconseguir una interpretació que doni lloc a una escolta de més qualitat i 
de més profunditat, però per si sola l’anàlisi no aconsegueix res, apart del que suposaria 
un absurd – “ab-sord” - interès especulatiu aliè a la realitat musical. 

Per això, afirmem que l’anàlisi musical pren el seu vertader sentit quan està 
vinculada en cada detall a la interpretació i a l’objectiu primordial de des-cobrir 
l’objecte estètic que s’amaga entre les notes i figures musicals d’una partitura.v No es 
tracta de que l’anàlisi guiï l’escolta musical - cosa que, per altra banda, la destorbaria i 
la faria inviable, en tant que esdevindria un mer reconeixement auditiu de conceptes 
analítics prèviament treballats- sinó de que ens ajudi a discernir les “petjades” subtils a 
través dels quals l’objecte musical fa present més plenament a l’escolta el seu sentit 
estètic: no és deixar-se guiar per l’anàlisi sinó, contràriament, un seguir la pista 
activament al desvelament del sentit musical. 

 
 
 

                                                                                                                                                                          
presentar analogies amb l’estructura hermenèutica de textos literaris en tant que venen a interpretar 
cadascuna d’elles un “món” que es representa i s’estructura com a llenguatge. Efectivament, com ja hem 
afirmat anteriorment, allí on hi ha món hi ha llenguatge. Tanmateix, el fet de que la interpretació 
literària d’una obra pictòrica i musical sigui tan deficient en relació a les interpretacions artístiques 
respectives mostra a les clares la manca d’universalitat de l’hermenèutica lingüística. Al contrari, pensem 
que la interpretació musical, molt més àmplia en tant que inclou en el seu si l’hermenèutica del llenguatge 
musical harmònico-tonal i allò que va més enllà d’aquest llenguatge, és la forma essencial de totes les 
estructures interpretatives, estiguin o no centrades en un llenguatge. La raó de ser de les diferents arts 
no pot consistir en la mera producció d’alternatives estèticament “equivalents” entre arts distintes, sinó en 
la singularitat de cadascuna,  la qual cosa fa que el seu sentit hagi d’expressar-se necessàriament amb els 
seus mitjans particulars i no amb les d’una altra – és curiós com Gadamer, fascinat per les “infinites” 
possibilitats del llenguatge, no contempla precisament l’horitzó insuperable del propi llenguatge. Vincular 
la comprensió exclussivament al llenguatge (“L’ésser que pot ser comprès és llenguatge” (p. 567)) ens 
tanca tota possibilitat de sentit per a allò inaprehensible al llenguatge: l’inefable que intuïm i percebem en 
les arts i en la música especialment. 
v  La música no està en les notes sinó entre les notes. 



262 
 

3.1. Crítica als enfocaments analítics tradicionals. 
 
Si la interpretació és l’encarregada de mostrar els valors estètics de l’obra, 

l’anàlisi interpretativa ha de ser conseqüent amb aquest propòsit. Això orienta el treball 
analític de forma precisa: les eines analítiques han d’estar al servei de l’explicitació dels 
valors i qualitats implícites en l’escolta. Per això, tot el treball precedent que hem 
realitzat d’investigació fenomenològica del sentit i de la percepció musical ha de servir 
de fonament per als criteris interpretatius i per a construir una teoria analítica 
corresponent i coherent amb aquests. Només des d’aquest fonament podrem contemplar 
les diferents corrents i escoles analítiques que han anat sorgint des d’un punt de vista 
crític, tot valorant els aspectes que coincideixen o bé s’aparten de les conclusions a les 
que hem anat arribant. 

Ens trobarem, doncs, que els distints enfocaments analítics tenen, en general, 
aspectes parcialment força valuosos, però que molt sovint demostren certa falta de 
solidesa en el seus fonaments conceptuals – amb les conseqüències que això pot 
comportar per a la interpretació musical - que només una rigorosa investigació 
fenomenològica aconsegueix desvelar i corregir. Tot seguint aquest argument, no serà el 
nostre propòsit principalment “inventar coses noves”, sinó completar un corpus de 
l’anàlisi musical sense fissures a partir dels principis que hem exposat i sense excloure 
allò que és vàlid entre els diferents escoles analítiques.  

Efectivament, sempre tindrem ocasió de trobar-nos amb intuïcions valuoses i 
certes de tota mena en cadascun d’aquests corrents, si bé acostumen a aparèixer més 
aviat com espurnes intermitents enmig d’un camp, al nostre entendre, insuficientment 
il·luminat. Una anàlisi que només contempla l’obra musical de forma parcial, per molt 
sofisticat i complex que aparegui davant nostre, no ens podrà dir més que veritats a 
mitges – que, fet i fet, no deixen de ser altra cosa que fal·làcies ben intencionades – al 
no poder tenir una perspectiva de la totalitat dels aspectes a considerar en l’obra musical 
en general i en cada objecte musical en particular. Les qualitats intuïtives que demostren 
algunes d’aquestes escoles analítiques poden arribar a ser realment molt brillants i 
rigorosament correctes en els seus termes, però com que només contemplen un aspecte 
parcial de la totalitat de l’obra, inevitablement cauen en una reducció inacceptable 
d’aquesta a un sol aspecte, hipertrofiant aquest en detriment d’altres tant o més 
importants i que no tenen en consideració. El resultat final acaba essent una anàlisi 
desenfocada i, per tant, desacurada i violentadora de la realitat musical que en 
principi tractarien d’investigar.  

Dins dels  inconvenients que suposa un mal enfocament analític trobem en 
primer lloc que si no es respecten els seus límits, l’anàlisi acabarà essent un procés que 
s’autoalimenti, fent-nos arribar a conclusions aparentment correctes però musicalment 
no significatives i, per tant, equivocades. Recordem, per exemple, que la unitat i la 
identitat de cada objecte musical d’una obra són aquells valors eidètics que 
garanteixen un sentit musical per a l’escolta. L’anàlisi que vulnera l’estructura 
singular determinada per la identitat i unitat de concepció de l’objecte musical vulnera 
també el seu sentit musical: ja no parlaríem del mateix objecte.  

Des d’un punt de vista fenomenològic constatem l’existència d’una unitat de 
concepció interpretativa: cada aspecte de la interpretació – observació, anàlisi, síntesi, 
execució o avaluació crítica – ha de ser considerat com un element que contribueix a la 
diversitat dins de la unitat de l’obra. Ens caldrà, doncs, seguir la pista a les línies de 
creixement de la diversitat, de forma que aparegui davant nostre el fonament comú a 
totes aquestes transformacions. 
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Els límits propis de l’anàlisi són, al nostre entendre, els límits del detall. Ens 
preguntem fins a quin punt podem seguir amb el procés de detall. La resposta se’ns fa 
clara: fins al punt on l’haver de continuar el procés analític comportés necessàriament 
una pèrdua de sentit musical. Evidentment, això voldrà dir que, per a l’intèrpret, el 
procés analític ha d’equilibrar-se en tot moment amb la percepció sensible de l’objecte 
musical. Al final del treball analítico-sintètic ha d’haver un guany per l’intèrpret en 
la percepció de valors estètics; un guany que s’hauria de poder plasmar en l’execució 
de l’obra. No es tractaria, per tant, d’una activitat purament especulativa amb el 
propòsit d’obtenir i acumular més informació sobre l’obra musical, sinó d’una activitat 
que demana tota la sensibilitat artística per a saber “pouar” en l’obra i fer sortir a la 
superfície valors estètics profunds que restaven massa tènues i poc accessibles a la 
percepció sensible. 

Una anàlisi amb les qualitats que acabem d’esmentar, una anàlisi 
fenomenològica, és una anàlisi respectuosa amb la unitat i identitat de l’objecte 
musical, és una anàlisi separadora però no trencadora, detalladora però no 
destructora del sentit musical. Una anàlisi com aquesta és una eina d’enorme valor per 
a l’intèrpret; una eina que, com la lent d’un microscopi, augmenta exponencialment la 
percepció estètica de la música. El tipus d’anàlisi que proposem ha de tenir com a 
objectiu fer conscient, fer llum, ajudar a aclarir la voluntat del compositor plasmada en 
la partitura per a descobrir connexions i relacions no immediates a primera escolta. La 
simple “lectura” internament escoltada de la partitura, el mer contacte amb el signe 
musical fet so, no és més que el primer pas de tot el procés interpretatiu. 

El “contacte” amb el concepte sensible - l’objecte musical creat en el pensament 
del compositor i fet so musical - s’ha de fer, al nostre entendre, des d’una “sensibilitat” 
merleau-pontyana. Tanmateix, aquesta condició impedeix justament una visió àmplia, 
“a vista d’ocell”, de l’obra a interpretar. D’aquesta visió “des de les altures” en parlarà 
Merleau-Ponty també, però tanmateix limitat al punt de vista de la ciència. Creiem, 
però, que l’enfocament científic s’aparta massa de la mirada fenomenològica com per a 
que pugui haver mai una conciliació de llurs respectives perspectives. La ciència tendirà 
sempre, per naturalesa, a elaborar teories que basen llur explicabilitat en el fet de que la 
realitat estudiada encaixi o no en un model previ, de forma que el científic pugui 
manipular aquesta realitat a partir de la “justificada” reducció de la realitat complexa al 
model simple que ell ha establert.w  

Una anàlisi fenomenològica de la música no ha de seguir aquest camí, no pot 
reduir l’obra musical a un model teòric explicatiu. No perquè l’aspiració a explicar 
sigui en si mateixa il·legítima - de que serviria aleshores un coneixement que no 
aspiri a respondre, directa o indirectament, al “per què” de les coses? -, i s’hagi de 
conformar tota investigació fenomenològica a ser una descripció més o menys 
acurada del fenomen que estudia, sinó perquè en aquest cas l’explicació requerida no 
es pot basar en la reducció o en la generalització a models simplificadors. Per això, 
l’esperança merleau-pontyana d’un “pensament de sobrevol” respectuosament 
harmonitzat amb el logos sensible només pot recaure en una anàlisi musical lliure de 
subordinacions a models teòrics. 

 
En resum: 
 

                                                           
w D’aquí la fal·làcia que signifiquen totes les teories explicatives del Tot (holoteories): la complexitat 
irreductible del Tot anul·la la capacitat explicativa d’una teoria d’aquest tipus, tot esdevenint una teoria 
“condemnada” a ser, malgrat ella, únicament descriptiva. 
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 1) cal rebutjar qualsevol aproximació analítica a l’obra musical que parteixi a 
priori d’una teoria que dugui a la reducció de l’obra artística a ser un mer model 
explicatiu per a un “control” més eficaç sobre el seu sentit. 
 
 2) Tota anàlisi ha de ser una aproximació detallada i  respectuosa amb l’objecte 
musical com a concepte sensible, de manera que enriqueixi el valor estètic de la seva 
escolta. 
 
 3) El sentit últim de l’anàlisi musical és servir a l’experiència de qui escolta 
l’obra musicalment i, per tant, tota altra activitat paral·lela que s’interposi a l’escolta 
només actuaria com un destorb per a aquesta. Per això, només és legítima, al nostre 
entendre, la descripció que, feta amb anterioritat a l’audició, queda incorporada 
espontàniament en el mateix acte de l’escolta. D’aquesta manera, l’escolta musical no 
queda desviada o pertorbada en el seu sentit originari, sinó ampliada en el seu camp de 
percepció i de sentit musical. 
 
 4) La verificació dels resultats de l’anàlisi musical no l’hem de buscar en la 
coherència amb un model teòric que la “sustenti” sinó principalment en la 
correspondència amb el sentit musical i els valors estètics que es presenten 
immediatament a l’escolta. Justament per això una teoria musical no pot seguir mai el 
model d’una teoria científica, ja que la validació dels arguments teòrics es produeix en 
un camp experiencial – el de l’escolta de la realitat musical – absolutament autònom del 
camp on s’han generat  aquests arguments – la consciència reflexiva a través del 
llenguatge verbal -. Conseqüentment, això fa impossible l’existència d’una teoria 
segons el model científic per a explicar la música com sí que hi ha teories científiques 
que intenten explicar el món. La justificació d’una teoria analítica vindrà únicament del 
fet de si contribueix o no a una millora del sentit i un enriquiment de la percepció dels 
valors estètics donats a l’escolta musical.  
 

No és l’objectiu del nostre treball fer una descripció detallada de tots els corrents 
i tendències analítiques, ni llur examen crític.x La majoria d’elles no parteixen dels 
supòsits i requeriments d’una investigació fenomenològica, sinó de pressupostos teòrics 
que s’accepten com a previs a la pura experiència tal com ens és donada a l’escolta 
musical – amb la flagrant contradicció que això suposa: posen el carro davant dels bous 
-, o bé presenten una visió parcial de l’obra musical que, si bé pot contenir de forma 
espúria alguns aspectes coincidents amb els resultats de la nostra investigació, no 
acostumen però a donar una interpretació integral de l’obra en la seva totalitat. Passada 
la febre de la moda del moment, algunes d’elles han tingut una vida prou efímera, 
mentre que altres han resistit molt més el pas del temps, tot adaptant-se a nous 
plantejaments, alguns d’ells insospitats pels mateixos fundadors de l’escola. Aquí 
només presentarem a discussió dos corrents que han esdevingut punts de referència 
universals per al llenguatge analític actual: estem parlant principalment de l’anàlisi 
harmònico-estructural de Heinrich Schenker i, en menor mesura, de l’anàlisi motívic de 
                                                           
x Anomenarem, de passada, alguns dels corrents analítics més rellevants: l’anàlisi empírico- descriptiva 
d’Adler i Jeppesen-, l’anàlisi Gestalt de Kurth, l’anàlisi empírico-hermenèutica de Tovey i altres 
continuadors  com, per exemple, Rosen, l’anàlisi funcional “wordless” de Keller, l’anàlisi estilístico-
categorial de LaRue, l’anàlisi proporcional de Henze, l’anàlisi distribucional de Ruwet, l’anàlisi 
semiòtica de Nattiez, l’anàlisi fenomenològica d’Ansermet o Clifton, l’anàlisi basada en la “set theory” 
de Forte, l’anàlisi hermenèutica de Cooke, l’anàlisi motívica de Reti, l’anàlisi harmònico-estructural 
de Schenker, l’anàlisi conductual-psicologista de Meyer, l’anàlisi computacional, etc. 
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Rudolph Reti. Finalment, hem inclòs una crítica generalitzada als corrents analítics de 
caire divulgatiu destinats per al gran públic.  
 
 

3.1.1. L’anàlisi schenkeriana 
 
Segurament no hi ha hagut mai una teoria analítica que hagi portat a escriure 

sobre ella tants milers de pàgines -  ja sigui per defensar-la o per a atacar-la – que la que 
va iniciar el gran teòric austríac Heinrich Schenker (1868- 1935). y Els seus diagrames 
analítics – tot substituint el llenguatge verbal per l’expressió gràfica - relacionant 
esdeveniments musicals temporalment allunyats i alhora coincidents en àmplies capes o 
nivells de profunditat estructural jeràrquicament ordenats han estat font d’il·luminació 
per a alguns i obscur laberint sense sortida per a altres. La seva distinció entre 
esdeveniments de naturalesa estructural que actuen d’autèntics pilars de sustentació de 
l’obra i els fenòmens subordinats que actuem com a perllongacions d’aquells, ha estat 
una de les idees més revolucionàries de la teoria analítica musical dels darrers temps.z 

Des del punt de vista de l’anàlisi fenomenològica que proposem, la 
perllongació dels elements estructurals – la qual és potser el concepte més important 
sobre el qual s’articula l’anàlisi musical de Schenker - no és altre cosa que la 
conseqüència lògica de la presència d’un fonament unitari dels objectes musicals 
escrits en llenguatge tonal triàdic i, per extensió, de la totalitat d’una obra tonal triàdica 
en la que es realitza el moviment musical, sigui aquest un moviment tonal, melòdic o 
harmònic. Expressat amb altres termes, la teoria schenkeriana vindria a dir que el 
moviment musical no és un salt en l’abisme que separa uns sons que no tenen relació 
entre si, sinó que es manté en l’esmentat moviment l’equilibri entre el canvi motivador 
de diferències i la persistència d’un fonament unitari que transforma la diferència en 
diversitat. 

Evidentment, els límits en l’aplicació de l’anàlisi schenkeriana parlen per si 
mateixos, tot restringint el repertori analitzable a la música tonal triàdica. Tanmateix, 
aquesta limitació no ha estat la principal critica que s’ha fet a Schenker, sinó més aviat 
la que fa referència a la creença en un “postulat” indemostrable – i que, en 
conseqüència, converteix la teoria schenkeriana en inverificable - que roman en el fons 
                                                           
y El pensament de Schenker ha estat elaborat i  reinterpretat posteriorment en nombroses ocasions:  
 

1) relacionant-lo amb l’anàlisi linguïstica (R. Jackendoff, A. Lerdahl); 
2) incorporant les eines de l’anàlisi assistida per ordinador;  
3) connectant-lo amb la filosofia cognitivista; 
4) aplicant l’anàlisi schenkeriana a les obres de principis del segle XX (R. Morgan); 
5) combinant l’anàlisi schenkeriana amb l’anàlisi basada en la set theory d’Allen Forte, tot 
palesant la coexistència de característiques tonals i “atonals” en una mateixa peça.. 
 
És inqüestionable la profunda petjada del pensament de Schenker entre els professionals de 

l’anàlisi, així com també en el sorgiment de la nova crítica musical. Tanmateix, cal esmentar l’existència 
d’algunes objeccions a la teoria schenkeriana (R. Snarrenberg)  i d’algunes crítiques de caire post-
estructuralista (A. Street), entre d’altres. 
z L’apel·lació a l’estructura musical ens podria fer pensar amb una teoria de naturalesa eminentment 
estructuralista. Tanmateix, per a Th. Adorno la teoria schenkeriana és constructivista. En aquest sentit, 
Adorno elogia la teoria analítica de Schenker i es lamenta de la “ceguesa” de Schoenberg com a gran 
detractor que fou de la teoria schenkeriana, “Heinrich Schenker ha desfet el nus gordià de la vella 
controvèrsia i s’ha declarat a la vegada contra l’estètica de l’expressió i contra l’estètica formal. En 
comptes d’aquestes, ha assenyalat un concepte de contingut musical, per cert de la mateixa forma que 
Schoenberg, per ell subestimat vergonyosament”. (Adono, Th., Gesammelte Schriften, vol. 16, Suhrkamp 
Verlag KG 1997, pg. 258). 
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d’aquesta teoria, la qual parteix de l’existència d’una organització jeràrquica per a tota 
obra musical. Al nostre parer, la pretensió de Schenker de postular l’existència d’una 
organització jeràrquica per a tota obra musical no és un error, sinó més aviat una veritat 
a mitges. Dins del camp fenomènic on aquest postulat pot tenir sentit, pensem que 
Schenker no s’equivoca en descriure aquesta organització com un procés generatiu de 
derivacions d’uns elements en relació a altres arrelats a nivells més primordials. Amb 
això, el teòric austríac no fa altra cosa que constatar allò que nosaltres hem descrit com 
a qualitat eidètica d’unitat de l’objecte musical. 

Tanmateix, entenem que l’anàlisi schenkeriana és incompleta: només té en 
compte el valor d’unitat de l’obra i no el seu caràcter identitari al qual convergeix la 
seva estructura particular, cosa que fa singular una obra musical de la resta. No té 
prou en compte, per tant, els processos cohesionadors i acumulatius que singularitzen 
els objectes musicals i, en conseqüència el resultat final acaba essent molt sovint un 
model esquemàtic merament reduccionista de l’obra musical. A l’ignorar el detall 
estructuralment insignificant per a la unitat de l’obra, l’anàlisi està “llençant el nadó junt 
amb l’aigua del bany”, ja que és justament el “petit” detall musical, allò que fa que 
l’obra posseeixi una gràcia particular i una identitat singularitzada. Agafant un símil 
anatòmic, diríem que el cos humà és molt més que la seva estructura òssia, encara que 
aquesta sigui fonamental i necessària per al funcionament i desenvolupament de la seva 
vida. No és allò que és comú sinó allò que diferencia un cos humà d’un altre, o una obra 
musical d’una altra el que posseeix realment un valor sensible, tant per a copsar el sentit 
d’un cos humà com per a escoltar amb propietat els valors estètics d’una obra musical.  

En canvi, considerem com un aspecte molt positiu que l’anàlisi schenkeriana 
permeti l’obertura a diferents resultats analítics alternatius. Que no hi hagi una única 
manera de derivar i perllongar l’estructura profunda  no hauria de ser una sorpresa ni 
tampoc un problema per a qui valora el paper necessari i insubstituïble de la 
interpretació musical sempre renovada. No veiem en això un inconvenient, sinó una 
oportunitat per a l’obertura a nous i distints, però tots ells vàlids, enfocaments 
interpretatius. Per això, volem recordar al lector que tot coneixement musical ens arriba 
en tant que resultat d’una tasca interpretativa, i que la profunditat amb la que entendrem 
la música estarà en proporció al nivell de profunditat a la que l’intèrpret ha arribat a 
experimentar l’obra musical. Hi ha tantes maneres d’entendre en profunditat  una peça 
musical com interpretacions possibles, i alguns “malentesos” musicals provenen molt 
sovint precisament d’una interpretació desacurada. 

Un altre aspecte força  remarcable és el fet de que l’anàlisi schenkeriana utilitzi 
el contrapunt estricte d’espècies de Fux com a estructura de fons de totes les 
elaboracions contrapuntístiques de superfície. En fer això, reconeixem en Schenker el 
mèrit de ser el primer teòric de la música que fonamenta la seva anàlisi en la pròpia 
acció compositiva, tot descrivint l’obra musical amb eines de “fer” música. D‘aquesta 
manera, l’anàlisi schenkeriana es desmarca de tota aspiració de ser una teoria científica i 
aposta per una perspectiva més coherent amb la realitat musical a la que serveix, on 
“fer” teoria – fer anàlisi - és una altra manera de fer música: amb altres paraules, la 
música s’explica a si mateixa fent-se!. 

Pensem que aquesta idea contribueix decisivament a orientar l’anàlisi d’una obra 
segons les fonts musicals que li són pròpies i no segons esquemes especulatius als quals 
ens tenen acostumats altres teories analítiques. Compartim plenament, doncs, la 
proposta implícita que es desprèn del pensament de Heinrich Schenker en el sentit de 
que tota teoria musical s’hauria de basar en un “fer”, en una acció o una elecció de 
naturalesa musical, a imatge de com s’esdevé en la tasca compositiva, i no esdevenir 
en un exercici autocomplaent de veure com encaixa la música en un model teòric 
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prèviament establert i absolutament allunyat del “fragor” de la seva factura. D’aquesta 
manera l’anàlisi es manté fidel als objectius de la interpretació i la figura de l’analista 
queda dignament restituïda dins de la labor artística de l’intèrpret: l’anàlisi esdevé així 
una part importantíssima de l’art d’interpretar.  

 
En un altre ordre de coses, entenem que no és prou fonamentada la crítica que 

interpreta com un “dogma” la presència de l’esquema cadencial “I-IV-V-I” a la que fa 
constant referència la teoria schenkeriana.aa Curiosament, alguns dels que comparteixen 
aquesta crítica no es sorprenen que una obra dodecafònica pugui ser derivada en la seva 
totalitat d’una simple sèrie recurrent de 12 notes: no s’hauria aleshores de considerar 
també un “dogma” – és a dir, una qüestió de creença - el mètode dodecafònic?.  

El paper protagonista que té el moviment harmònic en la teoria de Schenker posa 
de manifest la importància que té per a aquest teòric la qualitat d’unitat present en la 
dimensió harmònica per sobre dels aspectes identitaris més aviat relacionats amb  el 
contrapunt. Històricament, l’harmonia musical, nascuda de la pràctica del baix 
continu barroc, és la hereva directa del “cantus firmus” - tenor - medieval, el qual era 
l’element fonamentador de la unitat de concepció de les obres musicals d’antany: les 
veus “concordaven” amb el cantus firmus de la mateixa manera que ho faran amb el 
baix xifrat quan es desenvoluparà el llenguatge harmònic a partir del segle XVII. En 
canvi, el contrapunt imitatiu apareix ja en els seus inicis com una tècnica compositiva 
que, nascuda en el context del cant ferm i, posteriorment, del baix xifrat, es va anar 
independitzant mica a mica d’ells, tot operant autònomament. Entenem que els valors 
musicals que sustenten la factura contrapuntística imitativa són bàsicament els de la 
identitat configurada pel  tema o subjecte d’imitació, en tant que objectes musicals 
components de l’obra, i de la cohesió que provoca la seva presència reiterada.  

Només una anàlisi que palesi la unitat de concepció de l’obra pot aconseguir 
ordenar en una única jerarquia el valor estructural de cada element harmònic o 
contrapuntístic component de l’obra. Creiem que aquesta és, doncs, l’aportació més 
important de l’anàlisi proposada per Schenker: fer present la unitat inherent al 
moviment melòdic, harmònic i contrapuntístic com estructura ordenada segons els 
nivells de profunditat en que es manifesta a l’escolta aquest moviment. bb En canvi, 
com ja hem assenyalat anteriorment,  a nivell de detall l’anàlisi schenkeriana es fa del 
tot insuficient ja que no s’atura prou a estudiar, per exemple, la percepció d’unitat que 
hi ha darrere de qualsevol derivació motívico-temàtica, ni els aspectes cohesionadors i 
identitaris que es fan presents en la imitació contrapuntística.        

 
La derivació, en totes les seves manifestacions múltiples, és un procés musical 

generatiu en el que es manifesten valors eidètics d’unitat; en aquest sentit, no hi hauria 
d’haver dubte, a l’analitzar una obra, sobre què és fonamental i què és derivat en relació 
a la seva unitat de concepció. Altra cosa seria que parléssim dels aspectes estructurals 
on es fan presents alguns dels trets identitaris de l’obra. A propòsit d’això, hom podria 

                                                           
aa “Moltes de les dificultats trobades en l’anàlisi schenkeriana deriven de la sorprenent ambició que és 
derivar tota la superfície d’una peça d’una sola cadència”, assenyala Roger Scruton (Op. cit., p. 419) 
bb Tot comentant l’opinió de H. Ranke, Gadamer escriu” En quant que allò esdevingut es mantécom 
fonament, amotlla la nova activitat en la unitat d’un nexe” (VM, p. 263). En aquest sentit, els nivells 
estructurals proposats per Schenker poden ser interpretats com  essencialment temporals. Com els estrats 
geològics que es van acumulant amb el temps, els nivells estructurals acumulen tota una arqueologia 
temporal que actua alhora de fonament i de resistència per a l’activitat lliure present. Passat, present i 
futur coincideixen “sincrònicament” en la unitat entre els diversos nivells estructurals, com si fossin capes 
horizòntiques  temporals. 
 



268 
 

qüestionar-se què és prioritari, si l’anàlisi de l’estructura o la del procés generatiu; però 
això seria com preguntar-se què és primer, si la identitat o la unitat de l’obra - l’ou o la 
gallina! -. Com ja hem argumentat en capítols anteriors, no existeix una primacia en el 
sentit d’un ordre de preferència ontològic o epistemològic entre unitat i identitat. Per 
això es pot arribar a fer un anàlisi musical perfectament coherent en la seva 
argumentació, però del tot ignorant del seu sentit d’unitat, i un altre igualment rigorós 
que desatengui completament els seus valors d’identitat – com és precisament el cas de 
l’anàlisi schenkerià -. En definitiva, una anàlisi completa seria aquella que té en compte 
en tot moment ambdues idees musicals. En conseqüència, afirmem rotundament que 
tota teoria analítica que tingui el propòsit d’analitzar una obra musical en la seva 
integritat s’ha de subordinar als objectius principals de la interpretació musical: és a dir, 
ha d’ajudar a entendre i evidenciar més profundament tots els valors estètics – inclosos 
el valors eidètics d’unitat i identitat - que donen sentit a una obra musical. 

                                                                                       
 

3.1.2. L’anàlisi motívica de Reti 
  
 El tipus d’anàlisi que proposa el teòric Rudolph Reti (1885 – 1957) es basa en 
fer un treball de recerca exhaustiva de les relacions o connexions de tots els 
esdeveniments de l’obra entesos aquests sempre en tant que derivacions de motius o 
temes. cc Evidentment, darrere d’aquesta proposta analítica hi ha el pressupost implícit 
de que no pot haver cap objecte dins d’una obra musical que eludeixi aquesta pretesa 
“llei universal” de la derivació – sigui en forma d’elaboració, inversió, augmentació, 
etc. -. No serem nosaltres precisament els que posarem en dubte la importància del 
procés derivatiu en les obres musicals, però estem plenament en desacord que aquest 
esdevingui l’únic procés musicalment important. 

Efectivament, com ja hem anat assenyalant en el capítol anterior, entenem que 
els processos derivatius són processos de caire generatiu que estan vinculats amb les 
qualitats eidètiques que posen de relleu la unitat de concepció de l’obra musical. 
Tanmateix, també hem pogut constatar com existeixen processos musicals que són 
acumulatius i que estan especialment relacionats amb els aspectes identitaris dels 
objectes musicals què permeten la cohesió entre ells. Això significa que qualsevol 
anàlisi d’una obra musical ha de tenir en compte la diversitat de processos i ha de saber 
distingir amb claredat allò que són autèntiques derivacions motívico-temàtiques, 
d’allò que pren el seu sentit com element cohesionador de l’objecte musical. Si no ho 
fa, la confusió està servida: hom pot prendre aleshores els procediments cohesionadors 
com aspectes generatius de la unitat de l’obra i viceversa. Tanmateix, l’error en el que, 
al nostre parer, cau l’anàlisi de Reti, però, és fins a cert punt comprensible: si bé el 
motiu musical és un dels objectes en el que millor s’expressa la unitat de l’obra dd a 
                                                           
cc Dels escrits de Reti destaquen els seus llibres The Thematic Process in Music (1951) i Tonality, 
Atonality, Pantonality: A study of some trends in twentieth century music (1958). En el primer, Reti 
presenta la idea de la música com un procés de composició de creixement lineal. El procés comença quan 
un tema apareix en la ment del compositor i va creixent a través de noves transformacions - des de la 
simple repetició, passant per la transposició, la inversió, la variació, la paràfrasi, etc. -. A partir d’aquí el 
compositor ha de seleccionar i elaborar tot aquest material musical d’una manera molt similar a com es fa 
en una improvisació a partir d’uns temes o motius.  
 
dd Escriu Gadamer: “Quelcom és un motiu pel fet de que posseeix unitat d’una manera convincent i de 
que l’artista l’ha portat a terme com unitat d’un sentit, de la mateixa manera que aquell que percep la 
comprèn també com unitat” (VM, p. 133). Gadamer es refereix aquí al motiu artístic pictòric, però pot ser 
perfectament traslladat a l’art musical: el motiu  és percebut tant per l’artista com per l’oient com una 
unitat de sentit. 
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través dels diferents procediments de generació derivativa, també és veritat que molt 
sovint el motiu actua estrictament com element cohesionador de l’obra musical – 
quan, per exemple, apareix involucrat en una trama contrapuntística imitativa, o quan 
forma part d’un reiterat dibuix melòdic sense prou rellevància temàtica -.  

Vist des d’aquest punt de vista, sembla que la teoria analítica de Reti pateix de 
problemes similars als de Schenker: parteix del que podríem dir “una veritat a mitges”; 
és a dir, concep l’obra musical des de la vessant derivativa del motiu musical i ignora, 
per una banda, els aspectes cohesionadors i identitaris del propi motiu, i, per l’altra, no 
té en compte aquells aspectes de la unitat musical que no es manifesten necessàriament 
a través del motiu musical i que l’anàlisi schenkerià posa, d’altra banda, magníficament 
de relleu. Com ja hem comentat en el paràgraf anterior, l’anàlisi schenkeriana parteix 
d’un error molt semblant: posa l’accent en la unitat de l’obra musical sense tenir prou en 
compte els seus elements cohesionadors. L’avantatge, però, que advertim en l’anàlisi 
motívica de Reti en comparació amb l’anàlisi schenkeriana és que el repertori d’obres 
per a analitzar no queda limitat a les escrites dins del sistema tonal triàdic, sinó que 
pot estendre’s a tot el repertori pre-tonal i post-tonal.  

Al final, ambdues teories analítiques acaben donant una imatge reduccionista de 
l’obra musical: la de Schenker, reduint tota la complexitat del detall al desplegament de 
l’acord de tònica; la de Reti, simplificant aquesta complexitat a una mera derivació de 
motius.ee Cauen  aquests models analítics en l’error fatal de forçar la música a encaixar 
com sigui en el “llit de Procust” dels seus esquemes teòrics. I, evidentment, la música 
s’hi resisteix. 
 
 

3.1.3. L’anàlisi “divulgatiu” 
  

És aquest un tipus d’anàlisi que acostumem a trobar en bibliografia assortida per 
al gran públic, sovint com a complement a biografies de compositors, en llibres 
monogràfics sobre un gènere musical determinat, també com a comentari introductori 
en programes de concert o, fins i tot, en algunes crítiques musicals publicades a la 
premsa. 

En general, trobem en aquest tipus d’anàlisi, per una banda, exercicis literaris –
de vegades il·lustrats amb una variada bateria d’exemples musicals que venen a 
complementar el seu discurs -; per l’altra, topem amb descripcions musicològiques que 
intenten, en la mesura de les seves possibilitats, no deixar cap fil sense aparellar i donar 
respostes a tots els interrogants que puguin planar sobre el lector. Tanmateix, tota 
aquesta artilleria conceptual s’estavella reiteradament contra el mur tossut de la simple 
escolta: l’especulació musicològica de l’analista no resisteix la prova definitiva que 
exigeix la pura percepció de la música, el seu sentit immediat sense additaments. És en 
aquest tipus d’anàlisi on constatem, amb més claredat que enlloc, que el coneixement 
intel·lectual, per brillant que sigui, no té res a veure amb l’experiència originària de 
sentit que ens ofereix una interpretació autèntica. 
 Aquest enfocament  analític també presenta, com els que ja hem comentat, 
efectes reduccionistes sobre la música, al confondre el valor estètic genuí amb la 
satisfacció intel·lectual que acompanya a tota explicació que es creu exitosa. Segons 
aquest punt de vista, l’estil, l’afiliació a una escola, l’ús d’un “sistema” de 

                                                           
ee A tall d’anècdota, recordarem un acudit un pèl sarcàstic  que corre entre els analistes  en relació a 
l’anàlisi motívica de Reti: el resultat final d’analitzar unes “Variacions sobre un tema de Beethoven” 
acabava essent el d’unes “Variacions sobre beethoven d’un Tema”! 
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composició determinat, etc., són les variables que determinen el valor musical 
d’aquella obra artística i no la seva qualitat estètica per si mateixa.  

Molts d’aquests crítics i analistes “divulgatius” no s’arrisquen a expressar 
espontàniament la seva opinió personal sobre l’obra que estan analitzant perquè, al 
nostre entendre, no la tenen: deleguen en la rutina analítica, en el tòpic o en l’algoritme 
de moda per tal de no haver de sentir la música i pronunciar-s’hi personalment. No 
escolten la música “en primera persona”; però en canvi sí que gosen de posar-li un 
“preu” segons respongui o no a les seves variables de “control”. Són incapaços 
d’adonar-se, per exemple, que el pretès “sistema” teòric utilitzat per un compositor no 
justifica en cap cas el valor estètic que en si mateixa posseeix una obra musical; o que la 
ressenya estilística o el mètode de composició emprat per un autor poden ser, o no, 
elements determinants en la percepció de la música de l’oient. D’aquesta manera, resten 
perduts en l’error d’una falsa causalitat: no veuen que l’obra musical sempre supera el 
mètode de composició sobre el qual es basa, que cap sistema de composició no podrà 
mai exhaurir el potencial de creativitat que posseeix la intuïció estètica de l’artista. Al 
nostre parer, mètodes i sistemes de composició només haurien de ser considerats com a 
eines tècniques útils per al compositor, però en absolut com a “causes” de les qualitats 
de la música que pot sorgir sota el seu guiatge. Fins i tot per un connaisseur, entendre 
una obra musical només és possible si es produeix en ell una experiència purament 
musical en el que pren un especial relleu el sentiment estètic. No pot ser mai un simple 
exercici d’especulació teòrica, per molt brillant que aquesta sigui. D’aquí que una 
condició necessària per a poder realitzar una interpretació vàlida d’una obra musical és 
que sigui realitzada per un músic sensible. 
 
 

3.2. L’estructura de l’anàlisi fenomenològica 
 
 

L’anàlisi musical fenomenològica s’articula segons els diversos camps temàtics 
d’estudi de l’obra musical. Així, parlarem de:  

 
1) anàlisi tipològica: s’encarrega de recollir el pòsit de la facticitat històrica dins 

de la realitat musical a partir de la identificació del gènere de l’obra musical i dels trets 
estilístics comuns a les obres musicals de l’època en la que s’inscriu l’obra (tipologia 
formal, manierismes, etc.) i els individuals del compositor comuns a totes les seves 
obres (trets de la personalitat musical, recurrències, originalitat);  

 
2) anàlisi objectual: té com objectiu la identificació i descripció dels diversos 

objectes musicals constituents de l’obra: moviments, seccions, grups de frases, frases, 
temes, motius i cèl·lules motíviques;  

 
3) anàlisi tècnica: identifica i descriu els procediments, tècniques i diferents 

recursos compositius utilitzats per l’autor;  
 
4) anàlisi qualitativo-descriptiva: fa la descripció i la valoració del moviment i 

creixement musical en totes les seves manifestacions com a qualitats estètiques: 
cinètico-temporals - tempo, ritme -, hilètico-sonores - timbre, textura, trama, 
articulació, instrumentació), intensives (altura: moviment melòdic, moviment 
harmònico-contrapuntístic; dinàmiques, accentuació) -, eidètiques - forma, estructura, 
conflicte, dialèctica concordança/discordança, diferències (dialèctica dels intervals i dels 



271 
 

contrastos), processos generatius de diversitat i acumulatius de coherència, organització 
tonal, moviment tonal, expansió tonal, organització serial, etc. –  

 
5) anàlisi hermenèutica: analitza les qualitats expressives - intencionalitat, 

representació, sensació i sentiment estètic - i estilístiques -  imaginació, inventiva, 
originalitat, etc. -. 
 
 Creiem que és interessant fer la distinció entre anàlisis de tipus descriptiu, 
d’aquelles que són de caire més interpretatiu – les quals cerquen el sentit i les raons de 
ser de determinats fenòmens que apareixen en l’objecte musical que analitzem -, així 
com les anàlisis de caràcter “dinàmic” – en el sentit de que fan un seguiment dels 
esdeveniments relacionats amb el moviment o el creixement musicals – d’aquelles que 
són eminentment “presencials” – més enfocades cap als aspectes identitaris i 
d’estructuració de l’objecte musical -. Els tres primers camps analítics – anàlisi 
tipològico-estilística, objectual i tècnica – són bàsicament identificatius, mentre que els 
dos darrers són eminentment de caire dinàmic, sigui des d’una component més 
descriptiva – anàlisi qualitativa – o interpretativa – anàlisi hermenèutica -. Val a dir, 
però, que tant l’anàlisi qualitativo-descriptiva com l’hermenèutica interactuen 
contínuament al llarg del treball analític: descrivim mentre interpretem i interpretem 
mentre descrivim, si bé l’apropament a l’obra demana posar al principi l’accent en la 
descripció i al final posar-lo més en la interpretació.    

Detallant encara més l’anàlisi fenomenològica qualitativo-descriptiva podem 
distingir una sèrie de subcamps per a l’estudi fenomenològic:  

 
1) l’anàlisi del moviment i creixement musicals: que fa una descripció del que 

ens és donat des de l’experiència de l’escolta musical i que inclou el seguiment des de 
les nocions primordials de moviment i creixement musical en general i tonal en 
particular – moviment tonal, harmònic, melòdic , etc.),  

 
2) l’anàlisi de les qualitats eidètiques : la qual descriu els aspectes de l’obra 

musical relacionats amb les nocions primordials de presència i ordre – en relació a la 
unitat de concepció de l’obra: 

 
a) l’anàlisi formalo-estructural dels elements identitaris i cohesionadors 

de l’estructura musical: anàlisi del contrapunt imitatiu, anàlisi temàtico-motívic 
com a procediment no generatiu, etc.,  

 
b) l’anàlisi motívica dels processos generatius associats als motius 

musicals, 
 
c) l’anàlisi lèxico-gramàtico-sintàctica del llenguatge musical quan 

l’obra està inscrita dins del sistema tonal triàdic (anàlisi harmònico-
contrapuntística).  

 
 Respecte  a l’anàlisi  hermenèutica podem distingir:  
 

1) l’anàlisi intencional: que fa referència als aspectes relacionats amb 
l’expressivitat de l’obra musical, 
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2) l’anàlisi estilística: amb la qual interpretem els aspectes de caràcter, 
personalitat i originalitat presents en l’obra en la seva singularitat.ff 

 
3) l’anàlisi cultural: que tractaria sobre els aspectes ideològics, simbòlics, 

poètics, històrico-socials, polítics, etc. 
 
 
 3.2.1. L’anàlisi qualitativo-descriptiva 
 
Observar significa apropar-se a la partitura “de dalt a baix”, d’allò general a allò 

particular, dels aspectes universals (tipologia, tonalitat, etc.) als aspectes particulars de 
l’objecte musical, de la macroestructura a la microestructura. 

Una anàlisi fenomenològic qualitativo-descriptiva ha de ser coherent amb les 
nocions primordials del pensament musical:  

 
a) ha de desplegar-se solidàriament amb el moviment musical en totes les seves 

manifestacions qualitatives; 
 
b) ha de copsar la presència de singularitats en la seva estructura; 
 
c) ha de detectar l’ordre intern de l’objecte musical en la seva forma; 
  
d) ha de seguir el seu creixement musical en la seva multiplicitat de dimensions 

musicals. 
 
D’aquesta manera, la interpretació pot il·luminar i fer explícits els valors i les 

qualitats estètiques en totes les seves formes de donar-se a la percepció i al sentit. 
 
 

3.2.1.1. Vers un mètode per a l’anàlisi qualitativo-descriptiva  
 

Al plantejar la possibilitat d’establir una metodologia analítico-descriptiva per a 
les diferents qualitats estètiques de l’obra musical és imprescindible assenyalar la 
necessitat de que tot mètode ha de ser absolutament compatible i respectuós amb la 
singularitat de l’obra musical i de la seva interpretació. No es tracta, doncs, d’elaborar 
un “manual” d’anàlisi aplicable automàticament per a qualsevol peça musical, sinó 
d’extreure uns principis generals que ajudin a orientar, sobre tot al principi, el treball a 
realitzar. 

Entenem que a l’afirmar que l’anàlisi musical ha de partir d’allò general vers 
allò particular, no ens estem referint de cap manera a partir d’idees generals abstractes, 
sinó d’una atenció dirigida en primer lloc als objectes musicals de gran durada – obra, 
moviments, seccions - i relacions de gran abast entre ells per a, paulatinament, dirigir 
l’atenció als objectes musicals més breus i amb relacions més simples i directes – el 
motiu, la cèl·lula motívica, etc. -. Partim, doncs, de la complexitat per a anar a la 
simplicitat, sense pretendre reduir la primera ni hipertrofiar la segona – l’anàlisi 
excessivament “detallista” comporta el perill de prendre el detall com un absolut -. Al 
seu torn, la comprensió del detall ens permetrà copsar millor la perspectiva general amb 
                                                           
ff No s’ha de confondre aquest tipus d’anàlisi específic de l’estil de cada obra en particular amb l’anàlisi 
tipològic en el que identifiquem trets estilístics comuns a totes les obres de l’autor o d’altres autors, 
encara que pugui haver coincidències lògicament esperables. 
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la que havíem engegat el procés: es tracta, doncs, de la circularitat hermenèutica gg 
pròpia del caràcter inevitablement provisional de la comprensió i del fet de que 
l’intèrpret estigui ell mateix involucrat en el procés. 

 
La primera etapa del procés analític començarà tot observant els aspectes més 

universals de l’obra musical en el seu conjunt que la poden relacionar amb altres obres 
que compateixin aquestes característiques. Així, emprarem una sèrie de conceptes 
generals com ara el gènere musical - vocal, instrumental, simfònic, operístic, etc. -, 
l’estil musical associat a determinats procediments compositius personals o comuns a 
diferents compositors i èpoques, la tipologia formal compartida amb altres obres, tipus 
de pensament musical: monòdic, harmònic – tonal “clàssic”, tonal cromàtic, etc. -, 
serial – dodecafònic, serialista integral, etc. -. A partir d’aquí podem copsar les 
característiques del moviment de llarg abast: tempo, canvis de tempo, ritme de fons (o 
general), mètriques. Seguidament, podem passar a observar la presència de les qualitats 
hylètiques generals de l’obra: la seva instrumentació, l’idioma tímbric emprat pel 
compositor, els tipus de textura i trama a grans trets, els aspectes relacionats amb 
l’àmbit sonor, etc. Passariem tot seguit a incorporar els processos globals de 
creixement: generatiu – derivacions per diversitat, síntesis, desplegaments lògics - o 
acumulatiu – equilibri per simetria, repetició, juxtaposició, etc. -. En relació a les 
qualitats eidètiques, iniciaríem l’observació de l’estructura general de l’obra a partir de 
la detecció de diferències de tot ordre, suficientment rellevants com per a articular 
l’obra en grans seccions. 

 
La següent etapa de l’anàlisi tindrà com a propòsit l’observació de qualitats 

estètiques de mitjà abast: l’articulació dels objectes musicals dins de cada gran secció. 
Evidentment, l’envergadura del treball analític per a aquesta etapa dependrà del grau de 
complexitat de l’obra en qüestió.    

 
 
 3.2.2. L’anàlisi hermenèutica 

 
L’anàlisi hermenèutica recull la descripció de l’anàlisi fenomenològica 

descriptiva per a copsar el sentit musical de cada detall i la seva “raó de ser” en 
l’obra. En aquesta etapa de l’anàlisi musical hem de deixar que l’obra “ens parli” a 
través de la partitura i ens digui com vol ser abordada per a que no es perdi ni una 
engruna del seu sentit, tot evitant escrupolosament imposar models. Hem de deixar que 
l’obra “s’expliqui” tal com ens arriba i com se’ns dóna a la nostra percepció estètica. 
D’aquesta manera, la interpretació esdevé un grau més profund d’observació, un nivell 
més subtil d’escolta atenta a allò que va aflorant a la superfície de la partitura. 
Mantenint aquesta actitud oberta al sentit profund de l’obra musical, aviat ens adonarem 
que en realitat és l’obra la que “demana” ser interpretada: així, la interpretació deixa de 
ser quelcom voluntariosament sobreposat a l’obra i passa a formar part inseparable 
d’ella mateixa.  

Per això, és necessari que res dificulti l’actitud de cura vers l’obra, que res 
separi la relació entre els objectes musicals ni trenqui violentament la seva unitat de 
concepció, que en cap moment s’aturi la circulació del moviment musical ni es paralitzi 
el gest musical. L’anàlisi hermenèutica és realment efectiva quan és clarificadora, quan 
                                                           
gg “El moviment de comprensió – escriu Gadamer - va constantment del tot a la part i d’aquesta al tot. La 
tasca consisteix en ampliar la unitat de sentit comprès en cercles concèntrics. El criteri per a la correcció 
de la comprensió és sempre la congruència de cada detall amb el tot” (VM, p. 361). 
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detecta les espurnes de sentit que il· luminen la lectura renovada de la partitura. Per a 
aconseguir-ho, cal estar alerta respecte dels propòsits o supòsits preestablerts amb 
anterioritat a l’anàlisi, ja que aquests poden distorsionar o fins i tot eliminar tota 
possibilitat de que es realitzi un treball autènticament hermenèutic sobre l’obra musical: 
no es tracta de detectar res ja conegut – encara menys, esperat - sinó de desvelar allò 
que està per conèixer i que  ens pot sorprendre en qualsevol moment. 

Nogensmenys, l’anàlisi hermenèutica ha de ser tant sensible com intel·ligent, en 
el sentit de saber cercar relacions de sentit entre els objectes, sondejar en llur fonament 
comú i destacar les diferències. Si és així l’anàlisi hermenèutica no caurà en el parany 
del reduccionisme: si l’anàlisi és capaç d’aprofundir en el fonament comú de la 
diversitat de formes i estructures, també ha de ser capaç de copsar allò irreductible de 
les diferències, allò singular infonamentat que no pot ser derivat de res. 

 
L’anàlisi hermenèutica, com hem comentat abans, fa referència molt 

especialment a la noció primordial d’intencionalitat, la qual és present en tot allò 
relacionat amb l’expressivitat de l’obra, l’empremta de l’estil personal de l’autor hh – 
més enllà dels tòpics estilístics i de tipologies abstractes -, i dels aspectes culturals de la 
música vinculats amb la sensibilitat poètica, el contingut simbòlic, ideològic,ii etc, tot 
copsant allò que l’autor ha volgut dir, més enllà de la pura constatació del que ha escrit. 
En aquest sentit, l’anàlisi hermenèutica ha de ser sensible tant a les qualitats i valors de 
la imaginació musical creativa (fantasia, inventiva, enginy, etc), com també a les 
qualitats associades a la imaginació poètica, simbòlica, etc.. Tenir en compte la 
intencionalitat de l’obra és atendre a la seva expressió. 

La funció que fa l’anàlisi hermenèutica, si aquesta és exigent i coherent amb les 
característiques que acabem  de descriure, fa impossible que l’intèrpret caigui en allò 
que anomenem un “anàlisi notarial”, la qual es limita a certificar la pura evidència 
sense aprofundir en l’objecte musical. Malauradament, anàlisis d’aquesta mena són més 
                                                           
hh “El vertader problema de la comprensió – assenyala Gadamer – apareix quan en l’esforç de 
comprendre un contingut hom es planteja la pregunta reflexiva de com ha arribat l’altre a la seva 
opinió” (VM, p. 233). El mateix succeeix en la interpretació d’una obra musical: la intencionalitat de 
l’autor és essencial per a entendre la seva perspectiva i poder evitar d’aquesta manera els malentesos. Es 
tracta, però, d’una intencionalitat expressada i “construïda” en l’obra que ell ha escrit. 

L’anàlisi de la intencionalitat guarda també relació no només amb allò que l’autor ha manifestat 
en expressar-se sinó, encara més important, amb allò que queda amagat amb la intenció no expressa 
d’ocultar un sentit i que la pròpia forma de l’expressió d’alguna manera traeix. Es tractaria de seguir el fil 
d’aquesta sospita incipient fins a desvelar aquest “fons” de sentit ocult a l’ombra de l’expressió musical. 
Com argumenta el filòsof, “qui vulgui comprendre ha de retrocedir amb les seves preguntes més enllà 
d’allò dit, ha d’entendre-ho com resposta a una pregunta per a la qual és la resposta. (...) Un text només 
és comprès en el seu sentit quan s’ha guanyat l’horitzó del preguntar, el qual com a tal conté 
necessàriament també altres respostes possibles” (p. 448). Això no és reduir la interpretació a un buscar 
la causa per a un efectes o cercar hipòtesis per a que a partir d’elles deduir unes conseqüències: al 
contrari, es tracta de situar-se en un moment interpretatiu, en un horitzó que contempli i mostri des d’una 
posició més elevada allò que esdevé en l’obra. Es tracta de que l’obra s’expliqui i no de “buscar 
explicacions”.  

 
ii L’anàlisi cultural ideològica pot ajudar a entendre determinades característiques estilístiques de la 
música d’una època o país, però pot arrossegar també amb ella el perill de dissoldre l’originalitat de 
l’obra en una pila informe de llocs comuns, així com interessos i prejudicis desvinculats del sentit 
musical. Segons el nostre parer, aquest tipus d’anàlisi hauria d’estar dirigida principalment cap a la 
intencionalitat expressiva del compositor; per exemple: què ens ve, o no, a dir l’autor amb determinat 
procés temàtic?, per què fa servir aquests procediments en comptes d’aquells altres?, etc.. Aleshores 
podríem constatar que darrere de determinat procediment compositiu “s’amaga” una weltanschauung, una 
cosmovisió de l’autor amb la seva corresponent càrrega ideològica, política, etc.  
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freqüents del que seria desitjable: és el típic anàlisi superficial que es recrea en la simple 
anècdota - pura inutilitat que no té altre destí que acabar repetint el que tots ja sabem -. 
Aquesta mena d’anàlisi té la seva homòloga en l’execució instrumental “mecànica”, 
reiterativa i que no aporta res de nou per a l’escolta. 
 
 
4. La síntesi interpretativa 
 

Posteriorment als diversos anàlisis, el següent pas consisteix en fer la síntesi de 
tots els moments interpretatius anteriors, incloent-hi totes les aportacions analítiques 
fenomenològiques descriptives i hermenèutiques anteriors, amb l’objectiu de poder 
copsar amb el màxim grau de profunditat els valors artístics de l’obra musical en la 
seva integritat, com un tot.jj Un cop realitzada aquesta síntesi, la interpretació s’ha 
consumat i només quedarà portar a terme una execució de l’obra fidel a aquests valors 
com a culminació de la tasca interpretativa, o bé derivar cap a una avaluació crítica dels 
valors estètics i artístics de l’obra analitzada. 
 En què consisteix, doncs aquest moment de síntesi interpretativa?: bàsicament, 
es tractaria de recompondre tot allò que el moment analític ha separat, detallat, 
diferenciat i emfasitzat kk  amb el propòsit de copsar millor el seu sentit profund i la 
seva “raó de ser”, per a reintegra-ho definitivament en la seva totalitat en tant que unitat 
completa de sentit. Per això, el moment de síntesi no s’hauria d’entendre com el resultat 
final de la suma d’una col·lecció heterogènia de detalls, sinó com una nova aportació 
als valors interpretatius de l’obra musical. Perquè, si bé l’anàlisi hermenèutica ens ha 
permès copsar el sentit dels detalls dels objectes musicals i de la relació entre ells, no 
pot oferir-nos el valor singular de tota l’obra íntegrament. 
 Efectivament, la síntesi interpretativa ens permet descobrir el valor de la 
integritat de l’obra musical de manera molt diferent a com ens ha arribat en el moment 
de la primera lectura de la partitura, és a dir, en l’estadi previ al treball interpretatiu. 
Tanmateix, l’enriquiment de valors estètics que l’anàlisi fenomenològic ens ha permès 
aconseguir s’ha de poder copsar en la immediatesa de l’acte de l’escolta, com a valor 
total que superi el simple sumatori dels valors de cada detall analitzat prèviament per 
separat. D’aquesta manera, es fa ben palesa al nostre entendre la necessitat d’un 
moment per a la síntesi: no només ha de recollir l’aportació de valors del desplegament 
analític sinó que aquesta ha de ser superada en un moment comú que la transcendeix.  

Aconseguir una bona síntesi interpretativa requereix saber organitzar i 
desenvolupar un discurs interpretatiu – evidentment, es tracta d’un “discurs” de 
naturalesa estrictament musical, no literària - que posi de manifest el valor íntegre de 
l’obra musical. És obvi que aquest discurs no pot estar desvinculat del desplegament de 
les qualitats estètiques ni dels processos de creixement de la pròpia obra. Per això, la 
mateixa forma de donar-se de l’obra a l’escolta ha de servir de guia en el camí en la 
manera d’organitzar i presentar aquesta síntesi com el discurs més adient a la 
                                                           
jj És el moment àlgid en el procés de comprensió del sentit de l’obra musical. Correspondria, d’alguna 
manera, amb allò que Gadamer anomena “fusió d’horitzons”: “Comprendre és sempre el procés de fusió 
d’aquests presumptes “horitzons per a si mateixos”. (...) En la realització de la comprensió té lloc una 
vertadera fusió horitzòntica que amb el projecte de l’horitzó històric porta a terme simultàniament la 
seva superació” (VM, p. 376-377). Creiem que l’aspiració de la síntesi interpretativa a la comprensió de la 
totalitat és compartida amb la fusió horitzòntica gadameriana.  
 
kk Com molt bé assenyala Gadamer, “qui reprodueix quelcom està obligat a deixar unes coses i destacar 
unes altres. A l’estar mostrant, ha d’exagerar, ho vulgui o no” (VM, p. 159). És l’aspecte emfàtic de tota 
interpretació i execució. 
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interpretació de l’obra. D’aquesta forma, l’intèrpret té l’oportunitat de posar un èmfasi 
detallat sobre els valors més destacables d’un passatge de la peça, o bé pot obviar 
aquells detalls que, de no fer-ho, podrien moure a confusió les expectatives estètiques 
de l’oient. 

Evidentment, si l’objectiu interpretatiu passa per la redacció escrita de la síntesi 
interpretativa, aleshores el discurs interpretatiu s’haurà d’adaptar a posteriori a una 
estructura narrativa segons les pautes del llenguatge verbal. En aquest cas, la síntesi 
interpretativa deixa de ser un afer estrictament musical i passa a ser també un camp 
compartit amb valors literaris que, òbviament, cauen fora de l’estudi del present treball.  
 
 De no realitzar-se la síntesi valorativa i l’organització d’un discurs per a la 
interpretació, aquesta no podria assolir el seu objectiu últim de lliurar l’obra musical 
integrament a l’escolta. En comptes d’això obtindríem un complicat trencaclosques 
format per moltes peces per a encaixar. Sense una síntesi unitiva els valors estètics de 
l’obra analitzada es tornen irrecuperables per a la immediatesa de l’escolta. 
Malauradament, quan això s’esdevé, les interpretacions desacurades presenten el 
conegut recurs del “comodí” estilístic: es tracta en aquest cas d’apel·lar a un cert 
“manierisme” que justifiqui l’operació de reduir la complexitat de l’obra musical en la 
seva integritat a mers tòpics d’estil. Tanmateix, la veritat que se’ns desvela en la música 
a través de la interpretació és massa profunda per a ser satisfeta per un recurs, al nostre 
parer, tan barroer. Entenem que la importància tan exagerada que se li dóna 
habitualment en els cercles de teòrics i analistes a les qüestions estilístiques és una altra 
conseqüència de la ideologia “historicista” dominant que ja hem criticat anteriorment. 
El fet de que fins i tot gran part dels professionals de la música hagin acabat combregant 
amb aquesta opinió – és adir, en la suposada convencionalitat dels valors estètics i la 
seva subordinació a pures “regles” estilístiques - posa de relleu el grau d’impropietat 
que s’ha instal·lat en el bell mig de la sensibilitat musical dels temps actuals. L’extrem 
d’aquest procés d’invasió ideològica s’assoleix en el moment que el propi compositor 
s’instal·la en allò que ell anomena un “estil propi” per a la seva explotació pública: en el 
fons d’aquesta actitud no hi cap altra propòsit que fer-se una “marca registrada” que 
identifiqui el seu catàleg de “productes” al llarg de la seva vida artística – cosa que li 
permetrà, de passada, poder defensar millor els seus drets d’autoria enfront de possibles 
plagis -. D’aquesta manera, la idea inapropiada de l’estil acaba per  esclerotitzar i 
escanyar la pròpia creativitat de l’artista. 
 
 
5. L’execució musical 
 

Amb l’execució de l’obra, la interpretació musical arriba al seu moment 
culminant. El treball interpretatiu, iniciat en la lectura de la partitura, mediat per 
l’anàlisi fenomenològic descriptiu i hermenèutic, i consumat en un discurs interpretatiu 
de síntesi, arriba a la seva plenitud quan esdevé so musical en el cos, en el gest i en la 
sensibilitat musical de l’executant, així com en l’oïda de qui l’escolta. L’execució 
“dóna” existència  mundana a l’obra conferint-li una facticitat ll en la història. Per això, 

                                                           
ll Si com diu Gadamer, “sembla evident que facticitat és allò que resulta indesxifrable, allò que es 
resisteix a tot intent de fer-lo transparent a l’enteniment.” (El giro hermenéutico. Càtedra. Madrid 2001, 
p. 18), aleshores hem de convenir que no és possible que es doni la facticitat en la realitat dels objectes 
musicals, en tant que aquesta realitat musical és absolutament transparent a l’escolta i a la comprensió del 
seu sentit. Per això, per a evitar confusions, quan s’aplica el concepte de facticitat a la música caldria 
vincular-lo sempre a la seva projecció envers el món de les coses. Així podem parlar de “facticitat” en el 
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és necessari que sigui el propi intèrpret qui estigui involucrat en l’execució instrumental 
de l’obra en qüestió. Un executant que basi el seu treball en una interpretació d’altri no 
pot generar de cap manera el discurs interpretatiu que tota execució musical fa present. 
Sense un treball interpretatiu previ realitzat pel propi executant, l’execució de l’obra 
acaba essent en el fons un exercici de mimetisme gestual buit i sense sentit.mm 
 

5.1. La fidelitat de l’execució a la interpretació musical 
 
Quan l’execució es realitza com a últim estadi de la labor interpretativa, 

aleshores podem afirmar que l’execució és fidel a la interpretació, sempre i quan, però, 
l’executant pugui satisfer, com instrumentista, les condicions tècniques que l’obra 
exigeix. En aquest sentit, la tècnica instrumental sempre ha d’estar subordinada a les 
necessitats interpretatives, mai a l’inrevés. D’aquesta manera, el virtuosisme 
instrumental no pot imposar els seus criteris de lluïment de cara a l’espectador, sinó que 
es posa al servei de la interpretació de l’obra i del pensament musical del compositor.  

Només quan la tècnica instrumental serveix a la interpretació musical, l’execució 
pot manifestar els seus valors intrínsecs que enriqueixen l’obra. Efectivament, cada 
execució que es fa d’una obra musical aporta uns valors singulars que són 
incomparables: per això, cada execució de cada executant esdevé una nova oportunitat 
per a fer “crèixer” l’obra amb la seva aportació en cada cas única i sempre renovada. 

 
5.2. La doble intencionalitat de l’obra executada 
 
Un dels valors que garanteixen la fidelitat de l’execució a la interpretació és la 

seva transparència als valors interpretatius. A una execució musical la podem 
qualificar de transparent a la interpretació quan és eloqüent en cada acció sobre 
l’instrument, en el sentit de comunicar a l’oient les seves intencions interpretatives amb 
claredat. 

L’execució musical ens obre a la possibilitat de parlar d’una intencionalitat 
interpretativa, de la mateixa manera que ja hem parlat d’una intencionalitat creativa 
del compositor en relació a la seva obra. D’aquesta forma, es fa palesa l’existència 
d’una doble intencionalitat en l’obra musical en tant que interpretada i executada: una 
intencionalitat expressiva pròpia del compositor i una intencionalitat interpretativa 
pròpia de l’intèrpret. L’executant ha de fer explicites les intencions expressives que 
l’autor ha deixat en la seva obra i, alhora, ha de fer avinent a l’oient la seva 
intencionalitat en tant que intèrpret. És, per tant, una qualitat pròpia de l’instrumentista 
el saber expressar les seves intencions expressives. 

                                                                                                                                                                          
fet històric d’escriure la partitura, llegir-la o executar-la, però seria més propi aplicar el concepte de 
“factura” – la petjada ostensible que assenyala a l’autor, a l’intèrpret o a l’oient – per a l’obra musical.  
 
mm Respecte a l’execució instrumental són remarcables les diferències existents entre les diverses llengües 
a l’hora d’anomenar-la: “tocar”, en català i castellà, que es correspon amb el terme tradicional italià 
toccata, el qual des del renaixement fa referència a un gènere musical reservat per a obres executades al 
teclat, tot demostrant la vessant sensitiva i material de l’acció del cos del músic sobre l’instrument; en 
italià en canvi es fa servir la paraula “suonare”, amb una clara referència a la producció de so per a 
l’escolta; en canvi, trobem que el terme francès corresponent és “jouer” que prové de l’etimologia llatina 
jocari, “parlar en broma”, i que demostra la vessant divertida i poc “seriosa” que es fa palesa en els jocs, 
un dels quals correspon a tocar musica; i finalment l’arrel germànica present en el terme alemany “spiel” i 
en l’anglès “play” i que té a veure més aviat amb el moviment que el joc comporta: el seu desplegament, 
creixement, expressió  i moviment en si mateix. En aquest sentit, l’obra musical comparteix amb els jocs 
l’aspecte lúdic, autorreferencial, estructurat, ordenat, autoimpulsat i sovint reiteratiu d’aquests. 
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Tanmateix, es podria donar el cas, però, d’una interpretació de gran valor 
musical que no pogués comunicar a l’oient la seva qualitat perquè, en tant que 
executant, no assoleixi la seva transmissió. Anàlogament, uns notables valors en la 
intencionalitat interpretativa podrien ocultar una pobresa en la comunicació de la 
intencionalitat expressiva del compositor: així, l’executant es desentendria dels valors 
expressius de l’obra i oferiria una interpretació de “si mateix”, potser brillant en la seva 
execució tècnica, però absolutament buida de valor artístic, orfe d’autoria i ben 
allunyada de la requerida fidelitat a l’obra. 
 

5.3. La fal·làcia de l’execució perfecta 
 
Ens referim ara a una de les critiques més punyents que podem fer a les més que 

habituals interpretacions i execucions musicals d’avui dia. La influència del reproductor 
- sigui en l’antic disc de vinil, en format de CD, DVD, MP3, etc. - i la magnificació de 
la importància de l’acústica – influïda, sens dubte, pels avenços tecnològics de les 
actuals sales de gravació - dins de l’espai natural de la interpretació-execució (sala de 
concerts, teatre d’òpera, etc.), han fet que hom estigui molt més pendent de la perfecció 
tècnica del “producte sonor” que de les qualitats estètiques que ofereix l’execució 
musical. nn Fins i tot, avui dia es dóna el fet paradoxal de que moltes execucions 
musicals en viu pretenen imitar la perfecció acústica de la sala de gravació i la perfecció 
d’una execució “virtual” retocada pel tècnic de so. D’aquesta manera, s’educa a un 
públic cada vegada més crític i  intolerant davant d’allò que és jutjat com 
“imperfeccions del directe” que no s’ajusten al so esperat. No s’admet allò que es desvia 
d’aquest model i és qualificat immediatament com error. La reproductibilitat en la que 
es basa el model científic ha esdevingut un pseudovalor estètic i ha arraconat 
definitivament la genuïna experiència de l’escolta musical i la seva historicitat. Amb 
això s’ha desterrat no només la possibilitat d’error sinó també la possibilitat de 
creixement de l’oient en l’experiència que li permeti guanyar nous horitzons estètics. 
Equivocadament s’ha vingut a criticar l’actitud del públic, degut a aquesta manca 
d’empenta, com a mostra de conservadorisme immobilista, quan en realitat es tracta 
d’un públic completament desconnectat de l’autèntica experiència artística i condemnat 
a ser una mena de “bonsai” musical de per vida. L’”experiència reproductible” que ens 
permet la moderna tecnologia no és una autèntica experiència. Sense possibilitat 
d’experiència musical autèntica és impossible reconèixer la realitat d’aquesta: deixa 
ja de ser música, és una altra cosa. 

No obstant, curiosament constatem com l’abans esmentada capacitat per a 
discriminar els defectes acústics és inversament proporcional a la capacitat de distingir 
les qualitats estètiques de diferents interpretacions: allò que guanyem en sensibilitat 
acústica, ho perdem en sensibilitat per a valorar la interpretació. El públic, lluny d’estar 
obert a la descoberta d’un valor artístic nou, saluda homenatjosament la interpretació 
que s’ha ajustat als estàndards de qualitat acústica esperada. 
 
                                                           
nn Coincidim amb Gadamer en la seva crítica a allò que ell anomena “única representació correcta”: la 
idea de l’única representació correcta té fins i tot quelcom d’absurd cara a la finitud de la nostra 
existència històrica. El problema sorgeix quan l’existència històrica ha estat “congelada” en la gravació 
il·limitadament reproduïble: d’aquesta manera el temps musical cau en la trampa de la temporalitat a-
històrica de la tecnologia moderna com un fantasma encadenat perpètuament a la imatge del seu record. 
Un fantasma , però, del que donem per segur que mai caurà en la possibilitat de l’error imprevist que, per 
altra banda, porta com a perill implícit tota actuació en viu. D’alguna manera aquest prejudici que 
consisteix en “no tenir prejudicis” i que, segons Gadamer, neix amb la Il·lustració, ha acabat ofegant la 
creativitat espontània en ares de la “seguretat” tecnològica.  
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*  *  * 
 
 
 
 
6. Breus exemples d’interpretacions musicals 
 
  Exposarem tot seguit quatre exemples d’interpretacions musicals de peces breus 
de l’Album de la Joventut opus 68 de Robert Schumann. La simplicitat de factura – gens 
renyida amb la qualitat musical – d’aquestes peces ens permet aprofundir millor en tots 
els camps de l’anàlisi fenomenològic, alhora que podem construir un discurs 
interpretatiu coherent i enaltidor dels valors i qualitats estètiques de cadascuna de les 
obres.  

Com podrà advertir el lector, cada obra “demana” una manera diferent de ser 
abordada i el discurs interpretatiu busca satisfer aquesta exigència. A més, hem procurat 
en cada cas que el discurs literari s’emmotllés al musical per tal de que fos el més adient 
per a reflectir la singularitat de cada peça. 
 En la primera de les peces analitzades fem un recorregut explícit per diferents 
camps analítics (amb negreta i cursiva) per tal de remetre al lector al tipus d’anàlisi que 
realitzem a cada moment. En les tres peces restants no en fem referència explícita i 
demanem al lector que relacioni en tot moment cada comentari que fem amb el tipus 
d’anàlisi que conseqüentment li correspon. 
 
 
 
 

6.1 “Melodie”: la intencionalitat expressiva més enllà de l’impossible 
acústic. 

 
Desperta el nostre interès, a primer cop d’ull, el títol d’aquesta peça amb la qual 

comença l’Album de la Joventut del compositor romàntic alemany R. Schumann,oo ja 
que fa referència a una qualitat que forma part de l’obra musical i no de l’obra en la 
seva totalitat, ni tampoc de quelcom extern a aquesta (exemple 5). El títol remarca un 
dels elements característics de la trama musical de la peça per sobre de les altres - 
òbviament es tracta d’una obra polifònica, com és d’esperar en qualsevol obra del 
repertori pianístic -. En aquest cas ens trobem davant d’una textura a dues veus, 
incrementades puntualment amb una veu afegida que apareix puntualment en llocs 
estratègics des del punt de vista estructural: les cadències amb les que finalitzen les 
diferents frases i semifrases de l’obra.  

Tanmateix, el títol no només fa referència a una melodia destacada o principal – 
en aquest cas, la que realitza la veu superior -. Una anàlisi hermenèutica més curosa de 
les característiques d’aquesta melodia apunten a un resultat encara més “sorprenent”: la 
melodia a la que fa referència el títol no és una melodia pianística, sinó que obeeix a 
trets estilístics característics d’altres tipus d’instrument. La conclusió a la que arribem és 
clau de cara a entendre allò que Schumann i altres autors romàntics demanen de vegades 
a l’intèrpret-executant: escriuen per a que l’instrumentista – en aquest cas, el pianista – 
executi unes indicacions tècnicament impossibles de realitzar en l’instrument per al què 
                                                           
oo L’anàlisi tipològica, tècnica i estilística d’aquest opus ens diuen que es tracta d’ un recull d’una 
pluralitat de peces tècnicament senzilles – tant des del punt de vista compositiu com d’execució - per a 
piano amb una marcada intencionalitat pedagògica. 
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escrita l’obra, però no per a altres, amb la qual cosa ens fa palès una referència indirecta 
però molt marcada a un altre tipus de repertori, d’estil o de gènere musical. Veurem ben 

 
 

 
Exemple5 
 
 
aviat per què aquesta “melodia” a la que fa referència el títol no és una  melodia 
pianística, sinó que es tracta d’ una melodia que podia ser executada per un altre tipus 
d’instrument - un instrument de corda, de vent o, fins i tot, un o una cantant fent una 
vocalització sense text -.  

L’anàlisi formalo-estructural d’aquesta peça ens parla d’una estructura ABB: 
una frase principal de 8 compassos d’extensió constituïda per una semifrase escrita i la 
seva repetició, una frase secundària, també de 8 compassos, composta per una primera 
subfrase derivada del motiu principal de la frase A – compassos 1 i 2 -, a partir de la 
primera cèl·lula motívica “mi-re-do” en els dos primers compassos (c. 5, 6 i 7) o bé del 
motiu principal sencer (c. 7, 8) i que serà repetida íntegrament.  

Observem també clarament, en relació als aspectes qualitatiu-descriptius, una 
trama de melodia principal en la veu superior, acompanyada per una veu inferior que fa 
un continu rítmic, amb ritme general de corxeres i que serveix de fons de major tensió 
rítmica – corxeres – que la melodia superior, la qual posseeix un perfil melòdico-rítmic 
més diferenciat i rellevant amb ritme global de negres.  

Respecte als objectes musicals que componen la peça (anàlisi objectual) – la 
qual s’articula fonamentalment segons unitats de frases – destaquem el motiu principal 
present en els dos primers compassos, compost per dues cèl·lules - “mi-re-do-si” a ritme 
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de negres i “la-do-si-re” corxeres -, el qual generarà tot un procés generatiu de derivació 
motívica al llarg de la peça (anàlisi eidètica):  

 
1) el desenvolupament derivatiu de la primera cèl·lula en la segona part de la 

semifrase -compassos 3 i 4 - al llarg de l’8ª melòdica “sol 4-sol 3”;  
2) la progressió melòdica ascendent present tant en la veu superior com en la 

inferior – primera corxera de cada temps d’aquesta melodia polifònica - dels compassos 
5, 6 i 7 mitjançant les tres primeres notes de la primera cèl·lula; 

 
 3) la imitació de la segona cèl·lula per la veu interior complementària en el c. 8.  
 
En general, el procés derivatiu el trobem en totes les frases, donant lloc a un 

sentit d’unitat molt marcada en aquesta peça. 
 Constatem, a través d’un anàlisi del moviment i del creixement de la melodia, 

la presència d’un contorn melòdic general descendent per a aquesta obra que ve 
motivada per la cèl·lula melòdica inicial que ja hem descrit abans i que és 
insuficientment compensada pel contorn ascendent de la segona.  

Al llarg de tota la peça, en la melodia polifònica que fa d’acompanyament 
apareix un pedal intermitent de dominant, així com un seguiment en cada primera 
corxera de la melodia principal fent consonàncies - sisenes i desenes paral·leles -. 

Des del punt de vista de l’anàlisi sintàctica harmònica, els primers compassos 
són una elaboració de la funció de tònica que enllaçarà finalment a una semicadència 
sobre la dominant (c.4), amb un reforç d’aquest a través de la seva dominant (V/V). 

S’obre la frase secundària B – després de la barra de repetició – amb 
desplegament de la cèl·lula motívica inicial “mi-re-do”, en forma de progressió 
melòdica per terceres – “re-do-si”, “fa-mi-re”, “la-sol-fa” - que el baix contrapunteja 
imitativament sobre cada primera corxera de cada temps en consonàncies contraposades 
de sisenes i terceres. 

Des del punt de vista de l’anàlisi gramatical harmònica, si ens guiem de la 
simple lectura de la partitura, fàcilment ens podríem confondre en relació a la funció 
tonal de l’acord (c. 7) amb el que acaba aquesta progressió melòdica ascendent: potser 
hi hauria qui pogués interpretar aquest element com un acord de subdominant pel fet de 
que apareix l’interval harmònic “fa-la”. En realitat, es tracta d’un acord de dominant, 
exactament d’una 9ª de dominant – ja que el “la 4” de la veu superior és la novena de 
l’acord de dominant “sol-si-re-fa-la”. De fet, els compassos que precedeixen (compàs 
5,6,7) i que formen la progressió melòdica van perllongant l’acord de 7ª de dominant; i 
és justament en el c.7 quan arriba el punt culminant melòdic – “la” – i harmònic – 9ª 
major de dominant -. Adonem-nos que aquesta interpretació fa coincidir en el mateix 
punt d’arribada el cim de màxima tensió melòdica i el cim de màxima tensió harmònica. 
Contràriament, l’error de considerar aquest punt com una subdominant tallaria 
sobtadament el moviment i frustraria el procés de creixement de la tensió musical que es 
dirigeix a l’equilibri harmònic de la cadència autèntica – compassos 8 i 9 -, ricament 
elaborada mitjançant referències a la sensible de la subdominant com aspecte reforçador 
de la subdominant, just abans de consumar-se l’encadenament “dominant-tònica” amb 
el que finalitzaria la primera subfrase de B i s’iniciaria, per la doble funció d’un ictus 
compartit, la part final de la frase.  

Aquesta darrera subfrase de B semblaria ser a primer cop d’ull – que no a primer 
“cop d’oïda”! - una mena de variant reexpositiva de la frase principal (A). En realitat 
només es reexposa el motiu inicial d’A en els dos primers compassos (c. 9 i 10); els dos 
compassos següents (c. 11 i 12) deixen de ser reexpositius d’A i ho són dels darrers 
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compassos de la primera semifrase de B, amb la “petita” gran diferència que s’estableix 
justament allí on hauría d’aparèixer l’acord de 9ª de dominant que hem comentat abans. 
En comptes d’això, apareix un acord que restitueix l’equilibri harmònic global de tota la 
peça: l’acord de subdominant “fa-la-do”. Efectivament, l’interval harmònic “fa-la” que 
abans havíem interpretat com a harmònics 7ª i 9ª components de l’acord de novena de 
dominant ara es converteix amb la nota fonamental i tercera, respectivament, de l’acord 
de subdominant (IV) de Do major. Aquest canvi subtil, al qual contribueixen les 
absències del pedal de dominant i de la progressió melòdica ascendent sobre la funció 
de dominant, regirà absolutament la sintaxi d’aquest passatge: de ser el causant de 
màxima tensió melòdico-harmònica, passem a tenir l’element global de major distensió 
de tota l’obra. Després d’assolir l’equilibri només queda la conclusió final (c. 12).  

En resum, la frase B, que comença a partir de la doble barra de repetició de la 
frase A, consta d’una primera subfrase de cinc compassos (comptant el compàs de 
caiguda) i una segona subfrase, de quatre compassos, que fa d’element de síntesi – entre 
la frase A i la frase B -, on es reexposen  els dos primers compassos de la  frase A i els 
dos compassos que havíem  vist anteriorment de la subfrase B, tot coincidint amb un 
canvi radical de la funció tonal en el punt que abans era de màxima tensió i ara passa a 
ser el punt de restitució de l’equilibri harmònic de la peça en el seu conjunt.  

Seria, per tant, un greu error d’interpretació considerar que allò que és més 
destacable és el paper reexpositiu de la segona subfrase constituent de B i passar per 
sobre el factor equilibrador coincident de la síntesi i de la metamorfosi harmònica que 
acabem de descriure. No es tracta d’una pura coincidència: els objectes musicals 
derivats per síntesi posseeixen un poder equilibrador extraordinari quan estan connectats 
amb els elements harmònico-gramaticals compensadors. Així doncs, el procediment de 
síntesi no solament actua com un simple resum del que s’ha sentit abans – no només 
opera una disminució en l’extensió dels objectes musicals, es a dir, que  allò que abans 
hem sentit en vuit compassos, ara ho resumim en quatre -, sinó que sobre tot s’esdevé 
una compensació de la tensió melòdica i harmònica. 

No obstant, voldríem retornar a les consideracions que hem plantejat al principi 
de l’anàlisi en relació al caràcter essencialment no pianístic de la melodia principal que 
dóna títol a aquesta peça. Si l’intèrpret és prou observador s’haurà adonat d’una 
indicació que apareix al llarg de la peça i que és pianísticament impossible d’executar: 
es tracta de les indicacions “< >” que apareixen al primer temps dels tres primeres 
compassos de la frase B (compassos 5,6,7, 13, 14 i 15). Cap instrument de percussió – i 
el piano és un instrument de cordes percudides – pot controlar la dinàmica una vegada 
s’ha percudit l’instrument. Això significa que ni es pot fer un crescendo ni un 
decrescendo controlats a voluntat – en tot cas, el decrescendo apareixeria com a resultat 
de l’extinció natural del so -. Així doncs, la indicació escrita per Schumann només pot 
ser interpretada com un valor intencional expressiu que va més enllà de les limitacions 
organològiques de l’instrument. Aquest fet demostra que les impossibilitats físiques, 
fins i tot ontològiques, no són un obstacle per a realitzar els valors estètics. Si, com hem 
anat afirmant al llarg del present escrit, la realitat musical és una realitat independent i 
autònoma en relació al món dels objectes, els instruments musicals adquireixen un 
estatus ontològic plenament arrelat a la realitat musical i als seus valors estètics. Amb 
altres paraules: demanar un “impossible” en l’execució – i d’això en són especialistes 
una bona part dels compositors a partir del romanticisme musical – pot ser estèticament 
legítim. Un bon pianista sap com fer “cantar” el piano – paradoxalment, fer cantar “a 
cops de martellet” –, sap com aconseguir el “miracle” estètic que fa possible allò 
impossible. D’aquesta manera, la intencionalitat expressiva del compositor (anàlisi 
intencional) es realitza plenament a pesar de les limitacions de l’instrument en concret. 
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L’objectiu del compositor no és aconseguir un mer resultat acústic, sinó transmetre un 
pensament musical fonamentat en un sentiment estètic que l’intèrpret ha de saber 
descobrir i encarnar amb el seu cos i sensibilitat musical. El valor estètic de la música 
va molt més enllà de les limitacions del món acústic. 

 
 

*  *  * 
 

 
6.2 “Marxa Militar”: el pentimento musical i el desencaix entre obra i 
partitura. 
 

  
 

 
Exemple 6 
 

  
Considerem aquesta petita peça molt interessant perquè tot i titular-se “Marxa 

militar” – cosa que en principi ens faria pensar amb una música que seguiria el model 
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que es fa servir per a fer desfilar soldats, amb la conseqüent i imprescindible simetria de 
passos “dreta i esquerra”, la qual cosa faria de la mètrica binària la més adient per a 
aquest propòsit -, en el fons aquesta obra presenta unes irregularitats internes 
contradictòries respecte del què s’esperaria d’una peça escrita segons l’estil d’una 
marxa militar (exemple 6).  

Quan intentem executar en primera lectura - “a vista” - aquesta peça, quan 
posem les mans al piano per a tocar-la per primera vegada, d’una manera natural, ens 
apartem del què indica justament la partitura: és a dir, no interpretem el començament 
tètic - tal com llegim a la partitura - sinó com un irreprimible i incontestable 
començament anacrúsic. La qualitat enèrgica del “si-do-re” inicial, d’aquesta corxera-
amb-punt/semicorxera que es projecta sobre la melodia descendent de corxeres seques i 
molt perfilades degut a la seva articulació amb pauses de corxera que completen cada 
temps, en fa sentir tota la força de l’impuls i del moviment decidit que li és propi 
l’anacrusa quan es precipita sobre el temps fort, sobre l’ictus del compàs, de manera 
planera i natural. De fet, si forcem l’execució per a obeir fidelment l’escriptura, el 
resultat fins i tot arriba a ser grotesc: sembla talment una música per a fer desfilar 
coixos!. L’escriptura ens obligaria a sentir tots els finals de frase descol·locats de 
manera que allò que hom esperaria que fos un final en part forta esdevindria un final en 
part feble. Tanmateix, si escoltem una execució espontània d’aquesta peça sense llegir 
la partitura, no ens assabentem en absolut d’aquestes irregularitats. L’”error” – si és que 
es pot dir així -, doncs, no està en l’obra sinó en la partitura. El fet de que Schumann ho 
hagi escrit d‘aquesta manera i no de la que el sentit comú ens faria esperar és quelcom 
que no podem passar de llarg. No podem suposar, donada l’alçada artística i el profund 
coneixement tècnic que posseïa Robert Schumann, una negligència o un descuit sobre 
quelcom tan obvi per a qualsevol músic. Per tant, hem de situar-nos en una 
intencionalitat expressiva del compositor que justifiqui l’ús d’un procediment 
d’escriptura tan contradictori amb la seva naturalesa musical: per què Schumann ho va 
escriure d’aquesta manera i no de la forma que correspon a la seves característiques 
purament musicals i que ell òbviament coneixia?. Mirarem de respondre més endavant 
aquesta pregunta. 

Una perspectiva general de la peça ens permet observar l’existència d’una frase 
principal de 8 compassos que es torna a repetir integrament tot completant la primera 
secció de la peça. La frase principal està composta de dues semifrases: la primera 
d’elles desplega l’acord de tònica fent servir un acord brodadura (c. 2), un acord de pas 
(c. 3) i un acord de dominant que dona lloc a una cadència autèntica; la segona 
semifrase – variant derivada del motiu anacrúsic i de corxeres descendents de la 
semifrase anterior – presenta un moviment decidit cap a la funció de dominant - 
reforçada aquesta per la presència de la seva dominant (V/V)  - propiciant un final 
suspensiu en la semicadència. La segona secció s’obre amb una frase secundària de 8 
compassos en la qual observem en el seu inici una sèrie de contrastos molt interessants 
des del punt de vista de la textura i de la trama musical: passem d’una polifonia de tres 
veus a una de dues veus - o millor dit, a una veu doblada a la octava -. Es tractar d’un 
d’una variant del motiu principal ja esmentat que es presenta homorítmicament i 
homofònica i que contrasta també a nivell de tessitura (doblatge en el greu que propicia 
un canvi sobtat de registre). Aquesta frase B – en contrast amb l’A però que presenta 
una unitat derivativa del mateix motiu principal – comença, doncs, amb l’anacrusi sobre 
la dominant “re-mi-fa#” igual d’enèrgica que abans, però a la qual segueix el moviment 
descendent amb un ritme i articulació no retallada - perquè apareixen negres en comptes 
de corxeres amb pausa de corxeres – fins a completar el contorn melòdic ondulat – “re-
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mi-fa#-mi-re”-. Just després de completar l’ondulació, la continuïtat melòdica es trenca 
amb un salt de 9ª major per tal de fer un canvi de registre contrastant.  

Observem com la frase B s’articula internament de forma irregular: en el 5è 
compàs d’aquesta frase (c. 21)  constatem la presència d’un acord de dominant a quatre 
veus que continuen la textura de la subfrase anterior, quan en realitat està repetint l’inici 
homoritmico-homofònic anterior a dues veus que acabem de comentar. Aquesta petita 
sorpresa no es deu a altra cosa que a la coincidència de l’acabament de la subfrase 
anterior amb el començament d’una nova subfrase, tot coincidint l’ictus final de la 
primera amb l’ictus inicial de la segona. La irregularitat no consisteix en la doble funció 
final-inici sinó en el fet que des del principi de la peça ens hem anat acostumant a sentir 
els finals de frase o de semifrase sobre temps escrits com a febles, mentre que aquesta 
doble funció suposa un canvi en aquesta inèrcia: tenim per primera vegada un final de 
frase escrit en temps fort – a contracorrent del que hem anat trobant al llarg de la peça –i 
que obliga a entendre una subfrase de 5 compassos asimètrica estranya a l’estil de les 
marxes militars. Harmònicament això suposa que la primera subfrase cadència a la 
dominant en el c. 21. 

 Tot seguit la frase B queda completada amb la repetició de la subfrase però amb 
final “regular” sobre temps feble i cadència autèntica (V-I).  

En el c. 25 es reexposa la primera semifrase de l’A, a la qual segueix una variant 
de la primera semifrase de B. Les dues semifrases componen una frase síntesi d’A i B. 
Torna a aparèixer de nou aquesta homofonia pròpia de la part B, tornen a aparèixer les 
negres per a completar el contorn ondulat de la melodia, però si comptem el numero 
d’elles veurem que són més que les tres negres que havien aparegut a l’inici de la frase 
B: apareix una negra de més (“re”) que permet un gir harmònic cap a la dominant amb 
el propòsit d’encarar la cadència final de la peça. No obstant, aquesta no serà la darrera 
irregularitat: si comptem el nombre de corxeres-amb-punt/ pausa-de corxera que haurien 
de seguir al motiu de negre, constatem la desaparició de dues d’elles. El final cau 
precipitat cap al temps fort final – d’aquí la necessitat d’indicar dos dinàmiques f  per 
als dos acords finals. La tendència a una escriptura “contra corrent” amb la que s’inicià 
aquesta es contradiu i es torna a posar del dret. Això significa que musicalment estem 
accentuant novament sobre un peu que no tocaria en el cas que algú fes l’intent de 
desfilar militarment amb aquesta marxa. 

Tanmateix, la peça assoleix l’equilibri harmònic global gràcies a la presència de 
la funció de subdominant – inexistent al llarg de tota l’obra – tot coincidint amb el final 
de la frase síntesi final: “do-re-mi-re-do”, transposició a la subdominant del motiu amb 
el que s’iniciava la frase secundària B, és l’agent equilibrador de l’estructura harmònica 
d’aquesta peça fins al punt de garantir la cadencialitat final, malgrat totes les 
irregularitats mètriques i rítmiques que hem observat i que encara no hem justificat.Tant 
el factor equilibrador de la presència de la subdominant, com el factor distensor de la 
frase síntesi col·laboren i contribueixen junts a donar a la peça un final convincent 
malgrat l’alteració flagrant de la simetria rítmica que fins aleshores s’havia mantingut. 
 Anem a passar a discutir les intencions estètiques que porten a Schumann a 
generar tot aquest seguit d’irregularitats en una peça que, hom suposa, no hauria de 
tenir-les en tant que marxa militar. A l’escoltar el final no ens queda cap mena de dubte 
del caràcter de “correcció” conscient feta pel compositor per a arranjar un final en temps 
fort. Es tractaria, doncs, d’un pentimento musical – allò tan habitual en l’art de la 
pintura -, és a dir, una idea musical que es desplega lliurement però que finalment se li 
dona un acabament “convencional”, molt diferent a allò que fins aleshores havia estat.  

Ens podríem preguntar, a més, per què l’autor utilitza una escriptura irregular 
justament per a una peça lligada a tantes convencions estilístiques com és una marxa 
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militar? El nucli del nostre qüestionament el situaríem molt concretament en el 
desencaix de l’escriptura en clau tètica en comptes de escriure en clau anacrúsica. 

La resposta pot venir de la confusió - molt clàssica per cert - entre el que 
significa l’accent mètric i la seva distinció respecte de l’accent dinàmic. És ben curiós 
constatar com cada vegada que apareix l’anacrusi real - no escrita, però si reconeguda 
en l’escolta - apareix escrit el signe f, que evidentment és una indicació dinàmica però 
que curiosament sempre es presenta en el mateix lloc. Només es produeix una excepció 
a la regla: quan l’anacrusi s’esdevé sobre l’harmonia intuïda de sudominant (c. 29). 
Evidentment l’anacrusi te tendència a precipitar l’accent dinàmic cap a l’ictus del 
primer temps del compàs que la segueix, d’abraonar-se cap a fora. Tanmateix, la 
intenció de Schumann és accentuar l’anacrusi “real” de manera que la primera nota 
d’aquesta sigui dinàmicament forta. Aquest procediment provoca una accentuació 
dinàmica que entra en conflicte amb l’accentuació mètrica. Una escriptura fidel a 
aquestes exigències podria ser fàcilment mal interpretada. La forma manera més senzilla 
d’assegurar-se una accentuació dinàmica sobre l’anacrusi és escrivint l’anacrusi real 
com un accent sobre la tesi del compàs. Schumann es refia de l’instint musical que guia 
a tot bon intèrpret: una anacrusi “real”, transformada en l’escriptura en tètica i reforçada 
amb l’accent dinàmic del forte assegurarà una execució accentuada per a aquesta 
anacrusi.  

Tanmateix, més endavant, aquest procediment acaba complicant les coses des 
del punt de vista estructural: davant del fet paradoxal d’haver d’accentuar en part feble 
el final d’una “marxa militar”, va decidir modificar-lo. Se’n va penedir en l’últim 
moment i això va conduir a un final precipitat per a aquesta petita peça. 

 
  
 
 

*  *  * 
 
 
 
 

6.3 “Coral” de R. Schumann: la cadència a la subdominant com factor 
equilibrador global de la tensió harmònica de l’obra. 

  
Tenim aquí una peça musical d’una simplicitat de factura ben evident, de textura 

a quatre veus i amb una trama homorítmica molt clara, típica dels corals harmonitzats - i 
que, per tant, ens fa pressuposar que la veu superior és la que s’encarrega de presentar la 
melodia coral -, que ens permet d’una manera molt transparent observar els aspectes 
relacionats amb el procés de creixement tot posant de manifest l’equilibri musical i els 
aspectes configuradors d’aquest equilibri a través de les diferents dimensions de 
l’escolta musical (exemple 7).  

Es tracta d’una peça en Sol M. Des del punt de  vista de la gramàtica harmònica, 
observem de bell antuvi com es va configurant en el primer verset – és per versets que 
hem d’estructurar un coral, encara que, com en aquest cas, no hi hagi un text versificat - 
un moviment harmònic molt decantat cap a la funció de dominant. És a dir, apareix un 
moviment que partint de l’acord de tònica (I), es dirigeix decididament a l’acord de 
dominant (V) en forma de  semicadència a través del reforç harmònic de l’acord de 
dominant de dominant (V/V). Constatem, per tant, l’absència de l’acord de subdominant 
o de qualsevol altre acord associat a la funció harmònica de subdominant, la qual cosa ja 
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sabem que esdevindria un factor equilibrador de l’harmonia. És remarcable com també 
la línia melòdica de la veu superior d’aquest primer verset és una mica desequilibrada, 
ja que, per bé que al principi sembla que tingui tendència a buscar l’equilibri a través de 
la reculada del motiu impulsor “sol-la-si” donant com a resultat una melodia ondulada 
“sol-la-si-la-sol”, després veiem com al final aquest contorn melòdic ondulat es desvia 
cap a un moviment descendent “fa-mi-re” per anar a buscar la semicadència. Constatem 
que aquest primer verset posseeix una harmonia molt clara a nivell de consonàncies – 
pràcticament tots els acords són consonants llevat d’un +6 (V7) que apareix en el tercer 
compàs -. En canvi, observem com el segon verset d’alguna manera ve a compensar el 

 
 

 
Exemple. 7 
 
 
moviment harmònic desequilibri del primer verset: al principi del segon verset veiem 
com la melodia comença amb el mateix motiu impulsor “sol-la-si”, per a tot seguit 
remuntar a una brodadura melòdica que actuarà de  punt culminant local “do”, per a fer, 
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posteriorment, una ondulació melòdica perfecta “sol-la-si-la-si-la-sol” que ens portarà 
de forma equilibrada a la tònica. És interessant observar com apareixen també 
harmonies de substitució, és a dir, graus que s’encarreguen de crear una alternativa a un 
grau sense que comporti un canvi en la seva funció sintàctica: per exemple, en aquest 
segon verset, el primer acord del compàs 5 és harmonitzat amb un VIè grau com una 
alternativa clarament substitutiva  de l’acord de tònica – amb clara analogia sintàctica 
amb l’acord de tònica amb el que s’inicia el primer verset del coral. És evident que en 
aquest cas el VIè grau no actua com acostuma a fer-ho, és a dir, com un acord 
pertanyent a l’òrbita funcional de la subdominant, sinó que queda assimilat a la funció 
de tònica en tant que acord de substitució del Ier grau – en molts corals de J.S. Bach 
trobem aquesta tècnica compositiva molt sovint -. Comprovem que també el moviment 
harmònic és, en aquest segon verset més, equilibrat ja que apareix molt definidament un 
moviment cap a l’acord de subdominant en el compàs 6; just a la segona  blanca del 
compàs 6, en el moment on es realitza la brodadura “punt culminant” de la melodia de 
la veu superior, constatem la presència d’una 1ª inversió de l’acord de subdominant que 
precedeix el moviment cap a la cadència conclusiva autèntica – emfasitzada per  un 
acord 6/4 cadencial ben marcat sobre la dominant tot dibuixant un final conclusiu. El 
segon verset s’ha encarregat, doncs, de tancar el cicle iniciat en el primer verset i assolir 
l’equilibri harmònic distensiu. D’aquesta manera, els versets primer i segon formen una 
unitat de concepció, un objecte musical unitari que anomenarem frase. 

Tot seguit, es torna a repetir novament aquesta frase: els versets tercer i quart 
són idèntics al primer i segon. Amb la doble  barra ens adverteix Schumann que aquí 
s’acabaria la 1ª secció d’aquest coral, constituïda per dues frases – dos grups de dos 
versets - idèntiques. 

Si mirem el que succeeix en els dos versets posteriors, ens adonarem ben aviat 
que el procés estructural canvia de manera inversa als versets anteriors. El verset n.5 
presenta melòdicament un contorn ondulat a partir de la nota “si” a la veu superior “si-
do-re-do-si-la-si”. Tanmateix, aquesta mateixa ondulació - i el conseqüent equilibri 
melòdic que hi genera - el trobem simultàniament a la veu inferior (donant lloc a 10es 
paral·leles entre veus extremes), si bé en un moment determinat abandona aquest perfil 
melòdic per a atendre  les “obligacions” que el moviment harmònic cadencial exigeix a 
un baix harmònic. Justament és en aquest punt on trobem que s’accelera el ritme 
harmònic a negres – es tracta d’un estrés en el moviment harmònic que és característic 
en la majoria de les cadències – tot fent aparèixer un acord de setena de subdominant en 
1ª inversió integrat en la cadència autèntica dominant-tònica. Posarem de relleu que ens 
trobem en aquest 5è verset amb una melodia ondulada i una harmonia conclussiva 
equilibrades similars a les que havíem trobat en el segon verset. 
  En canvi, en el sisè verset observem novament els factors desequilibradors: la 
melodia de la veu superior, tot partint d’una ondulació es desequilibra amb un 
moviment descendent que la porta a la 5ª de la dominant (la). Per la veu de baix 
constatem un moviment orientat bàsicament cap a la nota “do” que culmina la 
brodadura i un retorn a la nota inicial previ a la caiguda sobre la dominant “re”. La 
sintaxi harmònica d’aquest 6è verset és molt clara a l’escolta: l’acord de tònica és 
elaborat durant els tres primers compassos d’aquest verset – amb especial consideració a 
la brodadura “re-re-mi-re” de la veu superior simultània a la brodadura de la veu de baix 
“sol-si-do-si”, ambdós punts culminants melòdics -, per a moure’s després a la 
dominant com a semicadència harmònica. Palesem la correspondència entre el primer i 
el sisè verset, en el sentit de que ambdós presenten desequilibri tant del moviment 
melòdic com del moviment harmònic. D’aquesta manera, podem constatar la referència 
creuada entre 1er i 6è verset i entre 2on i 5è. Dit d’una altra manera: l’estructura dels 
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dos primers versets que formen la primera frase – repetits en els dos següents – és la 
inversa de la dels versets 5è i 6è, els quals formarien una unitat de frase a la vegada. 
 Els versets 7è i 8è que formen la frase final, presenten aspectes interessants des 
d’un altre punt de vista. Per exemple, tenim el fet de la presència de dos calderons o 
fermatas en el quart compàs del verset 7è. És evident que en aquest cas no es tractaria 
pas de la típica fermata dels corals vocals que indicaria el final del verset: lògicament, 
no tindria cap sentit interpretar-ho com a dos finals de verset seguits. Tanmateix, els dos 
calderons seguits ens podrien fer dubtar sobre el final del verset 7è: aquest verset acaba 
en el primer calderó o en el segon?. És evident que de considerar el final en el primer 
calderó ens trobaríem en el fet inexplicable d’un allargament de l’anacrusi del verset 
següent sense una intencionalitat expressiva que el legitimi. 

Sembla, doncs, que la interpretació més adient seria considerar el segon calderó 
com a final d’aquest 7è verset. Però aquesta consideració ens porta a haver d’acceptar 
un final sobre una cadència sobre la subdominant. Aquest tipus de cadència no és 
habitual - fins i tot no és contemplada en els tractats d’harmonia més reconeguts - però 
evidentment existeix. Un cop reconeguda la possibilitat de la cadència a la subdominant, 
el moviment harmònic d’aquest 7è verset es dibuixa de manera molt més clara: el 
verset, inicialment en Sol major, fa un moviment tonal tot desplaçant el centre tonal 
sense l’aparició de notes característiques del nou centre, gairebé dissimuladament cap a 
la tonalitat de la  subdominant (IV), és a dir, Do major. Aquesta és l’única cadència que 
es produeix diferent de les cadències autèntiques (V-I) i semicadències (V) que hem 
trobat en els versets anteriors. Però és que, a més, de ser l’única cadència diferent ho fa 
d’una manera molt emfàtica, com ho mostra la presència dels dos calderons. 
Efectivament, aquests dos calderons representen una dilatació del tempo, un ritardando 
expressiu que marcarà un abans i un després: la cadència a la subdominant al final 
d’aquest verset s’encarregarà d’equilibrar la tensió harmònica de tot el coral. En un 
principi el moviment harmònic havia estat sempre, o bé desplaçat cap a la dominant en 
els versets primer i sisè, o bé conduït equilibradament a la tònica en el 2on i 5è versets, 
però sempre condicionat a fer finals a la tònica o a la dominant. La cadència a la 
subdominant significa la primera i única vegada en que es farà una cadència sobre un 
grau i funció harmònica diferent.  

A partir d’aquí, un cop aconseguit aquest element equilibrador global, només 
falta dirigir el moviment cap a la tònica final, de la qual cosa s’encarregarà el verset 8. 
Sens dubte que apareixen elements de tensió en els ritmes de negres a l’inici, que donen 
un cert dinamisme a  aquests dos últims versets, però des d’un punt de vista estructural 
semblen anecdòtics. Per exemple, si prestem atenció a la melodia de la veu superior, 
veiem com en el verset 7 apareix una tendència equilibradora amb el contorn “si-do-re-
do-si-sol-la-si” en forma d’ondulació – discontinua en algun moment- però que 
finalment cau cap a la nota “sol”, mentre que harmònicament el moviment es desplaça 
cap a la subdominant en forma de cadència autèntica sobre la subdominant (V/IV – IV). 
Des del punt de vista de la sintaxi harmònica podem sintetitzar el moviment harmònic 
de la següent manera: constatem la presència en el primer verset d’un moviment molt 
decidit que va de l’acord de  tònica a l’acord de dominant, reforçat per la presencia de la 
dominant de la dominant (V/V). En el 2on verset apareix un moviment compensatori 
equilibrador que s’inicia en un acord substitutiu de la tònica (VI), però tanmateix 
constatem com en el fons és la tònica la que domina en els tres acords primers acords 
d’aquest verset, per a, tot seguit, assolir l’equilibri harmònic a través del moviment que 
desplega de manera cadencial els graus subdominant-dominant-tònica. Més endavant, 
en el verset número 5 trobem un ampli moviment ondulatori si-do-re-do-si/sol-la-si-la-
sol en la veu de baix, que podem considerar una perllongació de la funció de tònica i 
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que precedirà una cadència autèntica. En el verset número 6 - ja ho hem comentat -, 
també observem una perllongació de la tònica, amb una brodadura “do” i un moviment 
harmònic semicadencial. En el verset número 7 trobem ja des del principi un reforç 
important de l’acord de subdominant, veiem com  això es va desplaçant cap a la 
subdominant que finalment vindrà confirmat per un final cadencial sobre el 4art grau 
(Do major) – a través d’un encadenament dominant de subdominant/subdominant que 
en una anàlisi poc acurada podria passar fàcilment desapercebut, ja que aquest acord de 
dominant de subdominant és un acord tríade i sense cap nota característica 
diferenciadora de l’acord de tònica de Sol major -. Finalment, en el verset 8è observem 
un moviment harmònic de subdominant-dominant-tònica, molt semblant  al que havíem 
trobat en els versets 2 i 5.  

Des del punt de vista de la forma musical veiem com aquesta peça, encara que 
consti 8 versets i 32 compassos, no és una obra en la que imperi la simetria en la seva 
forma intra opus. Ben al contrari, globalment constatem que es produeixen moviments 
desequilibrants en diverses dimensions musicals. Així, observem un desplaçament del  
nivell de tessitura entre la primera i la segona secció essent aquesta globalment més 
aguda que la 1ª secció. Pel que pertoca al camp de la sintaxi harmònica, veiem com al 
llarg de la peça anem passant de moments de  desequilibri a equilibri i viceversa, fins 
arribar al verset 6è on es produeix el punt culminant d’aquesta tensió melòdica i 
harmònica, mentre que en el 7è verset arribem al punt equilibrador global de tota la peça 
a través d’un moviment decidit cap a la funció de subdominant. Només quedarà entrar 
en el repòs final amb la cadència conclusiva del darrer verset. 

Aquesta peça és un clar exemple de la connexió de les diferents dimensions o 
qualitats estètiques que componen l’obra i com s’aconsegueix finalment l’equilibri en 
un sentit global. Tanmateix, aquest equilibri global no aconsegueix compensar 
definitivament els moments de tensió generades fins aleshores. La forta asimetria entre 
els moments de tensió i distensió generen que el sentiment estètic no assoleixi un 
equilibri total – la diferència d’àmbit sonor entre les dues seccions i l’arribada de la 
cadència de la subdominant gairebé “in extremis” s’encarreguen de que no sigui així. 
D’aquesta manera, la percepció global del coral, fins i tot malgrat el seu final cadencial 
plenament conclusiu, ens convida a continuar, com un petit preludi de quelcom que 
seguirà, tot convidant a l’oient a esperar l’escolta de la següent peça de l’àlbum. 

 
 

  
*  *  * 
 

 
 

6.4 “Pobre orfe!” de R. Schumann: la qualitat representativa del llenguatge 
tonal triàdic. 
 

 Ens trobem davant d’una peça realment suggerent pel seu títol. Així com en 
altres peces apareix alguna referència al gènere musical, aquí ens trobem davant d’una 
exclamació sobre una determinada imatge  o sobre una experiència definida per 
aquestes dues paraules :”pobre orfe”. Els títols que encapçalen les obres musicals 
sempre són un element important en la majoria dels compositors i en el cas de 
Schumann també ho són. El títol d’aquesta peça d’alguna manera sembla estar 
relacionat amb la motivació d’un estat anímic a conseqüència de l’experiència vital d’un 
individu orfe,  d’una persona marginada de la societat del s.XIX. Val a dir que ser orfe 
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al segle XIX no és el mateix que ser-ho en el segle XX. Quedar orfe essent jove 
significava aleshores no tenir possibilitats de sortir d’aquesta situació de marginació 
social; per tant estem davant d’una circumstància que posseeix un potencial dramàtic 
que la peça de Schumann ve a descriure, a representar – recordem la nostra discussió en 
relació a la qualitat representativa característic de la música escrita en el sistema tonal  
triàdic - i que en aquest cas ja veurem com ho fa Schumann per a aconseguir-ho. 

La tonalitat és “la menor”, per tant aquí també tenim una possible referència 
d’una situació anímica trista o com a mínim apagada en relació al mode major. Veiem 
també  un començament decidit amb un ritme  harmònic ràpid, de corxera, sobretot 

 
 

 
Exemple 8 
 
 
fent incidència amb estats fonamentals des de l’harmonia, és a dir, amb solidesa, en 
forma d’un avanç  decidit i ferm (exemple 8). Primerament apareixen les funcions 
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bàsiques de tònica-dominant–tònica en el 1er compàs, i en el 2on compàs trobem el 
mateix esquema rítmico-harmònic però aquesta vegada amb la referència al to del tercer 
grau, és a dir, el to del relatiu major; el relatiu major significa un canvi, un contrast 
també des d’aquest punt de vista emocional cap a una tonalitat més clara, més positiva.  

També, paral·lel a aquest aspecte harmònic, trobem una melodia ondulada en el 
primer compàs, amb una anacrusi constituïda per dues semicorxeres i que, juntament 
amb la caiguda sobre la corxera del primer compàs (cèl·lula temàtica principal), donen 
l’impuls inicial al moviment musical per a tot seguit desfer el camí cap a la nota inicial, 
tot consumant el primer motiu d’aquesta peça. En el segon compàs es presenta un breu 
moviment tonal al relatiu major tot coincidint amb un moviment ascendent de la 
melodia, com a variant motívica, que abans havia estat ondulada i que en aquest 
moment és decididament ascendent. Aquest moviment melòdic ascendent no s’atura 
sinó que ens trobem en el compàs 3 com la línia melòdica continua remuntant fins 
arribar al punt culminant a partir d’una petita variant rítmica de l’anacrusi que hem 
descrit abans: es tracta ara d’una anacrusi més contrastada, més enèrgica i decidida en la 
qual apareix una semicorxera amb punt i fusa. És a dir: d’alguna manera s’està posant 
de relleu la força d’aquest impuls inicial anacrúsic, el qual, a l’arribar al punt culminant, 
es presenta d’una forma encara més decidida. Tanmateix,  justament és en aquest tercer 
compàs apareix tot seguit, de manera sobtada i inesperada un alentiment, una dilatació 
de les figures rítmiques i també del ritme harmònic: allò que eren corxeres ara passa a 
tenir ritme de negres; es tracta, doncs, d’una augmentació al doble del seu valor, que 
coincidirà també amb un moviment melòdic per salt descendent, un cop arribat al punt 
culminant, que serà rítmicament dilatat i amb sentit expressiu abrupte en el seu retorn a 
la tonalitat principal (la menor).  

Vistes les coses des d’aquesta nova perspectiva, l’anterior moviment tonal del 
compàs 2 al relatiu major se’ns presenta ara com un element anecdòtic, de caràcter 
merament episòdic, mentre que el retorn al mode menor queda consolidat. A més, 
aquest retorn a “la menor” queda confirmat de manera taxativa, ja que la forma d’acabar 
la primera semifrase és a través d’ un salt brusc descendent de 5ª disminuïda. No és 
gaire habitual que trobem en les peces clàssiques o romàntiques finals de frase o 
semifrase tot fent servir intervals melòdics dissonants com, ara en aquest cas, la 5ª 
disminuïda. És evident que harmònicament estem davant d’una semicadència i, per tant, 
sentim aquí una sensació estètica de descans, de suspensió provisional, però 
curiosament la melodia, que acompanya aquest final, amb aquest salt dissonant de 5ª 
disminuïda, deixa el regust d’una tensió melòdica que, dins del context tonal triàdic, 
generarà un conflicte pendent d’esser resolt.  

Es torna a repetir el mateix procés musical per la segona semifrase, la qual 
s’encarregaria de completar la frase principal de la peça que estem analitzant, cosa que 
queda ben advertida i posada de relleu per Schumann escrivint una doble barra 
divisòria. L’única diferencia en relació a la semifrase anterior consisteix en que la 5ª 
disminuïda ve complementada i conduïda cap a un final femení per a la frase a través 
d’un moviment més suau i més equilibrat amb el moviment melòdic “sol-fa-si-do-la”.     
El “si-do-la” és un petit afegit que no deixa dubte de la relació entre el final de la 
primera semifrase amb  el de la segona, sense diferències remarcables. En 
conseqüència, el conflicte melòdic al final de la primera i principal frase de la peça 
continua vigent, i això produeix estranyesa per a l’intèrpret, perquè si ja és inhabitual 
trobar una semifrase que acabi amb un interval no consonant encara ho és més que en la 
segona semifrase que tanca el cicle torni a insistir amb la seva presència - per bé que 
suavitzada per aquest final femení i també per la cadència harmònica ara ja conclusiva i 
tancada -. Tot plegat, així acaba la frase principal.  
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Seguidament, es presenta una nova frase de quatre compassos de caire secundari 
i transitiu basada fonamentalment amb el desplegament de harmonia de dominant. 
S’estableix un pedal de dominant a la veu de contralt - de fet hi ha una reducció de la 
textura de quatre a tres veus -.  Tanmateix, malgrat aquest canvi de nivell harmònic, 
apareix davant nostre novament la mateixa estructura motívica: trobem l’anacrusa de 
semicorxeres, tal com la teníem al principi de la primera semifrase, amb un moviment 
ascendent que curiosament al cap del mateix compàs prefigura ja el que vindrà a ser 
novament la 5ª disminuïda, una mica dissimulada pels dos graus melòdics que apareixen 
al mig, “mi-do”, que tot plegat dona lloc al moviment “fa-mi-do-si”: aquest és un final 
melòdic que posseeix una altre vegada un element “suavitzador”, al bell mig, però que 
de fet palesa el moviment de 5ª disminuïda que torna a aparèixer en escena. 
Evidentment, tot això no es produeix casualment. De manera simultània, apareix en la 
veu del mig un pedal insistent sobre la nota dominant (mi), paral·lel al qual es va 
dibuixant un perfil melòdic a la veu aguda i reforçat per un resseguiment d’aquesta a 
distància de 10ª per la veu més greu. Aquest objecte musical de dos  compassos, aquest 
motiu, es podria considerar com una variant dels c. 3 i 4 de la frase principal, és a dir, 
bàsicament seria el mateix perfil melòdic però en aquest cas subdividit rítmicament a 
corxeres però amb un final harmònic sobre la dominant, per a, tot seguit, a la segona 
part es torni repetir el mateix procés en els dos compassos següents, tot posant èmfasi 
aquesta vegada en el salt melòdic de 5ª disminuïda sense cap element que faci de 
“suavitzador” de la dissonància, mentre es precipita cap a la dominant ja des del primer 
compàs del tercer sistema. Estaríem parlant, per tant, d’una semicadència de la mateixa 
qualitat harmònica que pot tenir la del compàs 4 de la frase principal. Observem també 
com apareix un acord de subdominant en la darrera corxera del compàs anterior, just 
abans de caure a la semicadència, que queda una mica dissimulat al aparèixer juntament 
amb el pedal de dominant (mi). Aquest acord de subdominant (IV de la menor) “re-fa-
la” fa de reforç al moviment harmònic en direcció a la semicadència.  

A través del que serà una soldadura en la veu inferior (semicorxeres “mi-re-do-
si”) apareix, sota la indicació “a tempo” , la reexposició de la frase principal. Tornem a 
trobar un altre vegada l’anacrusi iniciadora del moviment, reforçada harmònicament per 
una tercera veu en la tessitura de contralt. Llevat d’aquest petit detall, tornem a trobar el 
mateix d’abans.  

No obstant, hi ha quelcom que fàcilment s’escaparia de la nostra observació per 
la seva aparent insignificança, però que té, al nostre parer, un notable valor interpretatiu: 
l’anacrusa que ve abans d’arribar al punt culminant (“sol”) ja no és tan enèrgica com en 
el principi de la peça. El fort contrast de semicorxera-amb-punt/fusa s’ha diluït en dues 
semicorxeres, la qual cosa mostra un afebliment de l’impuls de l’anacrusa cap al punt 
culminant que serà definitiu a partir d’aquest moment. El primer impuls desapareix per 
sempre, fenomen aquest que porta a ser interpretat com un desgast, ja que la repetició se 
sent com menys impulsiva, més “cansada”de l’esforç exercit.  

Tanmateix, llevat d’aquest desgast de l’impuls inicial, la repetició de l’esquema 
esdevé inexorable, ja que tot continua igual, de forma que el procés de creixement 
acumulatiu s’imposa generant una estructura molt simple: A (frase principal) / B (frase 
secundària de transició)/A/B/A, i si tenim en compte que la frase B té una extensió 
reduïda a quatre compassos i és una derivació de l’A, el resultat que obtenim és el d’una 
estructura monolítica de retorn constant, però amb un desgast constatat, de la frase 
principal. Aquesta repetició no només la trobem a nivell de frases sinó també en la 
dimensió melòdica: tant la frase A com la B  presenten el mateix dibuix cadencial, tant 
la primera semifrase d’A i de B com la seves respectives segones semifrases palesen 



294 
 

una constant incidència sobre el mateix final melòdic; un final que sentim com abrupte i 
conflictiu.  

A partir de tot el que hem anat observant en el present anàlisi i de l’adscripció 
d’aquesta peça al sistema tonal triàdic, creiem que podem interpretar legítimament allò 
que aquesta peça pretén representar musicalment: per una banda, se’ns fa palès tota 
una fenomenologia de l’esforç, de l’impuls, d’una voluntat – allò que, de forma 
col·loquial, descriuríem com unes “ganes” -, un moviment que presenta tots els auguris 
de poder assolir exitosament la seva meta, però que, tanmateix, queda frustrat a mig 
camí en forma d’una aturada abrupta i inesperada del moviment rítmic – ben definida 
per la dilatació rítmica i rítmico-harmònica – juntament amb un final melòdic també 
abrupte que talla tota inèrcia del moviment ascendent iniciat amb bons auguris. Aquest 
fenomen es torna a repetir una i una altra vegada juntament amb el desgast de l’impuls 
que ja hem comentat anteriorment. És evident que estem davant d’una fenomenologia 
anàloga a la de la vida d’un jove orfe, ple d’impuls vital i d’energia, però que és esclau 
d’un destí que ell no pot canviar i que contínuament el “clava” a una situació impossible 
de canviar. Es tracta d’una situació dolorosa, reiterativa, provocadora de fatiga, neguit i 
desgast de les seves energies.  

Òbviament, amb això no estem afirmant que allò que aquesta petita peça 
significa i representa musicalment sigui l’experiència vital o l’estat emocional d’un 
pobre orfe de l’època de Schumann. Com ja hem argumentat abastament en el capítol 
anterior, la qualitat representativa de la música escrita en el sistema tonal triàdic no pot 
tenir un significat literal en relació a cap fenomen extramusical. Ni aquesta peça ni cap 
altra obra musical pot significar o representar cap fet del món. Tanmateix, reconeixem 
una analogia gramàtico-sintàctica i expressivo-intencional entre el sentiment estètic 
musical d’aquesta obra i el sentiment poètic que la figura d’un pobre orfe pot inspirar en 
els individus sensibles. Tot intent d’aproximació més enllà de l’estructura del llenguatge 
seria una pura metàfora: una d’entre les nombroses metàfores que podrien satisfer 
aquesta analogia estructural. Aquest mateix títol podria haver donat lloc a un resultat 
musical diferent, de la mateixa manera que aquesta obra musical podria haver estat 
titulada de moltes altres maneres. No obstant això, allò que per a nosaltres és 
fonamental és que el títol d’aquesta peça s’adiu al seu contingut musical, que no és cap 
disbarat l’associació metafòrica entre el significat del títol i el significat de la música, i 
entenem que això ha estat possible perquè el sistema musical al que pertany aquesta 
obra permet no només una intencionalitat expressiva, sinó un llenguatge musical 
representatiu d’un món musical – amb els seus “fets”inherents a la realitat autònoma de 
la música i intransferibles a un altra realitat extramusical – que pot presentar analogies 
estructurals amb altres llenguatges. 
 
 
 
 
 

*  *  * 
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7. Conclusions 
 
 1) El compositor escriu la seva partitura per a ser interpretada; per tant, el 
compositor escriu només per a l’intèrpret – incloent-se a si mateix també com a intèrpret 
de la seva obra - i no per a l’oient. 
 L’intèrpret sempre interpreta per a l’oient – també per a si mateix com a oient de 
la seva interpretació -, fent explícits per a aquest els valors estètics de l’obra i els valors 
intrínsecs de la interpretació. 
 

2) L’intèrpret transforma a través de la seva imaginació el signe gràfic de la 
partitura en el símbol musical que ha estat gestat en la imaginació creadora del 
compositor.  

La intuïció interpretativa consisteix en la percepció sensible del sentit simbòlic 
del signe escrit i del joc de relacions entre els símbols musicals que configuren l’obra en 
la imaginació creadora del compositor. 

 
3) L’execució musical representa la culminació de la tasca interpretativa. Només 

així, l’obra musical pot posseir plenament l’ésser de l’intèrpret i pot entregar els seus 
valors estètics en profunditat. 

 
4) La interpretació musical no és un objecte estètic, sinó una activitat artística 

que treballa amb objectes estètics. Per això és exigible en tota interpretació la fidelitat 
als valors i qualitats que posseeix l’obra en si mateixa. 

 
5) Una obra musical destinada pel compositor a no ser interpretada o no ser 

escoltada, no pot ser considerada com a tal. 
 
6) L’obra musical sempre supera la seva partitura. Per això és tant important la 

intuïció i la imaginació interpretativa. 
 
7) La tradició musical heretada d’altres èpoques només és interpretable en la 

mesura que existeixin valors estètics transversals entre diferents èpoques, autors i estils. 
 
8) En relació a les interpretacions “històriques” o – mal anomenades - 

“autèntiques” afirmem que el sentit de l’actualitat inherent a l’escolta musical no pot ser 
traslladable en el temps. En conseqüència, tant l’intèrpret que realitza una interpretació 
“històrica” com l’oient que l’escolta ho fan ineludiblement des de la seva 
contemporaneïtat.  

Tota interpretació o escolta que no tingui present el condicionant de la 
contemporaneïtat cau irremissiblement en una al·lucinació metahistòrica aliena a tot 
sentit d’autencitat estètica i artística. 

 
9) La singularitat estructural de cada obra musical demana que la seva 

interpretació s’estructuri també singularment. Aquesta singularitat es manifesta a través 
de la relació i el valor relatiu dels diversos moments que estructuren la interpretació. 

Reconeixem quatre moments estructuradors de la interpretació: 1) la lectura-
audició interna de l’obra; 2) l’anàlisi fenomenològica descriptiva i l’anàlisi 
hermenèutica; 3) la síntesi i l’organització del discurs interpretatiu; 4) l’execució 
instrumental. 
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10) L’anàlisi musical consisteix en la separació de determinats aspectes de l’obra 
musical per tal d’intensificar la atenció sobre aquests en detriment d’altres aspectes que 
seran també estudiats en el seu moment.  

Tanmateix, per a que la tasca analítica sigui significativa ha de respectar la unitat 
de concepció de l’obra i de tots els seus objectes musicals que la componen, així com la 
integritat de la seva estructura i la intencionalitat expressiva del compositor. 

 
11) L’anàlisi musical fenomenològica, en les seves dues vessants qualitativo-

descriptiva i hermenèutica, ha de ser una anàlisi respectuosa de la unitat i la identitat del 
concepte musical sensible, separadora i detalladora, però no trencadora ni destructora 
del sentit musical  

Aquest propòsit només és possible des d’un “contacte” íntim amb el concepte 
sensible, és a dir, amb l’objecte musical creat en el pensament del compositor i fet 
“carn” en el so musical. Això significa que l’anàlisi musical fenomenològica s’ha de 
portar a terme des d’una “sensibilitat merleau-pontyana”: només des d’aquesta 
sensibilitat l’anàlisi aconsegueix “explicar musicalment” la música, sense caure en 
reduccionismes ni modelitzacions generalistes i simplificadores.  

 
 
12) Els límits del procés analític són els límits del detall. El punt de no retorn del 

procés seria aquell que, de continuar amb ell, comportaria una pèrdua significativa del 
sentit musical del detall analitzat. 

 
 

13) L’anàlisi musical fenomenològica s’estructura en cinc camps temàtics:  
 

1) l’anàlisi tipològica, 2) l’anàlisi objectual, 3) l’anàlisi tècnica,  
4) l’anàlisi qualitativo-descriptiva i 5) l’anàlisi hermenèutica. 

 
Per la seva banda, l’anàlisi qualitativo-descriptiva s’estructura en: 
  

1) l’anàlisi del moviment i del creixement musicals i 2) l’anàlisi de les 
qualitats eidètiques (la qual inclou l’anàlisi formalo-estructural, l’anàlisi 
motívica i l’anàlisi del llenguatge musical – anàlisi harmònico-
contrapuntística, quan l’obra per a analitzar pertany al repertori tonal 
triàdic -). 

   
       L’anàlisi  hermenèutica inclou: 
 

1) l’anàlisi intencional, 2) l’anàlisi estilística i 3) l’anàlisi cultural de 
l’obra musical. 
 

14) L’anàlisi qualitativo-descriptiva s’encarrega de valorar i descriure les 
diverses qualitats estètiques dels objectes musicals. L’anàlisi hermenèutica recull la 
descripció de l’anàlisi qualitativo-descriptiva per tal de copsar el sentit musical i la raó 
de ser de cada detall de l’obra. 

 L’anàlisi musical no només ha de ser capaç de desvelar el fonament comú de les 
diverses formes i estructures musicals de l’obra, sinó que també ha de fer palesa la 
irreductibilitat de les diferències entre els objectes musicals i el caràcter infonamentat de 
la singularitat d’aquests. 
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15) El moment interpretatiu que segueix a l’anàlisi fenomenològica és el que 

anomenem síntesi interpretativa, la qual ens permet copsar en la seva integritat i 
profunditat la diversitat de valors artístics de l’obra musical. Aquesta síntesi recompon 
tot allò que l’anàlisi fenomenològica ha separat i detallat reintegrant-ho en una unitat de 
sentit complet. 

La síntesi interpretativa no és la mera suma dels valors i qualitats detallats per 
l’anàlisi, sinó que, tot transcedint-los, aporta valors interpretatius propis a l’obra 
musical en la seva integritat. 

  
 16) L’explicitació de la síntesi interpretativa demana l’organització d’un 
“discurs” musical interpretatiu isomòrfic a l’obra en tant que objecte donat a l’escolta. 

 
17) L’execució vocal o instrumental de l’obra musical significa la consumació i 

el moment culminant de la interpretació d’aquesta.  
La superació dels reptes tècnico-instrumentals no ha de ser mai l’objectiu 

principal de l’execució musical, sinó que la tècnica musical ha d’estar subordinada als 
valors propis i interpretatius de l’obra musical: en això consisteix la fidelitat de 
l’execució. Només una execució fidel a la interpretació pot ser transparent als valors 
d’aquesta i, alhora, aportar els seus valors intrínsecs a l’obra musical. Per això, les 
distintes execucions fidels d’una obra fan madurar i créixer els valors estètics d’aquesta. 

 
18) L’execució musical ens manifesta una doble intencionalitat en l’obra 

executada: la intencionalitat creativa del compositor i la intencionalitat estètica de 
l’intèrpret. 
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Capítol 6 
 
 
 

Conclusions finals 
 
 
 
1. En relació a la fenomenologia dels sentiments estètics musicals 
 
 

Per a arribar a desvelar el sentit de la música a través del sentiment estètic que la 
seva experiència ens proporciona hem hagut de realitzar un estudi de la fenomenologia 
relacionada amb el camp de sensacions, emocions, passions, etc.. Aquesta investigació 
l’hem portat a terme tot partint del treball realitzat per Max Scheler, eminent 
fenomenòleg alemany i un entre els escassos filòsofs que s’han aventurat a investigar 
seriosament la fenomenologia dels sentiments. Tot i que compartim bona part de les 
conclusions a les que arriba Scheler, val a dir que no són poques les discrepàncies que 
ens separen, algunes de les quals ens han conduït, al llarg de la present investigació, a 
noves perspectives i conclusions inèdites.  
 

1) Entenem per valor una qualitat especial d’un objecte. Els valors són els 
objectes correlats intencionals del sentir: són des-coberts com veritables “tresors” pel 
sentir. La fenomenologia del sentir i dels sentiments és el camp temàtic escaient per a la 
investigació sobre els valors. 

 
2) L’experiència de la música és una de les que més posen de manifest la 

complexitat de la fenomenologia dels valors. L’experiència originària de la música 
consisteix en sentir els valors que ella posseeix en si mateixa i que desperta – o fa 
“ressonar” - en nosaltres en forma de sentiments i de comprensió d’indole estètica. 
Aquests valors musicals, doncs, són els objectes intencionals del sentir que “donen 
sentit” a la música: és a dir, l’experiència del valor sentimentalo-estètic d’una peça 
musical i l’experiència de sentit – a tots nivells ens referim, no només en el pla 
intel·lectual - que ella ens dóna són dues perspectives de la mateixa experiència. 
Tanmateix, també els valors intel·lectuals, corporals, simbòlics, etc. associats amb 
l’experiència de sentir música, s’han de considerar com a expressions o ressonàncies 
dels sentits i dels valors originaris en el camp dels sentiments estètics. Amb altres 
paraules: l’experiència musical rau en darrer terme en el cor (raison du coeur), i des del 
cor es desplega a totes les altres dimensions estètico-existencials de la persona. Per això, 
si no hi ha experiència en el camp dels sentiments estètics el fenomen sonor que 
escoltem no podem considerar-lo com a música.  

 
3) Els sentiments que desperta la contemplació d’una obra d’art són específics i 

els anomenem “sentiments estètics artístics”. Els sentiments que desperta la música – 
els quals podem anomenar “sentiments estètics musicals” - dins de l’especificitat de 
l’art són únics en llur singularitat perquè són valors que no estan vinculats a una 
representació del món: són valors “en si” mateixos, sentits i compresos com l’essència 
dels sentiments que manifesten. Per això experimentem un sentit d’intemporalitat en la 
contemplació dels valors estètics musicals que fa d’aquesta immediata vivència el darrer 
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i més elevat objectiu estètic. D’aquesta manera, cada nova escolta de la mateixa obra 
ens pot obrir nous horitzons insospitats de sentit. 

 
4) Entenem que l’estètica musical fenomenològica és la disciplina que 

s’encarrega d’investigar sobre els valors i sentiments estètics musicals, així com sobre 
la creació, interpretació i escolta dels objectes que componen la música.  

 
5) El tema principal de la present tesi ha estat el reconeixement de l’estètica 

musical fenomenològica com una prima philosophia. Aquesta afirmació és el resultat 
d’una investigació que ens ha revelat que tot coneixement – inclòs també el filosòfic, és 
clar - es fonamenta de fet en una axiologia del sentir, i que tot raonament és derivat d’un 
valorar intuïtiu pre-lògic i pre-representatiu en el camp dels sentiments, el qual actua de 
fons de sentit previ a la percepció conscient, ideativa o imaginativa, de l’objecte en 
qüestió.  

Efectivament, darrera de la neutra i desapassionada “objectivitat” de la 
consciència reflexiva s’oculta un sentiment amagat de gèlid espant en un estat 
permanent d’alerta i de commoció, el qual ha engendrat de si la noció de distància i 
separació que permet a la raó – com el mirall que ens possibilita no haver de veure 
directament la cara de Medusa - allunyar-se de l’amenaça d’un present potencialment 
espantós i poder, així, instal·lar-se en el passat, per tal de predir un futur que re-presenti 
un “present” completament donat, sense perills imprevistos, definitivament mort. 
Apareix així, més enllà de l’impensable, l’insentible que trenca la unitat del camp dels 
sentiments, tot separant el sentiment subjacent a la consciència reflexiva de la resta dels 
sentiments. 

 
6) L’art en general – i la música molt especialment – ens ajuda a retrobar-nos 

amb la unitat sentimental perduda, tot reconduint la raó pel camí del cor vers el sentir 
originari, el qual és el fonament en si infonamentat de tot coneixement i tota lògica. 
Així, no només la teoria del coneixement sinó l’epistemologia han de ser considerades 
com a disciplines derivades d’una axiologia del sentir: per això, allò que té realment 
sentit no és la constatació de la veritat d’un fet sinó el valor que posseeix per a nosaltres 
la veritat, sigui a nivell universal o particular.  

 
7) Hem trobat que el concepte d’expressió és determinant per a poder valorar i 

entendre els sentiments i les vivències alienes. En aquest sentit, s’ha d’interpretar tota 
valoració i comprensió de la música com una aprehensió simbòlica del cos, de la 
intencionalitat i del gest expressiu del compositor en la seva obra, segons una 
“gramàtica” de l’expressió que és universal, més enllà de tot convencionalisme afegit. 
En realitat, el valor expressiu és allò que aprehenem originàriament dels fenòmens: no 
ens és donat el fenomen “en brut”, sinó el seu valor expressiu per a nosaltres.  

La capacitat d’aprehensió de l’expressió apareix justament per primera vegada 
en la unificació afectiva que experimenten l’infant abans de néixer i la seva mare, i, per 
descomptat, molt abans de que s’esdevingui en aquell el primer conat d’expressió 
verbal. Aquesta capacitat - malauradament perduda o debilitada a edats primerenques en 
la majoria dels individus que viuen en les societats modernes, però encara conservada 
en les cultures dites “primitives” i cultivada en les sensibilitats artístiques d’arreu - és la 
base de la cosmovisió artística del món. 

 
8) La sensibilitat al valor de la intencionalitat del gest expressiu va unida a la 

intuïció de la singularitat de tota identitat en el pla artístic. Per això, no existeix tal cosa 
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com una creativitat general particularitzada en creativitats individuals: la creativitat és 
inseparable de la singularitat. Només una aprehensió immediata de la singularitat fa 
possible copsar el sentit de l’expressió en l’artista i en la seva obra. Per aquest motiu, 
tota obra d’art, tota obra musical és necessàriament singular. Gràcies a la identitat 
singular que posseïm com individus – el “jo” no és altra cosa que la “marca” expressiva 
més representativa de la pròpia identitat - podem ser partícips de la identitat singular i 
dels valors expressius de cada autor en cadascuna de les seves obres. 

 
9) L’aprehensió de valor i sentit a través de la música ens ha recordat la capacitat 

que posseeix el sentiment de simpatia de permetre un coneixement del valor de 
l’experiència originària aliena, sense haver-la de reviure nosaltres mateixos. En aquest 
sentit el sentiment estètic té moltes coses en comú amb la simpatia, ja que ens permet 
experimentar les qualitats d’un sentiment sense la presència del sentiment actual mateix. 
Hem fet extensible, doncs, a l’experiència musical allò que Scheler afirmava de la 
simpatia: que és un fenomen d’ordre metafísic en el sentit de ser un protofenomen 
inderivable en la base de tot coneixement ideatiu. D’aquesta manera podem afirmar que 
el sentit al qual apunten els valors revelats en el sentiment estètic és el fonament de 
l’experiència artística en general i musical en particular. 

 
10) Tanmateix, no només la simpatia juga un paper important en el sentiment 

estètic musical sinó tota la gamma de sentiments, segons un ordre de fonamentació de 
més originari i profund a més derivat i superficial, que hem anat descobrint 
progressivament tot interrogant el llenguatge verbal – el qual guarda de forma subtil i 
sovint confosa la petjada de la intencionalitat originària dels sentiments unificats -. Són: 
l’empatia, l’amor, la compassió, la simpatia, la passió, el desig, l’afecte, l’emoció i la 
sensació.  

Així, per exemple, hem constatat com el sentiment amorós es fa present de 
manera molt intensa en l’experiència musical, tant en allò que fa referència a l’acte 
d’entrega de la creació de l’obra artística per part del compositor com en l’acte de cura i 
acolliment per part de l’intèrpret i l’oient. Com s’esdevé habitualment amb els 
enamorats, en els què la reiteració dels encontres alimenta el seu amor, el sentiment 
estètic de l’amor ens fa desitjar un nou encontre amb l’obra musical.  

De la mateixa manera, podem parlar d’un sentiment d’empatia estètico-musical, 
d’una fusió afectiva, fonament últim de tota simpatia estètica i de tot sentiment estètic 
amorós, que uneix íntimament els cors de l’artista, de l’intèrpret i de l’oient. En aquest 
sentit, la tasca artística creativa musical és desvetlladora de valors, descobridora de 
coneixements, enriquidora de les qualitats humanes i eixampladora de la vida espiritual 
de les persones sensibles a la música. 

 
 
2. En relació a la fenomenologia de l’objecte musical 

 
 
Sabem, doncs, que un valor és un objecte intencional del sentit, però alhora un 

valor és també, com ja hem dit, una qualitat d’un objecte. En conseqüència, un valor 
estètic és una qualitat d’un objecte estètic i, en particular, un valor estètic musical és una 
qualitat d’un objecte estètic musical. El següent pas de la nostra investigació ha consistit 
en preguntar-nos sobre què és i què no és un objecte estètic musical, quin tipus 
d’objecte és, quines són les seves característiques fenomenològiques i en què es 
distingeix d’altres objectes. 
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1) Hem definit l’objecte musical com un objecte estètic, artístic i sonor constituït 

en una unitat de sentit.  
Entenem que una obra d’art musical és un objecte musical en tant que és sentida 

en els seus valors estètics, percebuda musicalment per l’oient i concebuda en el 
pensament musical del compositor. Dit en termes fenomenològics: l’obra musical i 
l’objecte estètic musical noemàticament són el mateix objecte; però noèticament 
difereixen perquè una obra d’art no exhaureix el seu significat exclusivament com 
objecte estètic, sinó que pot ser concebuda també com objecte no estètic (objecte 
històric, objecte per a l’especulació teòrica, objecte per a l’explotació econòmica, etc.), 
mentre que, per altra banda, un objecte musical pot ser un element component d’una 
obra musical (un motiu, un tema, una frase musical, etc.), no necessàriament ha de ser 
l’obra completa en la seva totalitat.  

Aquesta definició, doncs, ens ha obert tres fronts per a la investigació: 
  

a) el del sentiment estètic (al qual ens hem dedicat en el primer capítol), 
 
b) el de la percepció o escolta musical i  
 
c) el de la creació musical. 
  

A aquests tres camps hem d’afegir un quart:  
 

d) la interpretació musical, la qual s’encarrega d’unir-los i portar-los a la     
seva consumació definitiva en l’execució de l’obra. 

 
2) De l’estudi crític dels diferents corrents de pensament que tracten sobre 

aquest tema – tant des dels que segueixen una metodologia fenomenològica, com els 
que no – hem arribat a una sèrie de conclusions sobre la naturalesa i especificitat de 
l’objecte musical que ens han fet veure no només què és, sinó – i, fins i tot, encara més 
important al nostre parer -, allò que NO és un objecte musical.  

Així, per exemple, hem coincidit amb Husserl que l’objecte musical és un 
objecte cultural – evidentment, per pertànyer al “món de la cultura”, però també pels 
seus valors estètics d’índole pròpiament cultural – i espiritual. Però, sobretot, coincidim 
en que l’objecte musical és, en tant que sentit objectivitat, un objecte del sentit. Això 
ens dóna peu a poder afirmar que el sentit d’un objecte musical és el sentit del seu propi 
sentit: és a dir, l’essència del seu sentit. La qual cosa, per a nosaltres, portats de la mà de 
Scheler, ve a significar l’essència del sentiment: el sentiment estètic musical. L’objecte 
musical és, doncs, l’objecte dels seus propis valors i qualitats estètiques.  

Des d’un punt de vista fenomenològic hem constatat com totes aquestes 
afirmacions tenen, al nostre entendre, una gran transcendència. Per això, en l’objecte 
musical la intuïció d’essències esdevé una experiència immediata, espontània, sense 
haver d’abandonar en cap moment cap actitud “ingènua” ni haver de practicar cap epojé 
o reducció fenomenològica prèvia. Vist des d’aquesta perspectiva, hem arribat a la 
conclusió de que les obres musicals, en tant que objectes estètics, pertanyen de ple dret 
al camp metafísic de les essències. 

 
3) En general, hem pogut descobrir que l’obra musical NO ÉS:  

 
a) ni un objecte ideal - com ho és, per exemple, un teorema matemàtic -,  
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b) ni un objecte irreal - en el sentit d’inexistent -,  
 
c) ni un objecte purament intencional - com objecte circumscrit en la 

consciència, en el sentit ingardià del terme -,  
 
d) ni tampoc un objecte imaginari - com proposava per la seva banda 

Sartre -,  
 
e) ni, finalment, un objecte del llenguatge de signes o símbols, consumats 

o inconsumats – tal com ha pretès S. Langer -.  
 

L’obra musical ÉS:  
 
a) un objecte del sentit, 
 
b) un objecte realitzant – és a dir, obert a l’horitzó del seu 

desenvolupament històric, i, per tant, no realitzat definitivament -,  
 
c) un objecte pertanyent a una realitat en si mateixa, la realitat musical, 

que és autorreferencial i autònoma respecte a la realitat del “món en què vivim”, 
 
d) una manifestació artística de l’essència de l’existència i del sentiment 

primordial d’existir que això comporta – l’entusiasme davant el goig de viure -, 
 
e) un objecte que s’articula dins del seu propi llenguatge i que és alhora 

més universal.  
 
4) En relació a la forma de donar-se l’objecte musical a la nostra aprehensió, 

hem descobert que el sentit de l’objecte musical se’ns dóna a la comprensió de forma 
politètica, en diversos passos cohesionats i coordinats entre ells dins d’una unitat de 
sentit, mentre que la seva existència (o identitat existencial) l’aprehenem 
monotèticament, d’un sol cop – tot al contrari del que succeeix, per exemple, amb un 
teorema matemàtic, on el sentit és copsat de manera monotètica i la seva existència 
politèticament dins d’una estricte successió lògica de passos -.   

 
5) A més, hem pogut constatar com l’estructura que pren l’objecte musical en 

tant que objecte per a l’escolta coincideix amb l’estructura del procés anímic que 
experimentem com a contingut de sentit del sentiment estètic que l’objecte musical ens 
desperta; amb altres paraules: la forma de la relació entre els sentiments estètics que 
desperta l’objecte musical i la forma que pren a l’escolta és la mateixa.  

Això significa que en l’objecte musical es dóna la identitat entre la forma de 
donar-se (fenomenologia de l’escolta) i el contingut expressiu (fenomenologia del 
sentit); per tant, no té sentit parlar de forma i de contingut musical com dues coses 
diferents i per separat.  

Conseqüentment, la distinció entre forma i contingut expressiu – distinció que ha 
donat peu a la tradicional querelle entre formalistes i expressionistes - només s’ha 
d’entendre estrictament com un formalisme útil per a poder realitzar la nostra 
investigació fenomenològica en distints camps temàtics per a ser analitzats un per un.  
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6) Hem aclarit, doncs, que el sentit de l’objecte estètic es presenta 
simultàniament a la seva percepció com objecte sensible a l’escolta. Per això hem 
afirmat que el sentit de l’objecte musical es fonamenta en el valor correlat del sentiment 
estètic, NO en la seva percepció sonora. 

 Així, l’objecte musical en la seva escolta esdevé un fenomen que consisteix en 
la formació de sentit mitjançant la diferenciació formal i expressiva en un tot organitzat 
derivat d’un sentiment estètic originari. Dit ras i curt: en l’objecte musical la percepció 
no fa el sentit, sinó que el sentit fa la percepció.  
Tot això comporta, com hem vist per altra banda, que l’encontre entre l’objecte musical 
i l’oient sigui una experiència especial i inconfusible respecte a la relació amb altres 
objectes mundans per als quals aquest tipus de fenomenologia no es produeix.  

L’oient experimenta aquest encontre amb l’objecte musical com una vivència 
intersubjectiva, de persona a persona, com si l’obra es presentés talment com un 
individu que s’autoexpressés amb tota una personalitat individualitzada pròpia. 
 
 
3. En relació a la fenomenologia de l’escolta musical 
 
 

D’aquesta manera, l’estudi sobre l’objecte musical ens ha anat apropant, pas a 
pas, al fenomen de l’escolta musical. Conseqüents amb això, tot seguit hem dut a terme 
una investigació fenomenològica sobre  la percepció d’objectes en general, sobre la 
percepció estètica – és a dir, d’objectes estètics - en particular, i sobre la percepció 
musical – d’objectes que són a la vegada artístics, estètics i sonors - més concretament.  

 
1) L’escolta musical és aquella experiència que ens permet percebre objectes 

musicals, és a dir, objectes pertanyents a aquesta realitat autònoma que hem anomenat 
música. 

 
2) A partir d’una investigació crítica sobre la fenomenologia de la consciència 

interna del temps, empresa per Edmund Husserl, hem arribat a una sèrie de conclusions 
que ens apropen a un plantejament radicalment oposat al de Husserl, com és el gir 
estètic plasmat en la fenomenologia de la percepció de Maurice Merleau-Ponty. La 
noció d’ “idea sensible” del filòsof francès s’apropa molt a la nostra definició d’idea 
musical i ens porta també a anar més lluny en relació als seus plantejaments, tot aportant 
al vocabulari filosòfic nocions com “intuïció sensible” o “concepte sensible”.  

El diàleg amb la sensibilitat merleau-pontyana i la crítica al seu plantejament ens 
ha permès, doncs, proposar un gir musical sobre el qual hem intentat construir l’edifici 
conceptual de l’escolta musical, tot començant per la pròpia constitució de l’acte de la 
percepció.  

Hem vist que aquest edifici té el seu fonament en la sensació – entesa com a pur 
sentiment receptiu i no com a mera aprehensió d’unes “dades immediates” dels sentits -, 
cosa que ens ha obligat a capgirar la concepció ontològica clàssica, al fer de l’accident 
el fonament originari de qualsevol hipotètica substància, així com també a introduir la 
noció de valor i qualitat per a la percepció - la qual esdevé singular per a cada individu - 
i a refutar, conseqüentment, tota possibilitat d’una percepció objectiva universal. 

 
 3) A partir d’allò que hem anomenat experiència acusmàtica ens hem apropat a 
l’escolta musical per tal de copsar l’essència de la percepció musical, arribant a la 
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conclusió de que només en l’escolta musical la percepció esdevé plenament objecte per 
a si mateixa.  

Per això, tot objecte musical és percebut com la síntesi de les seves qualitats 
estètiques, sense cap mena de residu o “cosa en si”. D’aquesta manera, l’objecte musical 
es fa totalment transparent a l’escolta.  

La identitat, que ja hem esmentat, entre la forma de l’objecte musical i la forma 
que pren l’acte de la seva escolta ens ha permès obrir indirectament un camí per a 
investigar sobre l’estructura essencial del fenomen general de la percepció – inclosa, 
evidentment, la de les percepcions “habituals” dels objectes que ens envolten en la 
quotidianitat -, la qual se’ns ha revelat bàsicament com una articulació multidimensional 
d’una sèrie de valors i qualitats de caràcter purament estètic: els ens són “éssers per al 
sentir”.  

Per això, tota pretensió de voler fer una percepció “objectiva” – és a dir, des 
d’un “valor” de neutralitat per part de l’observador – cau irremissiblement en una 
fal·làcia, ja que fent això només haurem aconseguit neutralitzar la percepció de valors, 
és a dir, des-valoritzar l’objecte que se’ns dóna a la percepció. 
  

4) Així doncs, la percepció estètico-musical fa present l’autèntica estructura de 
la percepció en general, i alhora es distingeix de l’estat de precarietat essencial de la 
percepció natural no estètica.  

Les diferents dimensions en que es fragmenta l’escolta musical constitueix el 
conjunt de tots els aspectes formals de la música. D’aquesta manera, podem afirmar que 
la forma de l’objecte musical és la mateixa que la forma que pren l’acte de la seva 
escolta.  

La unitat entre l’objecte musical i la seva escolta ens arriba com a una qualitat 
estètica que fa patent el valor d’unicitat de l’estructura de fragmentació – la forma de 
fragmentar-se - de l’objecte musical percebut.  

Aquesta estructura de fragmentació és única, com ho és també la forma 
comunament universal en que es fragmenta el fenomen de la percepció en general, tot 
esdevenint la condició de possibilitat per a la comprensió, recollida i mesura de 
l’objecte en particular, en proporció al grau de complexitat de la seva percepció.  

Així, la unitat de percepció “posa d’acord” l’objecte percebut i el seu valor de 
sentit per a que l’objecte pugui ser entès. Sense aquest “acord” de base la realitat del 
món i la realitat de la música esdevindrien incomprensibles en els seus respectius camps 
temàtics. 

 
 5) Hem vist també com el camp general de la percepció no es redueix a la 
percepció de coses que ens arriben pels sentits físics, sinó que abraça també la percepció 
d’imatges (imaginació), d’idees i de valors.  

Tanmateix, al fonamentar-se la percepció en un sentir originari, hem arribat a la 
conclusió de que tota percepció esdevé finalment percepció de valors i qualitats 
expressives per a nosaltres: percebem el valor de les coses, de les imatges, de les idees i 
dels valors en si – és a dir, com valors estètics -.  

D’aquesta manera, l’estructura de la percepció estètica musical se’ns ha mostrat 
com una estructura constituïda per uns valors i qualitats que manifesten amb total 
transparència l’estructura essencial de la percepció en general. Per això totes les 
dimensions del món físic - temps-espai, matèria, energia, textura, forma, color, 
intensitat, equilibri, etc. - les trobem naturalment recollides en el si de l’objecte musical.  

Aquesta estructura és la següent:  
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1) valors de la sensació estètica musical, organitzats en:  
 

a) qualitats hylètico-sonores,  
 

b) qualitats cinètico-temporals,  
 

c) qualitats d’intensitat;  
 

2) valors del sentiment estètic musical, organitzats segon siguin qualitats 
pures o derivades;  

 
3) valors eidètics musicals, organitzats en:  

 
a) qualitats derivades de la idea d’unitat, i  

 
b) qualitats derivades de la idea d’identitat;  

 
4) valors de la imaginació musical, organitzats en:  

 
a) qualitats específiques de la imaginació creativa,  

 
b) qualitats relacionades amb la imaginació simbòlica.  

 
6) No obstant, aquests valors no poden ser considerats encara com a objectes 

musicals, sinó que és la síntesi de tots els valors i qualitats percebuts allò que 
constitueix l’objecte musical com a manifestació unitària i identitària.  

D’aquesta manera són vertaders objectes musicals:  
 
1) l’obra musical completa,  
 
2) els moviments musicals components,  
 
3) les distintes articulacions de secció musical,  
 
4) el grup unitari de frases musicals,  
 
5) la frase musical,  
 
6) el tema musical,  
 
7) el motiu musical i  
 
8) la cèl·lula motívica.  

 
 
4. En relació a la fenomenologia de la creació musical 
 
 

Un cop estudiat l’objecte musical com a síntesi dels valors i de les qualitats del 
sentir que s’obren a la seva percepció, és a dir, a l’escolta musical, podem dir que hem 
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arribat al darrer objectiu de la nostra investigació sobre la música en tant que fenomen 
donat a l’aprehensió de l’oient. No obstant, el cert és que la realitat musical i els seus 
objectes i qualitats no apareixen com a ens del món donats anònimament per la natura, 
sinó que han estat prèviament objectes de la creació, en tant que acte intencional, per 
part d’un artista compositor.  

 
1) La investigació sobre la creació dels objectes musicals ens ha conduit, així, a 

retrobar els valors i les qualitats que donen sentit als objectes musicals per a l’escolta a 
partir d’un punt de vista oposat, però complementari: és a dir, des de la ment creadora 
del compositor.  

S’ha obert, per tant, un nou camp d’investigació fenomenològica que hem 
anomenat pensament musical i que representa el veritable nous sensible dins del qual 
l’objecte musical pot ser ara considerat un concepte sensible, fruit de la intuïció musical 
sensible del compositor – manifestada en forma d’idees sensibles, sentiments estètics i 
sensacions estètico-motores - i de la seva imaginació creadora, la qual recull la intuïció 
musical i la projecta com a símbol de l’objecte musical en l’horitzó de la seva escolta. 

 
 2) Hem constatat l’existència d’un òrgan de percepció estètica - propi del 
pensament musical del compositor, vinculat a la seva imaginació creadora i independent 
de la seva capacitat auditiva física -: una oïda musical interna que li permet escoltar 
l’objecte musical quan aquest està encara en procés de concepció.  

Esdevingut símbol per a la imaginació creadora, l’objecte musical entre en el joc 
simbòlic descobridor de nous valors de relació i d’organització de l’obra, fins que 
aquesta esdevé objecte per a la seva interpretació-execució i per a la seva escolta, amb 
independència de que aquestes s’arribin a realitzar en algun moment. 
 

3) La investigació sobre el pensament musical del compositor ens ha revelat 
l’existència de cinc nocions primordials que són el fonament del reconeixement dels 
valors estètics donats per la intuïció i la imaginació creadora del compositor:  

 
a) la noció d’intencionalitat, relacionada amb les qualitats del sentiment 

estètic i l’expressivitat musical;  
 
b) la noció de presència, vinculada a la identitat i singularitat de l’objecte 

musical;  
 
c) la noció d’ordre, fonament per al reconeixement de la unitat, forma i 

organització de l’objecte; 
 
d) la noció de moviment, la qual és la base per a reconèixer el canvi, 

l’energia, l’equilibri musicals, etc.;  
 
e) la noció de creixement, involucrada en els processos de creixement 

generatiu – derivació, síntesi, contrast, etc. – i acumulatiu – repetició, 
juxtaposició, diversificació, etc. -.  
 
4) A partir d’aquestes nocions primordials hem vist com es configuren els 

diversos valors i qualitats estètiques, així com llurs interaccions mútues. 
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a) Començant pel temps musical, aquest es fonamenta, per una banda, 
sobre la noció primordial del moviment com a pura aprehensió de moviment 
sense objecte, de moviment en si; per altra banda, es fa palesa la noció 
d’intencionalitat com a expressió del caràcter del moviment, del tempo (Allegro, 
Grave, Andante, etc.); finalment, les nocions primordials de creixement i d’ordre 
es manifesten a partir de la generació de diversitat de valors rítmics estructurats 
en unitats de sentit dins de la unitat de tempo.  

D’aquesta manera, l’estructura del temps musical evidencia l’estructura 
originària de la percepció del temps, la qual no té res a veure, per cert, amb la 
monodimensionalitat lineal del temps merament cronològic, el “temps” del 
rellotge - per això el ritme originari és necessàriament un ritme lliure i 
irreductible a una mesura cronomètrica o a la simplificació d’una grafia en la 
partitura -.  

 
b) Tanmateix, hem vist com l’objecte musical també manifesta les seves 

qualitats hylètiques com a pura materialitat sonora, la qual culmina el moviment 
i el creixement musicals tot posant de relleu la noció primordial de presència que 
caracteritza la identitat de l’objecte musical en la singularitat del seu timbre.  

La noció d’intencionalitat tampoc està absent en els valors hylètics que 
s’obren pas en la imaginació creadora del compositor, ja que la materialitat 
sonora de l’objecte musical permet la possibilitat d’expressar el gest intencional 
del compositor vehiculat en l’instrument musical – el qual perd la condició de 
ser mer “objecte del món” per a esdevenir una qualitat estètica transparent a 
l’expressió de la seva interioritat sonora -, en la veu i en el cos de l’intèrpret.  

Per altra banda, la noció primordial d’ordre en la unitat de concepció de 
l’objecte musical ens ha obligat a considerar, dins dels límits d’aquest, com a un 
únic so – i no com una pluralitat independent de sons - el moviment sonor dins 
d’un objecte musical portat a terme per cada instrument, tot canviant les seves 
qualitats d’altura, de ritme, de dinàmica, etc.. De la mateixa manera, la unitat de 
concepció polifònica de l’objecte musical fa possible el moviment harmònico-
contrapuntístic dins d’un tot singular i coherent, en comptes de ser considerat 
com un seguit inconnex de simultaneïtats sonores. 

 
c) La unitat del so musical té el seu anàleg en el to musical, entès com a 

qualitat intensiva de l’altura del so musical que posseeix una unitat de moviment 
– del qual neix la melodia, mitjançant canvis continus (glissandi) o canvis 
discrets (intervals melòdics) - dins de cada objecte musical.  

Aquesta analogia amb el so musical, però, acaba aquí, ja que hem pogut 
comprovar com el to musical és una qualitat musical privilegiada en el sentit de 
ser més determinant que qualsevol altre en relació a la unitat i identitat de 
l’objecte musical. Per això, la fragmentació de la melodia fa perdre totalment el 
sentit de l’objecte musical del qual forma part. No obstant, la unitat melòdica és 
prou sòlida com per a permetre la possibilitat de variants – transposicions, 
inversions, retrogradacions, ornamentacions, elisions, elaboracions, 
desplaçaments rítmics, etc. – sense perdre la referència al seu sentit original. En 
relació als objectes musicals polifònics, hem vist com la noció d’ordre es fa ben 
palesa en els valors de concordança i discordança presents tant el contrapunt 
com en el llenguatge musical harmònic. 
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d) Per a la qualitat d’intensitat dinàmica hem pogut constatar el paper 
rellevant que juga la noció de presència sonora, la qual pot ser sotmesa, a partir 
de les nocions de moviment i ordre, a canvis de forma contínua (crescendo, 
decrescendo) o de forma gradual (piano, forte, etc.).  

Respecte a la unitat i identitat de l’objecte musical, la intensitat dinàmica 
no és en absolut determinant, si bé pot actuar com element emfàtic i colorístic en 
la trama musical. 

 
e) Al llarg de la investigació sobre les qualitats de l’objecte musical se’ns 

ha fet ben palès la importància de les idees sensibles d’unitat i identitat. 
Aquestes – juntament amb les seves antagonistes, pluralitat i estranyesa, 
respectivament - són les idees fonamentals d’allò que hem anomenat qualitats 
eidètiques de l’objecte musical, les quals es desprenen de la condició d’aquest en 
tant que concepte sensible. La discussió a partir d’elles ens ha permès definir 
amb claredat altres importants qualitats eidètiques com la idea de diversitat – 
compatible amb la de unitat -, complexitat – compatible amb la d’identitat -, 
diferència, igualtat, conflicte, distensió, consonància, dissonància, equilibri, 
forma, estructura, etc.. 

 
f) A diferència de les idees de consonància - idea d’unitat polifònica 

referida a un fonament comú, manifestada entre dos o més sons – i dissonància – 
idea relativa a la pèrdua del sentit de consonància – que són idees universals, 
hem vist com les idees de concordança i discordança – idea sensible de conflicte 
associat preferentment a una dissonància, però que també podria donar-se per a 
una consonància – manifesten clarament la presència de valors estètics 
expressius i històrico-culturals relacionats amb la noció primordial 
d’intencionalitat que depenen dels canvis constants del gust estètic, per la qual 
cosa no poden ser considerades universals.  

  
g) Respecte de la intuïció formal – la intuïció de la idea o qualitat 

eidètica de la forma dins de la unitat de l’objecte musical –, hem constatat la 
importància que pren la idea d’equilibri que el pensament musical del 
compositor estableix entre la noció de presència dels aspectes identitaris i 
cohesionadors, per una banda, i les nocions de moviment i creixement 
diversificadors, per l’altre, sense oblidar tampoc el rol determinant de la noció 
d’intencionalitat expressiva de cara a generar expectatives dins de l’objecte 
musical i saber com satisfer-les.  

D’aquesta manera, hem pogut aclarir que les expectatives formals no 
tenen el seu origen en models estilístics induïts o condicionats pels hàbits 
d’escolta, sinó pel desig estètic de sentir-se sorpresos pel sentiment d’entusiasme 
davant la imminència de l’objecte musical esperat. En aquest sentit, hem pogut 
apreciar com la plasticitat del temps musical, el qual sotmet a l’objecte musical a 
tota mena de deformacions corresponents a valors de tensió i distensió, és un 
factor determinant per a generar expectatives formals sempre renovades sense 
posar en cap moment en perill la identitat de l’objecte musical. 

 
h) Hem descobert que al llarg de la història el pensament musical s’ha 

articulat de tres formes diferents:  
 

1) monòdicament,  
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2) simultàniament (polifònicament i harmònica) i  
 
3) serialment.  
 

Dins del pensament simultani, la descoberta de la tonalitat triàdica ha 
donat lloc a l’aparició d’un “llenguatge harmònic” asemàntic però que posseeix 
com a propis:  

a) un lèxic harmònic,  
 
b) una gramàtica descriptora i valoradora, i  
 
c) una sintaxi reguladora i discriminadora,  

 
Aquest llenguatge harmònic manifesta fenomenològicament una qualitat 

“representativa” d’objectes dins de la realitat musical. Tot això ens ha donat peu 
a poder parlar d’un “món” representatiu creat pel pensament musical del 
compositor, absolutament independent del món de les coses que ens envolten, i 
on els objectes musicals esdevenen “actors” d’una trama narrativa que només 
guarda, a tot estirar, una relació metafòrica amb les narracions verbals o 
literàries. Es tracta, però, d’un “llenguatge” a-semàntic en relació als objectes 
del món, però alhora significatiu en relació als objectes musicals que descriu.  

El llenguatge harmònic musical recull en el seu si l’essència de tot 
llenguatge representatiu i, en tant que llenguatge pertanyent al camp metafísic de 
les essències, representa l’autèntic i originari Lebenswelt.  

Aquest llenguatge estructura el “món” musical com un camp conservatiu 
d’energies, resistències i geodèsiques per on circula el moviment musical segons 
valors de tensió i distensió.  

 
 i) També hem vist com la tonalitat triàdica articula el seu moviment 
harmònic entorn de l’acord de tònica (I) com a punt d’equilibri i que es 
transforma en moviment tonal quan sobrepassa l’àmbit diatònic de la tonalitat.  

Quan el moviment tonal realitza un desplaçament a un altre àmbit tonal 
diem que es produeix un canvi de tonalitat amb o sense procés de modulació. 
Quan el moviment tonal realitza una expansió interna parlem de tonalitat triàdica 
cromàtica.  

Amb el temps, la utilització exhaustiva de l’expansió tonal acompanyada 
del recurs de l’el·lipsi harmònica va portar, com a conseqüència històrica, cap 
l’articulació d’un discurs harmònic que feia cada vegada més supèrflua la 
presència d’acords tríades o la funció de tònica com a factor equilibrador de 
l’harmonia. D’aquesta manera, la tonalitat cromàtica va posar punt i final a la 
tonalitat triàdica “clàssica” com a llenguatge vertebrador. 

 
j) Hem demostrat i il· lustrat amb exemples que el pensament serial va 

néixer com a proto-sèrie a partir del moviment harmònic de 3es majors i menors 
descendents, sense per això haver de trencar amb el llenguatge harmònic. 

 Hem posat de manifest que el mètode dodecafònic ideat per Schoenberg 
va portar a la ruptura total amb la dimensió representacional de la música i a la 
pèrdua de la qualitat eidètica d’unitat de l’objecte musical – amb la qual cosa va 
canviar radicalment el valor estètic musical de la melodia i del moviment 
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harmònic, tot deixant de tenir sentit parlar de graus, o de concordança i 
discordança (mentre que, en canvi, la idea universal de consonància/dissonància 
hi continuà essent encara vàlida) -.  

D’aquesta manera, la sèrie dodecafònica schoenberguiana s’autoestablia 
com a fonament de la qualitat identitària de l’objecte musical i com a força 
cohesionadora del moviment musical. Això va dur, al nostre entendre, més que a 
un problema de caràcter estètic – val a dir que moltes de les obres musicals 
escrites segons el mètode dodecafònic posseeixen al nostre entendre una qualitat 
artística indiscutible -, a un problema de caire epistemològic, al no respondre a la 
integritat de sentit que la realitat musical exigeix per a tota veritat estètica.  

 
 k) Conseqüents amb els arguments que hem anat esgrimint, hem formulat 
una crítica en relació als posicionaments compositius que hem anomenat 
“expressionistes” i “impressionistes”, així com a l’actitud anomenada eclèctica. 

En el primer cas, perquè considerem que no es tenen prou en compte les 
exigències formals de l’objecte musical; en el segon, perquè les necessitats 
expressives del compositor queden pràcticament silenciades; en darrer terme, 
respecte a l’eclecticisme, perquè tant les exigències formals com les necessitats 
expressives passen a un segon pla i només es busca l’efecte superficial sobre 
l’oient a través de llocs comuns estilístics i connotacions de fàcil identificació 
per a aquest, tot perdent els valors estètics originaris de la música.  

A tot això hem hagut d’afegir l’advertència sobre el perill que en la 
música contemporània més recent suposa la tendència a la “clitxetització” de 
l’estil per part del propi autor, el qual acaba component tal com d’ell s’espera en 
comptes de compondre com ell mateix no s’espera.  

Enfront d’aquests posicionaments hem proposat un enfocament basat en 
l’acceptació d’una realitat musical que no és ni inventada pel compositor ni 
executora d’una intimidació autàrquica sobre ell, sinó que és desvelada per la 
seva intuïció i la seva imaginació creadora.  

Això significa haver d’assumir una actitud humil i responsable per part 
del compositor, ben allunyada tant d’un desig controlador sobre l’obra com d’un 
abandó negligent de la responsabilitat de l’autoria: l’actitud d’aquell que sap què 
vol fer però que no sap del tot com arribar a aconseguir-ho i, per tant, està 
disposat a superar constantment les seves limitacions en benefici de l’obra i, 
alhora, a saber aprofitar les inspiracions puntuals com oportunitats creatives a 
través de les intuïcions precises i els errors involuntaris que van sorgint al llarg 
de l’elaboració d’una obra, la qual es va perfilant amb una “geometria” clara i 
profundament sentida en els seus valors estètics. 

 
 
5. En relació a la fenomenologia de la interpretació i execució musicals 
 
 

En darrer terme, malgrat que, com hem pogut constatar anteriorment, 
s’esdevingui una coincidència essencial entre l’objecte musical creat i l’objecte musical 
escoltat, hem vist que no és possible establir directament una connexió entre l’obra del 
compositor i l’experiència de l’oient sense la figura mitjancera de l’intèrpret.  
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 1) La tríade “compositor-intèrpret-oient” es fa del tot necessària i ineludible per 
a que l’objecte musical arribi a la consumació dels seus valors estètics i del seu sentit 
musical, així com a la seva culminació en l’execució de la interpretació realitzada.  

Encara que l’obra composta en el pensament musical del compositor pugui ser 
plasmada amb tota mena de detalls en una partitura - en forma d’un seguit 
d’instruccions més o menys estrictes de com ha de ser executada -, tanmateix, se’ns ha 
fet palès com l’obra musical sempre sobrepassa la partitura. D’aquí la importància que 
pren la tasca interpretativa: l’intèrpret restitueix els valors intrínsecs de l’obra i 
l’enriqueix amb els seus propis valors interpretatius.  

Per això, malgrat l’autonomia que presenten l’acte de compondre i d’interpretar, 
una obra musical que es fes amb el propòsit de no ser interpretada o de no ser escoltada, 
no podria ser considerada com a tal.  

L’obra musical, doncs, resta permanentment oberta a noves aportacions de 
valors estètics interpretatius. En aquest sentit podem dir que una obra musical no és 
acabable.  

Tanmateix, els valors estètics de la interpretació són de naturalesa diferent 
respecte als valors propis de l’obra musical. Això marca un horitzó que no pot 
sobrepassar l’intèrpret: la intuïció creadora del compositor és incomunicable i 
inaccessible directament a aquell. Conseqüentment, tot intent de “recreació” o 
reconstrucció de l’acte creatiu és endebades.  

 
2) Hem argumentat que la tasca de l’intèrpret consisteix en transformar, 

mitjançant la imaginació i la sensibilitat interpretatives, el signe escrit de la partitura en 
símbol musical, i en reconèixer el joc simbòlic en el qual el pensament musical del 
compositor ha concretat la seva intuïció sensible en l’obra.  

L’intèrpret lliura així el seu talent, personalitat i “cos” musical a l’encarnació del 
joc simbòlic que constitueix per a ell l’obra musical, en un acte de possessió recíproca 
amb ella a partir del qual també l’intèrpret queda transformat. Aquest acte de possessió i 
de mútua entrega que es dóna en la interpretació arriba a la seva plena consumació en 
l’execució musical: l’obra musical només lliura a l’intèrpret els seus valors més 
profunds com a acte recíproc d’entrega consumat en l’execució.  

Per a assolir aquest objectiu, hem assenyalat que la interpretació ha de ser fidel 
als valors estètics de l’obra mateixa i s’ha de cenyir a allò que aquesta diu de si mateixa. 
L’intèrpret ha de ser ben conscient que la interpretació no és en si mateixa un objecte 
estètic, sinó que és una activitat al servei de l’obra musical que és l’objecte estètic en la 
seva integritat. Per això, la interpretació no ha de servir d’excusa per a que l’intèrpret 
exposi la seva vanitat, demostri les seves teories estètiques o assoleixi qualsevol altre 
propòsit aliè als valors de l’obra mateixa.  

Aquesta actitud honesta de fidelitat a l’obra obliga tant al compositor com a 
l’intèrpret a no escriure o interpretar amb l’objectiu d’agradar al públic, tot subordinant 
els valors estètics a l’èxit majoritari d’espectadors. 

 
3) Hem advertit que tampoc representa una actitud fidel a l’obra musical la 

sobrevaloració de la importància de la partitura per si mateixa. En tant que oberta a les 
aportacions de valors interpretatius, l’obra musical sempre supera el testament clausurat 
en que consisteix la seva partitura.  

La fidelitat a l’obra no s’ha de confondre amb el seguiment obedient de les 
instruccions escrites a la partitura: per això hem assenyalat que la música no “està” en 
les notes sinó entre les notes i que la tasca de l’intèrpret consisteix en desvelar-la darrere 
dels signes escrits que en el fons l’oculten.  
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En l’altre plat de la balança, també hem denunciat les interpretacions “massa 
creatives” que atempten desautoritzadament al valor de la identitat de l’obra mateixa. 

 
4) Relacionat amb el tema de la fidelitat interpretativa, hem fet esment de les 

anomenades “interpretacions històriques” o “interpretacions autèntiques”, basades en 
estudis musicològics amb la intenció de portar a terme una reconstrucció històrica de la 
manera com era executada en el passat una peça musical.  

Hem posat al descobert com aquest intent correspon a una fantasia que nega 
l’experiència del moment present, el qual no pot ser traslladat a una altra època. El 
problema no és d’índole estètica – per descomptat, pot haver-hi interpretacions 
“històriques” de gran qualitat artística – sinó de caràcter ideològic: la imposició 
d’aquest tipus d’interpretació com a condició de possibilitat per a certificar la seva 
autenticitat, quan en realitat si d’alguna cosa podem estar segurs és precisament de la 
seva manca d’autenticitat.  

Així, hem realitzat un seguit de critiques a les interpretacions “històriques”. Hem 
denunciat: 

 
1) el seu menysteniment de la transversalitat històrica – i la subseqüent 

petrificació verticalista del seu horitzó històric -,  
 
2) la seva opacitat al sentit de la tradició – la qual cosa ens du 

inevitablement a l’”art de museu” o “de galeria” -,  
 
3) l’anacronisme que comporta tota interpretació basada en la 

reconstrucció – tot situant a l’intèrpret en una situació ontològica metahistòrica -
, així com  

 
4) la seva tendenciositat ideològica que hem anomenat “autenticisme 

històric”, el qual exerceix un poder coercitiu i repressor tant sobre els intèrprets 
consagrats com, més lamentablement encara, sobre els joves talents de la 
interpretació. 
 
5) Tot seguit ens hem endinsat en l’estructura de la interpretació musical.  
La singularitat de cada obra musical demanarà una nova manera peculiar 

d’estructurar la interpretació, tot rebutjant qualsevol model estandarditzat a priori. 
D’aquesta forma, la interpretació posa de relleu la qualitat kairòtica i irrepetible del 
moment.  

Per això, hem remarcat que les interpretacions successives de la mateixa obra 
musical representen un procés inacabable d’enriquiment d’aquesta. Aquesta singular 
renovació de la forma d’estructurar es realitza a través de la relació i valoració canviant 
entre els diferents horitzons inherents a l’estructura interpretativa.  

A aquests horitzons els hem anomenat “moments de l’estructura interpretativa”. 
Són els següents:  

 
1) el moment de lectura-audició interna de l’obra,  
 
2) el moment de l’anàlisi – dins del qual hem distingit una anàlisi 

fenomenològica descriptiva i una anàlisi hermenèutica -,  
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3) el moment de síntesi interpretativa – en el que s’organitza el discurs 
interpretatiu – i  

 
4) el moment culminant de l’execució vocal o instrumental. 

 
6) Hem definit l’anàlisi musical com la separació de determinats aspectes d’una 

obra per a l’estudi selectiu d’aquells aspectes que poden contribuir de forma decisiva a 
la comprensió de l’obra musical.  

Sense pretendre avançar conclusions, hem advertit que no té sentit realitzar una 
tasca analítica si després no li segueix un moment de síntesi que reuneixi i organitzi en 
una totalitat els resultats aportats prèviament per l’anàlisi. Tanmateix, per a que l’anàlisi 
sigui musicalment significatiu, hem insistit en la necessitat de que respecti 
escrupolosament la unitat de concepció de l’obra, la seva integritat estructural i la 
intencionalitat expressiva de l’autor. 

 
7) Tot i que hem reconegut la rellevància del moment analític en la interpretació, 

l’anàlisi musical no és ni serveix de connexió a l’experiència estètica, ni pot servir de 
substitut de l’escolta musical: és a aquesta darrera que els valors estètics es donen 
finalment al seu judici sobirà.  

Per això, hem assenyalat que l’objectiu final del moment analític és desvelar el 
sentit de l’objecte musical, tot il·luminant els valors estètics que s’oculten entre les 
notes i les figures de la partitura.  

Per a aconseguir aquest objectiu hem determinat una sèrie de condicions per a la 
tasca analítica:  

 
1) ha de rebutjar qualsevol teoria analítica que comporti la reducció de 

l’obra a una mera confirmació d’un model explicatiu;  
 
2) ha de garantir el respecte a la integritat, unitat i identitat de l’obra i de 

tots els objectes musicals que la componen;  
 
3) ha d’estar al servei de l’escolta, intervenint en tot cas per a ampliar i 

enriquir la percepció i el sentit musicals;  
 
4) ha de partir del principi de que la verificació dels resultats analítics ha 

d’estar sempre en correspondència amb els valors donats immediatament a 
l’escolta. 
 
8) Aprofundint en el moment analític, hem investigat sobre l’estructura de 

l’anàlisi musical fenomenològica en general i hem descobert com s’articula en diversos 
camps temàtics.  

Hem parlat, doncs, d’una anàlisi tipològica que s’encarrega d’estudiar la 
facticitat històrica de l’obra en tant que pertanyent a un gènere i a uns trets estilístics 
comuns a altres obres - del mateix compositor o no -, de la mateixa o d’altres èpoques.  

Hem fet esment també de l’anàlisi objectual, la qual identifica i descriu els 
diversos objectes musicals de l’obra.  

Un altre camp important d’estudi és l’anàlisi tècnica, la qual està  encarregada de 
la descripció dels diferents procediments tècnics compositius que fa servir l’autor en 
aquella obra en particular.  
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El camp analític que potser demana més volum de treball és l’anàlisi qualitativo-
descriptiva, en la que es fa una descripció i una valoració de les diferents qualitats 
estètiques vinculades especialment, que no únicament, a les nocions primordials de 
moviment i creixement musicals:  

 
1) cinètico-temporals,  
 
2) hilètico-sonores,  
 
3) intensives i  
 
4) eidètiques – les quals inclouen els aspectes relacionats amb la forma-

estructura i, si fora el cas, amb el llenguatge harmònic -.  
 

Finalment, hem descrit el camp de l’anàlisi hermenèutica que pren cura 
especialment del fenomen expressiu, dels sentiments estètics, dels valors estilístics i 
culturals, i, en general, de tot allò associat fortament a la noció primordial 
d’intencionalitat.  

La distinció entre diversos camps no ens ha de fer perdre de vista, però, l’horitzó 
unitari des del qual es contempla el moment analític en conjunt. Així, el camp analític 
descriptiu  no pot ser considerat com una cosa a part en relació al camp de l’anàlisi 
hermenèutic: de fet, tots els camps interactuen mútuament, tot portant a terme, per 
exemple, una tasca hermenèutica quan fan la descripció de les qualitats estètiques de 
l’obra o realitzant una tasca descriptiva quan interpreten la intencionalitat expressiva 
d’aquesta. 

 
9) En relació a les característiques que han d’estar presents en l’anàlisi 

descriptiu, hem destacat la necessitat de coherència en relació a les nocions primordials 
del pensament musical, per tal d’il·luminar i explicitar el valor de les diverses qualitats 
estètiques:  

 
1) seguir de forma solidària el moviment musical en les diverses formes 

en que es presenti,  
 
2) valorar la presència de singularitats estructurals,  
 
3) atendre les manifestacions d’ordre i organització dels diferents 

objectes musicals components de l’obra, i  
 
4) constatar el fenomen del creixement musical en les seves múltiples 

dimensions.  
 

En canvi, hem assenyalat que l’objectiu de l’anàlisi hermenèutica consisteix en 
deixar que l’obra “parli”, s’expliqui - en comptes de que sigui l’intèrpret qui “busqui 
explicacions” per a les seves teories -, de forma que ens permeti copsar cada vegada 
més clarament les guspires de sentit musical presents en cada detall i la seva raó de ser 
d’aquest dins de l’obra. D’aquesta manera, hem fet palès que és la mateixa obra – i no el 
fruit d’una actitud voluntariosa per part de l’intèrpret – la que demana ser interpretada. 
L’anàlisi hermenèutica representa, doncs, un nivell més profund i alhora més subtil i 
elevat respecte de l’anàlisi descriptiu: un nivell que permet descobrir la diferència i 
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desvelar la singularitat infonamentada. Per això, aquest camp analític és el més adient 
per a valorar la intencionalitat del compositor, la seva cosmovisió com a artista i 
l’expressivitat de la seva obra. 

 
10) Per a assolir els objectius analítics que hem anat esmentant, hem vist que pot 

ser de gran ajuda concretar un mètode analític, a la manera d’un protocol organitzat 
d’actuacions. Tanmateix, justament perquè l’anàlisi ha de ser sensible a la singularitat 
de cada obra musical, no tindria sentit elaborar un mètode a la manera de manual 
universal: en aquest sentit cada obra “ha d’obrir el seu camí”.  

Hem indicat que el primer pas d’aquest camí ha de consistir en observar, tot 
apropant-se a la partitura de dalt a baix, començant per allò més general i més complex, 
per a, tot seguit i mica a mica, dirigir-se a allò particular, al detall més simple.  

Així, hem d’iniciar aquest recorregut tot observant el gènere al qual pertany 
l’obra, l’estil vinculat als procediments compositius i la tipologia formal de l’obra.  

Tot seguit, hem de copsar les caracterítiques del moviment a partir del temps 
musical, les qualitats hylètico-sonores de l’obra, els processos de creixement i les 
qualitats eidètiques correlatives a l’estructura musical.  

Un cop arribats al nivell de la particularitat del detall estem en disposició de 
comprendre i copsar millor l’obra musical des d’una perspectiva més elevada. Així, tot 
partint del principi de la circularitat –espiralitat - hermenèutica, retornem reiteradament 
a la perspectiva general, enriquits, nogensmenys, amb el coneixement que hem adquirit 
de les particularitats analitzades.  

Per a que aquest procés no es desviï dels objectius proposats, hem vist com és 
necessari que l’intèrpret prengui una actitud de cura que impedeixi qualsevol violència 
contra la integritat, identitat i unitat de concepció de l’obra. Eliminar les possibles 
distorsions de sentit i ser fidel a la veritat musical que manifesta l’obra només és 
possible quan l’intèrpret té prou en compte els supòsits preestablerts, els seus prejudicis 
legítims en relació a l’obra que està analitzant: li caldrà, per tant, ser capaç de mantenir 
en tot moment una actitud d’obertura a la possibilitat de sorpresa. 

 
11) Com hem explicat anteriorment, al moment analític li segueix un moment de 

síntesi interpretativa de tots els moments interpretatius previs. En aquest punt l’objectiu 
ha de consistir en copsar profundament i elevada els valors de l’obra musical en la seva 
totalitat.  

Per a assolir-lo hem de reintegrar la unitat de sentit que l’anàlisi havia separat, 
diferenciat i emfasitzat, tot transcendint els resultats precedents i aportant un valor 
interpretatiu propi i decisiu – el qual de cap manera ha de ser considerat la mera suma 
dels moments anteriors -.  

Hem remarcat, també, el fet de que l’obtenció d’una síntesi interpretativa 
requereix l’elaboració d’un “discurs” musical interpretatiu correlat del propi desplegar-
se de l’obra musical. En aquest sentit, si bé la síntesi interpretativa recull tota la paleta 
d’èmfasis i silenciaments diferenciadors assolits en el moment analític, l’organització i 
presentació d’aquest discurs ha de respondre a la mateixa forma immediata de donar-se 
de l’obra musical a l’escolta: només així poden quedar aclarides i orientades les 
expectatives de l’oient no només en cada detall de l’obra sinó en la seva totalitat. 

 
12) Finalment, hem fet patent que l’execució de l’obra representa la consumació 

i culminació de la tasca interpretativa. Aquest és el moment en el qual el discurs 
interpretatiu es transforma en so musical “fet carn” en la sensibilitat, el gest i el cos de 
l’intèrpret-executant, tot donant facticitat històrica a l’obra musical.  



316 
 

Amb el propòsit d’aconseguir aquest objectiu, hem insistit en la necessitat 
inapel·lable de que l’execució sigui en tot moment fidel a la interpretació, que sigui 
transparent als valors interpretatius; cosa que comportarà l’exigència d’una 
subordinació de la tècnica instrumental als valors propis i interpretatius de l’obra. Quan 
és així, l’obra permet a l’execució que aquesta incorpori els seus valors estètics 
“executius” a aquella: valors que són singulars per a cada execució i que representa per 
a l’obra tot un pòsit d’enriquiment i creixement del seu valor estètic.  

D’aquesta manera, hem descobert una doble intencionalitat en l’obra musical 
executada: la intencionalitat expressiva de l’autor, a la qual hem d’afegir una 
intencionalitat interpretativa expressada en cada execució. 

 
 
 
 

*  *  * 
 
 
 
Com a cloenda i conclusió definitiva de la nostra tesi, hem pogut constatar com 

l’estètica musical fenomenològica, per una banda, ens ha desvelat l’estructura profunda 
de donació de la música en la seva creació, el seu sentit, la seva escolta i la seva 
comprensió, i per l’altra, se’ns ha presentat com una autèntica Prima Philosophia en 
tant que ens ha fet patent la realitat musical com la veritable fonamentadora de 
l’estructura metafísica del món de les coses i de la vida. 
... 

 
“Res et satisfà, ni tan sols l’Absolut; només la música, aquest esvaïment de l’Absolut”.a

                                                           
 
a E. M. Cioran, op. cit., p. 259 
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