
Presentació
Què diu la música? Aquesta pot semblar, d’entrada, una pregunta innocent. Només cal 
parar atenció a la lletra i el missatge se’ns mostrarà clar i exacte. Ara bé, què passa quan 
els sons prescindeixen de la paraula? Segueix existint un missatge, o només és una 
mera combinació d’harmònics? Demostrar que la música no necessita res més que a 
ella mateixa per fer-se entendre ha estat l’objectiu principal d’aquest treball de recerca.
Com sabem, la història és un pilar fonamental del coneixement. Ens ensenya d’on 
venim, qui som, com hem arribat fins aquí i, si tenim sort, a no cometre altre cop els 
mateixos errors del passat. L’art, per la seva banda, ha evolucionat amb nosaltres i 
paral·lel a la història com a mitjà d’expressió de tot allò que aquesta ens suscita. 
Tots nosaltres hem hagut d’estudiar tard o d’hora la nostra evolució com a perso-
nes, com a col·lectiu, com a savis i com a ignorants, com a creadors i com a destruc-
tors, com a benvolents i com a malvats. Fins i tot hem sentit a parlar, ni que sigui de 
resquitllada, del nostre camí com a éssers artístics. Tot i així, sembla que l’únic que 
hem creat al llarg de tants milions d’anys hagi estat la pintura, l’arquitectura i l’es-
cultura. O això és el que diu el llibre d’història de l’art que tots els humanistes han 
fullejat en algun moment de la seva vida. Però, i la música? És que no és art o és que 
no és història? No ens diu res útil? És incomprensible, potser? A la llarga ens hem 
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oblidat que, a part del sentit preponderant de la vista, en tenim d’altres que també 
ens proporcionen informació. Informació que roman oculta perquè nosaltres matei-
xos no ens hem pres la molèstia d’intentar-la entendre, perquè «és avorrida», perquè 
«està passada de moda», perquè «això devia agradar a la seva època però estem al 
segle XXI», perquè «no té lletra, per tant no diu res». 
El quid de la qüestió és que, inimaginablement, la música en diu moltes, de coses. És rica. 
És per tot allò que la música m’ha aportat a mi que m’he sentit en l’obligació de rei-
vindicar el seu lloc en el món que coneixem i on cada cop és més ignorada. El que 
pretenc amb aquest treball, doncs, és demostrar que la música, per molt subjectiva 
que pugui semblar, ha estat creada amb una intenció comunicativa enorme, que hi 
ha un missatge implícit en els seus sons i en els seus silencis. És història viva, és 
filosofia, és art i és ciència. Ens brinda una informació molt valuosa precisament 
perquè no es limita tan sols als fets que podem obtenir de manera material (com 
la pintura, l’arquitectura, l’escultura, els llibres, etc.) sinó que ens permet accedir al 
sentiment en estat pur, l’única herència que roman, i romandrà sempre, intacta. 

Metodologia
Per fer-ho possible he dut a terme un estudi exhaustiu de la història, de la música, 
de l’art, de la filosofia i de l’home des de la Grècia clàssica fins als nostres dies i en 
els límits d’Europa. 
El tema té els seus orígens fa més de deu anys quan la música va presentar-se’m per 
primera vegada en mans del piano. La fascinació per aquell món que anava desco-
brint va ser inevitable ja que observava com, sense saber molt bé per què, la música 
arribava a les persones d’una manera molt més intensa que qualsevol altre art. Te-
nia el poder d’emocionar, de posar la pell de gallina. A mesura que m’endinsava més 
en el món de la interpretació notava que, a través de l’instrument, desenvolupava 
cada cop més sensibilitat i que aquesta em permetia sentir-me a prop, d’una manera 
inexplicable i summament intensa, amb les obres i, en certa manera, amb el com-
positor. Pensava, serà el que jo sento ara mateix semblant al que una persona podia 
sentir fa cents d’anys en circumstàncies completament distintes? Aquesta pregunta 
em va portar a anar un pas més enllà, a investigar qui eren aquells compositors 
dels quals tothom coneix el nom, però pocs saben realment qui eren o s’han pres la 
molèstia d’escoltar alguna de les seves obres. A partir d’aquí, vaig adonar-me que la 
màgia de la música és que tots els detalls, per insignificants que semblin, tenen un 
perquè, diuen alguna cosa. El compàs és el que és per un motiu, com la tonalitat, com 
l’escala utilitzada, com els ritmes, com els valors de les notes, com l’harmonia, com el 
pedal. Tot està exactament mil·limetrat per encaixar en un missatge (més o menys 
explícit) que, malauradament, no tothom sap apreciar. 



Tot i així, i d’alguna manera o altra, ha perdurat fins ara el que alguns anònims, sim-
ples individus en la gegantesca massa de la societat, tenien a dir. No eren persones 
importants, no eren reis, no eren guerrers, no eren polítics i no els trobarem mai 
als llibres d’història. Per contra, la majoria eren persones amb una vida miserable, 
pobres, incompresos, amb deutes, amb malalties, amb problemes mentals i de per-
sonalitat, víctimes de violència domèstica, amb amors no correspostos, amb desen-
ganys i sobretot, amb la mort a les espatlles, enduent-se a totes les persones del seu 
voltant i deixant-los sols. Però, el més increïble és que eren ells qui, malgrat tot, 
componien l’Oda a l’alegria, els qui no aturaven la seva creativitat, els qui veien 
bellesa en tot, els qui es meravellaven pel més mínim detall d’aquest món, els qui 
lluitaven perquè sabien que valia la pena, perquè sabien que en el fons eren afor-
tunats de viure, els apassionats. 
En la societat accelerada, freda i mecanitzada en què vivim, on els problemes 
semblen cada cop més grans i fatals, no tothom pot dir això, perquè entre una 
cosa i l’altra ens hem oblidat d’allò que no genera profit material, ens hem oblidat 
de viure. 
Els hem de donar les gràcies, doncs, als anònims, perquè tenim la sort de poder 
comptar amb la seva saviesa emocional, amb la seva profunditat de sentiment, 
amb la seva capacitat de viure, però de viure de veritat, amb passió. Una inspira-
ció que es manté viva perquè l’home, en la seva essència, no ha canviat: la tristesa 
és la tristesa aquí i a tot arreu, ara i sempre, com l’alegria és l’alegria, tots estem 
tallats a partir del mateix patró perquè, encara que de vegades no ho vulguem 
reconèixer, seguim sent humans. Gràcies, doncs, per brindar-nos la possibilitat de 
mirar enrere amb uns ulls diferents, els d’un anònim, i no només llegir i veure la 
història sinó també sentir-la. 

Cos del treball
Aquest treball, per tant, consta de vuit parts (una per a cada període musical) on 
s’explica la història a partir dels productes musicals d’una època, com comentà-
vem abans, amb la percepció real d’una persona que l’ha viscut. D’aquesta manera, 
cada cop que apareix aquest símbol  es pot escoltar el so de l’edat mitjana, de 
la revolució francesa o fins i tot de la segona guerra mundial a l’USB que s’adjunta 
i que va acompanyat d’un llibret amb informació complementària per tal que l’au-
dició sigui el més entenedora possible. 
La dificultat principal ha estat, doncs, explicar de manera clara els recursos de la 
música, les característiques del seu so i l’evolució compositiva per a persones que 
no han estat introduïdes en aquest llenguatge. És per això que, com a part dels 
annexos, també hi ha un glossari per consultar alguns dels termes bàsics (que 



apareixen en negreta) sense els quals el treball perdria part del sentit. També he 
fet una comparació amb altres formes d’art per donar més profunditat a la infor-
mació, més punts de vista. 
He fet tot això a través d’un mètode de treball que, a més de comptar amb la infor-
mació de llibres i pàgines web (principalment enciclopèdies en línia i anàlisi d’obres 
d’orquestres simfòniques oficials), s’ha enriquit dels coneixements tant de la meva 
pròpia experiència com a intèrpret com de la d’altres músics, compositors i master-
class en mans d’experts. Així doncs, el meu més sentit agraïment cap a ells i cap a 
totes les persones (professors, companys, amics, família) que m’han fet posar la pell 
de gallina amb la seva passió. 
La mateixa passió que ha tenyit els diferents passatges de la història i que després 
d’aquest llarg viatge, que començà en els enigmàtics sons de Júpiter, m’ha fet veure 
que la música, si més no, té alguna cosa a dir. Que les octaves, les quintes i les quar-
tes no decoren el cant Gregorià, el fan diví; que els acords no se succeeixen perquè 
sí, sinó que en ells impera la mateixa gravetat; que en la música del classicisme hi 
ha amagada tota la cort reial; que la novena simfonia és un crit d’esperança; que el 
diable està en les Totentanz; que la tranquil·litat després d’un gran àpat té banda 
sonora, o que submergida en l’oceà hi ha una catedral. 



La història no només ha quedat pintada, esculpida, dissenyada o escrita, també ha 
quedat composta. Els seus sons ens han enriquit durant segles, ens han donat una 
perspectiva diferent: la del sentiment i les emocions. Tot això gràcies a la seva gran 
adaptabilitat, a la seva gran capacitat d’evolució que ha fet que s’apoderés de tots 
els àmbits de la vida, que esdevingués, fins i tot, un estat mental. Com ja he comen-
tat, la major dificultat ha estat comprimir en seixanta tres pàgines els fets històrics, 
el progrés de l’art i l’evolució de l’home amb tots els seus alts i baixos, amb totes les 
seves emocions. És per això que animo a tothom a descobrir el món de la música, a 
anar a concerts, a escoltar, a entendre però sobretot a sentir. 

Conclusions
Així doncs, i amb aquest estudi i totes les hores de pràctica instrumental com a 
prova, concloc que LA MÚSICA TÉ PODER.
—Que la música és filosofia. Com en l’època clàssica, és objecte de reflexió, de pensa-
ment i d’educació. És expressar els sentiments morals, és instruir l’esperit, és purifi-
car el cos, és la medicina per a l’ànima.
—Que la música és ciència. Està dictada per les mateixes lleis numèriques que regei-



xen l’espai. Els seus sons són ordenats segons les mateixes proporcions que imperen 
en el tot, les matemàtiques i els nombres en guien el missatge, el fan intel·ligible. 
—Que la música és llenguatge. Un llenguatge que és igual per a tothom i que no en-
tén de races, ètnies, edats, sexes, creences o període històric. Ens uneix.
—Que la música és història. És el retrat d’uns fets i de les emocions que aquests fets 
provoquen. Emmarca un temps històric, un col·lectiu, un poble, un esdeveniment, 
una tendència, uns hàbits, uns costums, unes tradicions, unes històries, una des-
cripció del paisatge, un sentiment, una vida. 
—Que la música és art. Perquè té intenció, perquè vol expressar, perquè vol repre-
sentar allò que és bell, perquè vol asserenar, entristir, alleujar, divertir, perquè vol 
suscitar, perquè vol incitar, perquè vol convèncer, perquè vol provocar o simplement 
perquè vol ser. 
—Però sobretot que la música és música. És ésser humà. És saber empatitzar, és sa-
ber entendre, és saber escoltar, és saber valorar, és saber comunicar, és saber viure 
amb tot el que comporta, és tenir la ment oberta, és ser sensible, és ser apassionat. 
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