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Que no pugui ser satisfet per alguna cosa terrena ni, per dir-ho 

així, per la terra sencera; considerar l'extensió incommensurable de 

l'espai, el nombre i la meravellosa varietat dels mons, i veure que tot 

és poc i insignificant per a la capacitat del propi esperit; imaginar-se 

el nombre infinit de mons, i l'univers infinit i sentir que l'ànim i el 

nostre desig foren encara més grans que aquest univers; i acusar 

sempre les coses d'insuficiència i nul·litat, i sofrir la mancança i el 

buit i, tanmateix, tedi, em sembla el major senyal de grandesa i de 

noblesa que es pugui trobar en la naturalesa humana.

(  G  iacomo   Leopardi, Pensaments, LXVIII  )  
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Abstract

Aquest treball vol estudiar les relacions que s'estableixen entre dos artistes d'un 

mateix període estètic: Frédéric Chopin i Giacomo Leopardi. Ho fa analitzant 7 

parelles de música i poesia, analitzades per descobrir què és allò que les uneix. 

Després d'una reflexió al voltant de l'art, el treball reflexiona sobre què aporta a 

l'estudi  d'un  període  artístic,  d'unes  determinades  obres  o  a  l'escolta  d'un 

concert, la combinació de dues o més disciplines artístiques.

Chopin & Leopardi: dues sensibilitats bessones, doncs, que acaben connectant 

també amb nosaltres, descobrint en l'art l'expressió de quelcom universal que 

uneix artista, intèrpret i públic. 

Este trabajo quiere estudiar las relaciones que se establecen entre dos artistas 

de un mismo periodo  estético: Frédéric Chopin i Giacomo Leopardi. Lo hace 

analizando 7 parejas de música i poesía, analizadas para descubrir qué es lo 

que las une. Después de una reflexión alrededor del arte, el trabajo se pregunta 

qué aporta al estudio de un periodo artístico, de unas determinadas obras o a 

la escucha de un concierto, la combinación de dos o más disciplinas artísticas.

Chopin & Leopardi: dos sensibilidades gemelas, pues, que acaban conectando 

también con nosotros, descubriendo en el arte la expresión de algo universal 

que une artista, intérprete y público.

This essay strives to study the existing relations between two artists belonging 

to the same estetic period: Frédéric Chopin and Giacomo Leopardi. It does so 

by analising together 7 musical pieces and 7 poems in pairs, in order to show 

what  links  them.  After  thinking  overt  art,  we  ask  ourselves  what  does  the 

combination  of two or more artistic disciplines add to the study of  an artistic 

period, to specific pieces or to the listening of a concert.

Chopin & Leopardi:  two soulmate sensibilities,  which end up connecting not 
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only with each other, but also with us – thus unveiling how art is the expression 

of something universal that brings together the artist, the interpreter and their 

audience. 
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1. Introducció



1.1. El perquè d'aquest treball:

“El geni és un carisma eminentment social, que expressa enmig de la companyia 

humana, de forma molt més aguda que els altres, els factors que aquesta mateixa 

companyia sent, tant que aquests últims se senten expressats en la creativitat del geni 

molt més fins i tot que en els seus propis intents d'expressió. Per això sentim que els 

ritme de Chopin o els versos de Leopardi expressen les nostres melancolies millor que 

si nosaltres mateixos ens poséssim a articular notes o paraules sobre el tema.”

(Luigi Giussani1)

Amb aquestes paraules vull començar la introducció, ja que han sigut el motiu 

d'inspiració que em van permetre unir per primera vegada aquests dos artistes. 

Prenia consciència  de  com  ambdós,  com  a  genis  artistes  que  eren, 

expressaven d'una manera preciosa i precisa tot allò que jo sentia, i que a més 

ho feien d'una manera semblant, transmetent-me els mateixos sentiments. Així, 

doncs, malgrat que aquests dos artistes no estan connectats vitalment ni van 

estar en contacte, la seva particular vivència i expressió semblant del món que 

els toca viure és allò que ens permet unir-los amb tanta facilitat. 

Aquest treball, doncs, té l'origen en la unió dels dos artistes i les seves dues 

disciplines artístiques,  en el descobriment de quina era la seva vida i per què 

van deixar-nos aquest llegat.  A partir de la seva obra podem, ara, descobrir un 

bocí íntim de la seva vida que ens remou encara ara, ja que les seves paraules 

i les seves notes ens segueixen parlant.

Així,  el  treball  vol aprofundir  en la relació que pot establir  l'intèrpret amb el 

músic i el poeta, i després la relació que aquest estableix amb el públic. Vull  

reflexionar,  doncs, sobre la comunicació artística sense la qual el fet artístic 

perd  el  seu  interès.  Tant  quan  composem,  com  quan  escrivim  o  toquem, 

esperem  expressar  quelcom  amb  uns  mitjans  diferents  dels  habituals,  els 

mitjans que ens dóna l'art. Alhora, quan som receptors de l'art, també esperem 

que ens expressin alguna cosa, no volem quedar-nos indiferents. 

1 GIUSSANI, L. Spirto Gentil, BUR saggi: Milà, 2011 p.241
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Així, es pretén “actualitzar” la vivència artística que Chopin i Leopardi van fer 

amb l'escriptura de les seves  respectives obres,  i plantejar-nos si, en el fons, 

tots  necessitem el  mateix:  bocins  de bellesa  perquè  la  nostra  vida  prengui 

sentit. Tal i com diu el títol del treball, Chopin i Leopardi tenien dues sensibilitats  

bessones, però potser, en aprofundir en ells dos i deixant-nos commoure per 

les  seves  respectives  obres,  descobrim  que  nosaltres  també  tenim  una 

sensibilitat bessona a ells, perquè l'art, a les mans dels genis, s'universalitza, i 

ens fa sentir a tots igual de necessitats: necessitats de Bellesa.

La metodologia utilitzada per realitzar aquest treball, es dividirà en tres parts 

molt diferenciades.

• La primera part, titulada “La intensa vida de dos artistes” vol aprofundir 

en la biografia d'ambdós artistes, per conèixer quins van ser els fets més 

importants que van viure, però analitzant-les sempre des del  punt de 

vista més vivencial i emotiu, donant importància, no tant als fets, sinó a 

com els  van  viure,  i  per  tant  fent  nombroses  referències  a  cartes  o 

poemes, especialment en el cas de Leopardi.

• En la  segona part  titulada “Recorregut  per  la  naturalesa de l'home a 

través  de  l'obra  d'ambdós  artistes”  analitzo  set  parelles  de  música  i 

poesia. Les he unides a través de la intuïció, i en l'anàlisi busco aquelles 

raons musicals i poètiques que en justifiquen la unió. A més, l'ordre no 

és  casual:  amb ell  busco  seguir  un  itinerari  a  partir  del  qual  intento 

explicar quina és la naturalesa de l'home i de la seva recerca de sentit i 

bellesa.

• En la tercera part titulada “La vivència artística a través de dues arts”, 

pretenc analitzar com la unió de música i poesia ha ajudat a comprendre 

l'estil musical d'ambdós artistes, el moviment on es troben i com m'ha 

ajudat a aprofundir en les obres a mi com a intèrpret i al públic com a 

receptor de l'espectacle.
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Resumint,  els  objectius que em plantejo  i  amb els  quals  començo  aquest 

treball són els següents:

➢ Descobrir i aprofundir en la vida i obra de Frédéric Chopin.

➢ Descobrir i aprofundir en la vida i obra de Giacomo Leopardi.

➢ Descobrir i aprofundir en la relació de la vida d'ambdós artistes.

➢ Descobrir i aprofundir en la relació entre les obres d'ambdós artistes.

➢ Muntar un “espectacle” on combini música i poesia, tocant i recitant jo 

mateixa.

➢ Descobrir i aprofundir en el món de la interpretació poètica

➢ Analitzar  i  reflexionar  sobre  què  és  el  que  aporta  treballar  diferents 

disciplines artístiques conjuntament.

➢ Analitzar  i  reflexionar  sobre  què m'ensenya com a intèrpret  el  treball 

paral·lel amb una altra disciplina artística que m'aporta una nova forma 

d'expressió.

➢ Analitzar i reflexionar sobre com rep el públic la meva proposta de recital  

i  de si l'ha afavorit  o no  en l'escolta, la  combinació  de dues disciplines 

artístiques diferents.

➢ Reflexionar  sobre  què és  l'art,  per  què és necessari,  per  què l'home 

busca i necessita la bellesa  i quin sentit  té en la societat la figura de 

l'artista.

➢ Enriquir-me  a  través  de  l'important  i  extens  pensament  filosòfic  de 

Leopardi i poder-hi reconèixer aquells trets que l'uneixen amb Chopin i 

que l'universalitzen.

➢ En definitiva, construir un espai dalt de l'escenari on jo, com a artista-

intèrpret  em pugui expressar  d'una manera  còmode i  lliure,  intentant 

establir una forta relació amb el públic, que és el motiu de l'existència de 

la meva professió.
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1.2. Estats de la qüestió

Abans de començar el treball, cal buscar i aportar tot allò que ja s'ha dit o fet al 

voltant d'aquesta parella d'artistes i que em serveix de recolzament per a tot el  

meu treball.

Primer vull  presentar  tres  comentaris de diferents  personalitats  on ambdós 

artistes i les dues arts queden unides de manera clara:

• George Sand, la parella de Chopin amb qui va viure més temps, ens diu 

sobre  ell:  “Ell,  sobre  un  únic  instrument  musical,  ha  fet  passar 

llenguatges  infinits.”  Alhora,  el  gran  públic  l'anomena  el  “poeta  del 

piano”.

• Leopardi mateix, en un fragment del Zibaldone escrit l'any 1927, ens diu 

al  voltant de la música: “Intento despertar en qui llegeixi  o escolti  els 

meus versos els mateixos efectes assignats al so i al cant i a tot allò que  

s'escolta.”

• Friedrich  Nietzsche,  que  es  troba  a  una  distància  d'una  generació 

d'ambdós  artistes,  diu  a  mode  de  profecia:  “L'últim dels  músics  més 

recents, el polonès Chopin, l'únic a qui li escau l'epítet d'inimitable, ha 

contemplat i adorat tota la bellesa de la poesia leopardiana abans de 

despertar la seva música tan commovedora.” 

Al  voltant  de  la  seva  unió,  s'han  escrit  també  alguns  articles,  els  quals 

utilitzarem per a fer aquest treball:

• Chopin  e  Leopardi,  uniti  dal  “Notturne”,  escrit  per  Orazio  Leotta2.  En 

aquest  article,  relaciona  ambdós  artistes  a  través  del  concepte  de 

nocturn i de nit.

• Leopardi e Chopin nel clima romantico,  escrit  per Adele Cilibrizzi3.  En 

2 LEOTTA, O. Chopin e Leopardi, uniti dal “Notturne” [en línia] 9/10/2012 [Consulta: març 2013] 
Disponible: ww  w.girodivite.it  

3 CILIBRIZZI, A. Leopardi e Chopin nel clima romantico. Napoli: Il tripode, 1972 p.238
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aquest  l'autora uneix  ambdós  artistes  pel  fet  de  pertànyer  al  mateix 

moviment artístic i moment històric.

• Chopin  e  Leopardi:  le  raggioni  di  un  accostamento  tra  due  giganti  

solitari, escrit per Luigi Costa4. En aquest article explica el motiu de la 

seva  unió  a  través  de  diferents  arguments,  servint  de  base  a  un 

espectacle de música i poesia d'ambdós artistes.

• Leopardi e Chopin, escrit per Massimo Mila5. En aquest llibre d'història 

de la música trobem breus referències al caràcter dels dos autors i a 

algunes de les seves obres.

• Chopin e Leopardi: lirismi a confronto,  escrit  per Paolo Italia6.  Fa una 

llarga argumentació sobre tot allò que uneix ambdós artistes en la seva 

relació amb el romanticisme i el classicisme, i sobre la seva manera de 

concebre la música i l'expressió de l'art.

• Leopardi e la musica, escrit per Stefania Nociti7. En aquest article fa un 

buidatge  de  totes  aquelles  anotacions  al  voltant  de  la  música  que 

Leopardi fa en el seu llibre Zibaldone, per comprendre quina era la seva 

concepció de la música i el valor que ell li donava.

Finalment, comentar tots aquells espectacles amb música de Chopin i poesia 

de Leopardi que ja s'han realitzat.

• Sogni notturni:  Leopardi e Chopin,  amb Arnoldo Foà com a rapsode i 

Giorgio  Costa  al  piano.  Precisament  ells  dos  van  enregistrar  el  CD 

Omaggio a Chopin e Leopardi8, introduït per l'article de Luigi Costa citat 

abans.

• Leopardi  e  Chopin,  espectacle  realitzat  per  Eliana  Grasso  al  piano  i 

4 COSTA, L. Chopin e Leopardi: le raggioni di un accostamento tra due giganti solitari. [en línia] 
[Consulta: març 2013] Disponible: http://www.musicaemuse.net/leragionidiunaccostamento.html 

5 MILA, M. Breve storia della musica, Einaudi: Torino, 1977 p.231, 234 i 235
6 ITALIA, P. Chopin e Leopardi: lirismi a confronto. [en línia] Italia: Città Nuova, març 2010 

[Consulta: març 2013] Disponible: http://www.cittanuova.it/contenuto.php?idContenuto=23465
7 NOCITI, S. Leopardi e la musica. [en línia] Associazione degli Italinisti Italiani [Consulta: març 

2013] Disponible: http://www.italianisti.it/FileServices/78%2520Nociti%2520Stefania.pdf
8 FOÁ, A. i COSTA, G.Omaggio a Chopin e Leopardi , [CD] Italia: L'Eubage, 2001
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Elena Zegna recitant, del qual hi ha alguns vídeos a Internet9.

• Chopin e Leopardi. Il poeta del pianoforte, il poeta dei poeti10, espectacle 

realitzat per Sergio Carlacchiani recitant i Lorenzo Di Bella al piano, del 

qual també hi ha alguns vídeos a Internet.

9 Leopardi e Chopin [Consulta: març 2012] Disponible: http://www.youtube.com/watch?
v=Ruw5nnhzuOk

10 Chopin e Leopardi. Il poeta del pianoforte, il poeta dei poeti [Consulta: març 2012] Disponible: 
http://www.youtube.com/watch?v=LM5WGXUr3P4
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2. La intensa vida de 

dos artistes



2.1. La nostàlgia de Frédéric Chopin

Frédéric Chopin, neix a Zelazowa Wola,  prop de  

Varsòvia l'1 de març de 1810. Nen precoç, sensible i 

poètic, es cria a la capital de Polònia. Per l'educació 

que rep se'l pot considerar un aristòcrata, al qual no 

li escau socialment la professió de músic.

Creix en un ambient familiar  molt  càlid i  unit,  amb 

una mare que tracta els seus fills amb moltíssima tendresa. Chopin des de petit  

ja s'emociona pel so del piano tocat per la seva mare i de seguida comença a 

explorar el teclat i a experimentar amb ell. La relació amb la seva germana, 

Ludwika,  és també essencial  en la  seva infantesa,  convertint-se en la  seva 

confident de tot allò relacionat amb el cor i els sentiments. Viu, doncs, en un 

ambient familiar “perfecte” gaudint de la vida i donant cos, lliurement, a totes les 

seves il·lusions.

Després de la família, qui li ensenyarà al jove compositor el món de fora, seran 

els seus primers professors i amics. Així, el seu primer professor serà Adalbert  

Zywny, amb qui trobarà una combinació perfecte d'afecte i comprensió i de qui  

aprendrà més improvisació que tècnica. Comença a fer concerts als 7 anys i 

també  en  aquesta  època  comença  a  compondre.  Amb  6  anys,  escriu  els 

primers versos, fins i tot abans que les primeres notes, tot i que després acaba 

afirmant que li és més fàcil expressar-se a través de la música.

Era un jove actiu i inquiet, dolç i molt agradable, amb moltíssima facilitat en el 

tracte amb la gent, amb una maduresa que el fan semblar un noi de 20 anys 

quan només en té 15. Tothom vol ser mestre seu, per la seva intel·ligència i 

alegria. Més que no pas el noi malaltís descrit per Liszt, és un jove enamorat de 

la vida, molt interessat per la pintura, el teatre, el disseny. D'altra banda, en 

diversos articles escrits en diaris comunica el seu amor per la naturalesa, així  

com la visió que tenia de la vida i el  seu interès per la música nacional, la 
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música  de  Polònia.  Molt  proper,  doncs,  al  seu  poble  i  a  la  seva  música 

folklòrica, no només la coneixia sinó que li agradava, ja que troba en ella aquell 

aire fresc i desenfadat que tant responia a la seva manera de viure.

Cursa els seus estudis generals al Liceu de Varsòvia, on entra en contacte amb 

grans personalitats i  aconsegueix,  el  1825, la publicació de la  seva primera 

obra, un Rondó en do menor. L'any 1826 es matricula al Conservatori perquè ja 

ha  acabat  els  estudis  generals. Allà  rebrà  classes  de  teoria  musical  i 

composició per part de Józef Elsner; però a Chopin ni li agraden ni li surten les 

formes contrapuntístiques prefixades i  prefereix  la  llibertat  de la  forma breu 

sobre el piano. Seguint aquesta línia, s'inspira molt en el pianista i compositor 

John Field i es manté en contacte amb el també pianista i compositor, molt 

reconegut  a  l'època,  Johann  Hummel,  a  qui  coneix  després  de  quedar 

impressionat per la seva manera de tocar en un concert. 

Fa el seu primer viatge a Berlín, on descobreix una vida molt més emocionant i 

lliure i deixa el Conservatori. Avorrit de la seva ciutat, està a punt per obrir-se 

món i viatjar, lliure per compondre el que vulgui i amb el futur a les seves mans. 

Així abandona Varsòvia just després dels exàmens finals de carrera i se'n va 

cap a Viena on farà un concert l'11 d'agost de 1829. La crítica diu “que va tocar 

molt fluix, d'una manera massa delicada” mostrant-nos així, l'estil interpretatiu 

de Chopin que ja es comença  a definir.  En general,  però, el  seu èxit  va  in  

crescendo amb viatges i  concerts  a  d'altres ciutats:  visita  Praga,  Dresden i 

torna altre cop a Varsòvia el dia 12 de setembre de 1829. 

Enmig de tot això, sabem que amb 19 anys s'enamora per primera vegada de 

Konstancja Gladkowska i descobreix en el seu cor tensions i desitjos nous que 

necessita  compartir  amb  algú;  així  li  escriu  al  seu  amic  d'infantesa  Tytus 

Woyciechowski.

“Oh! Amb gran pesar, ja tinc el meu ideal, a qui he servit fidelment, tot i 

que en silenci, durant mig any [...] No t'imagines com de depriment trobo 

ara Varsòvia. Si no fos perquè la meva família alegra una mica aquest 

lloc, no em quedaria. Però és molt trist no tenir ningú a qui acudir els  

matins per compartir les penes i les alegries; és odiós quan portes una 
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càrrega en l'ànima i no pots descarregar-la. Ja saps a què em refereixo. 

Sovint li explico al meu piano el que voldria explicar-te a tu.”

Després d'estrenar-se tocant a Varsòvia, arriba l'hora de marxar definitivament, 

malgrat la seva premonició que quan marxi serà per no tornar mai més. Serà el 

2 de novembre de 1830 enmig de l'agitada Europa i  dels primers esclats de 

violència. La burgesia vol acabar amb l'absolutisme imposat per la Restauració 

que ha dut a terme el Congrés de Viena l'any 1815. Paral·lelament, a Polònia 

es lluita per independitzar-se de Rússia.

L'èxit que confiava tenir a Viena no arriba, ja que l'afany comercial de públic i  

editors  no  els  apropa  a  la  original  sensibilitat  de  Chopin.  Així,  cada  cop 

s'allunya  més  dels  vienesos,  amb  qui  es  seguirà  mostrant  amable  mentre 

s'endinsa en la tristesa i es desfoga en el piano. A més a més, políticament, 

Varsòvia  cada cop està  més assetjada pels  russos i  el  patiment  pels  seus 

familiars i amics és cada cop més intens. Se sent molt sol i veu com els somnis  

d'infantesa i  l'amor i  protecció familiar  desapareixen,  mentre l'aïllament i  les 

responsabilitats de l'edat adulta l'acompanyen cada cop més. I com que troba a 

faltar els seus amics que sap que van a la guerra, els escriu dient: “Què fan els 

meus amics? Visc amb vosaltres, moriria per vosaltres, per tots vosaltres. Per 

què estic tan sol? És que solament vosaltres podeu estar junts en un moment 

tan espantós? [...]  Per què jo no puc tocar també el  tambor?” (carta a Jan 

Matuszynski,  1  de  gener  de  1831).  Però  finalment  Chopin  aconsegueix 

sobreposar-se  a  aquesta  nostàlgia,  reconeixent  que  viure  en  el  món  dels 

records no és la millor manera de crear una nova vida en el present. S'anima i 

decideix fer un concert el 4 d'abril  de 1831 al famós Redoutensaal a Viena, 

però no en queda satisfet. Cada cop se sent més fora de lloc i en les seves 

mateixes  anotacions personals expressa aquesta  nostàlgia  que amb més o 

menys força l'acompanyarà la resta de la seva vida i que apareix en sentir-se 

lluny de la seva pàtria. 

“Llavors m'he sentit melancòlic; per què? Avui no m'importa ni la música. 

És tard, però no tinc son: no sé què em passa... [...] Desitjaria ser mort, 

però  també  desitjaria  veure  els  meus  pares.  Tinc  la  seva  imatge  
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[Konstancja] davant meu: em sembla que ja no estic enamorat d'ella  

però no me la puc treure del cap. Tot el que he vist fins ara a l'estranger 

em sembla vell  i  odiós i  em fa sospirar per casa meva, pels feliços  

moments que no vaig saber valorar. El que ahir em semblava magnífic, 

ara ho jutjo vulgar: el que jo creia vulgar ara és incomparable, massa  

gran, massa elevat. [...] Estic confós, estic melancòlic, no sé què fer amb 

mi mateix. Desitjaria no estar sol”

Finalment  les pitjors amenaces es compleixen i  Varsòvia cau en mans dels 

russos el 7 i 8 de setembre de 1831, mentre ell està viatjant cap a París. El seu 

dolor i enyor esclaten i escriu unes cartes esgarrifadores i incoherents. En elles 

es  lamenta  per  una guerra  que mata  i  fa  mal  als  que  té  més lluny i  més 

s'estima, i dels quals no pot tenir notícies per saber com estan.

“Quants nous cadàvers  s'estan produint en el món en aquest moment? 

Mares que perden els seus fills, fills que perden les seves mares. Tant 

dolor sobre els morts, i tanta alegria! [...] Llavors, evidentment, la mort és 

el millor acte de l'home. I quin és el pitjor? Néixer: el més oposat que hi 

ha a allò millor. Tinc raó d'estar enfollit per venir al món: a qui li serveix 

que jo existeixi? No estic fet per estar entre éssers humans [...]” 

Davant la desgràcia Chopin sent que la seva vida i la seva existència perden 

sentit,  mentre  veu  desaparèixer  les  il·lusions  i  les  alegries  de  jove.  Les 

preguntes davant de la realitat, davant la vida, esclaten davant de tant de dolor, 

i enlloc troba resposta. 

“Pare! Mare! On sou? Cadàvers? Potser algun rus us ha enganyat...  

Espera, espera..., però les llàgrimes... fa tant temps que ja no flueixen... 

Oh, tant temps, tant temps que era incapaç de plorar..., quina alegria..., 

quin dolor...” 

Davant de tant de dolor, però, gairebé l'agraeix, perquè li porta unes llàgrimes 

que desencallen el  seu cor apagat  que no volia patir  més. Reconeix,  en el  

dolor, una força que el punxa i el desperta, que l'urgeix a preguntar-se per la 

vida i la mort.

“Estic content i trist a la vegada..., però si estic trist no puc estar alegre i, 
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tanmateix és un sentiment dolç... És un estat molt estrany..., però això és 

el que li passa a un cadàver, que al mateix temps està bé i no està bé. 

Es transfereix a una vida més feliç i és feliç, però lamenta la vida que ha 

deixat i està trist. Deu ser com quan me'n vaig anar plorant. Va ser com 

si els sentiments haguessin mort momentàniament; per un instant vaig 

morir en el cor... No, va ser el cor el que va morir en mi per un segon. Ah, 

per què no va ser per sempre? Potser llavors seria més suportable. Sol! 

Sol! No hi ha paraules que expressin la meva pena; com puc suportar 

aquest sentiment...” (Anotacions al seu quadern) 

Un cop arribat finalment a París l'any 1831 s'hi troba moltíssima agitació social i  

política  per  les  lluites  contra  l'absolutisme  que  segueixen  l'esperit  de  la 

revolució de 1789. Els artistes expressen aquestes lluites amb noves emocions 

i  tensions  dramàtiques  en  les  seves  obres.  Però  al  contrari  de  Liszt  o 

Schumann,  que  segueixen  les  tendències  compositives  del  moment 

caracteritzades per l'estat anímic derivat de l'Sturm und Drang,  ell segueix en 

la seva línia individual i original, sempre conservant certa lleialtat al classicisme. 

El primer concert a París té lloc el febrer de 1832 al Saló de Camille Pleyel i és 

un  gran  èxit.  Amb ell,  els  seus  coetanis  veuen com s'inaugura  una  nova  i  

diferent renovació de les formes clàssiques, una nova etapa que va més enllà 

del romanticisme del moment. 

S'endinsarà en el nucli dels artistes intel·lectuals de més èxit del moment com 

el poeta  Eugène  Delacroix o els escriptors  Honoré de  Balzac i Victor Hugo, 

amb qui malgrat no compartir els mateixos ideals romàntics, de moment s'hi  

sent còmode per obrir-se pas en aquell París bohemi. Sembla que ha deixat 

endarrere les angoixes i aprèn a prendre's la vida de manera més calmada; ens 

diu de París que “és tot allò que un vol que sigui, pots divertir-te, avorrir-te, 

riure, plorar o fer el que t'agradi, i  ningú et mira, ningú es fica en les teves 

coses” (carta al seu amic Tytus Woyciechowski, desembre de 1831) 

És també en aquest moment que comença a plantejar-se quin és el destí de la  

seva vida: si ser pianista o ser compositor. Però observant els joves virtuosos 

com  Liszt  i  els  interessos  d'un  públic  que  cada  cop  demana  més 
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espectacularitat i apassionament, s'adona que el seu caràcter no hi lliga. Així, 

animat pel seu professor Elsner, s'endinsarà cada cop més en la composició.  

Mentrestant el seu interès per la cultura del seu país no decreix encara que 

visqui a l'exili, i amb la seva música encarna el ritme i l'ànima del seu poble,  

sobretot  en  les  seves  poloneses,  que  imiten  ritmes  i  aires  de  danses  de 

Polònia.

Com a professor de piano era molt clar en el que volia i demanava; és el primer 

que comença a pensar en els seus alumnes de manera individual. I tot i que té 

molt  d'èxit  com a intèrpret,  es guanyarà la vida sent professor i  amb noves 

edicions d'obres seves.  Als seus alumnes sempre els demana un so pur, no 

forçat i un legato perfecte quan era necessari. Interpretativament, rebutjava les 

exageracions innecessàries i els efectes dramàtics que tant agradaven als seus 

contemporanis.  En  general  proposava  digitacions  poc  ortodoxes  però  que 

ajudaven a la flexibilitat i fluïdesa de la mà.

Així, sobre la seva manera de tocar el piano, ens arriba, a través de Charles 

Hallé, una visió de Chopin d'un caràcter íntim i evocador. A través d'una carta, 

l'amic  i  jove  músic  que  després  es  convertiria  en  el  director  de  la  Reial 

Acadèmia de Música de Manchester, ens diu: 

“Les paraules no són suficients per expressar-ho. [...] Tot el que sento 

ara em sembla tan insignificant que preferiria no sentir res. Chopin! No 

és un home, és un àngel,  un  déu  (i  què  més  puc  dir?).  Les  

composicions de Chopin tocades per Chopin! [...] Mentre Chopin tocava, 

només  podia  pensar  en  elfs  i  fades  ballant,  tan  meravellosa  és  la  

impressió  que  produeixen  les  seves  obres.  No  hi  ha  res  que  ens  

recordi que aquesta música la produeix un ésser humà, sinó que sembla 

provenir del cel..., tan pura, tan clara i tan espiritual. Cada vegada que 

penso en això m'emociono.”

L'agost de 1835 Chopin veu els seus pares a Karlsbad (Alemanya) per primera 

vegada des que va marxar de Polònia ja fa gairebé 5 anys, i des d'allí escriu: 

“No puc asserenar la meva ment ni escriure res que no sigui la nostra felicitat 

per estar junts en aquest moment. Pensar que avui s'ha fet realitat allò que 
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només gosava esperar... Felicitat, felicitat, la felicitat és aquí!” En aquell breu 

lapse de temps, deixa endarrere tots els seus problemes i tribulacions, i retorna 

a la seva infància. 

S'enamora  altra  vegada,  ara  d'una  jove  aristòcrata  anomenada  Maria 

Wodsinski, però malgrat que se li declara i li demana la mà, els pares de la 

noia,  després d'un  període “de  proves”  no  els  deixen casar-se,  per  la  vida 

despreocupada i malaltissa del compositor. Ell s'hi resigna, i tot i que al cap de 

pocs mesos aconsegueix superar la desil·lusió, aquesta queda reflectida en la 

seva Marxa Fúnebre o  en l'Scherzo nº2. I tota la vida conservarà un paquet 

amb totes les cartes i fotografies de la noia que titularà “Les meves penes”. 

L'abril de 1835 fa els seus dos últims concerts a París, però no tenen l'èxit que 

ell  espera.  Així,  decideix  deixar  de  buscar  feina  com  a  pianista  per  la 

incompatibilitat del seu temperament amb la manera de tocar tan virtuosística 

que el públic li demana, i perquè troba molt desagradable la competitivitat. Tot i  

així, l'èxit com a compositor i professor augmenta cada cop més, i la seva vida 

personal està a punt de fer un gir inesperat.

George Sand (1804-1876) arriba a París des de la casa de camp situada a 

Nohant, a 300 quilòmetres de la capital, per buscar la llibertat. Allí ha intentat,  

debades, tirar endavant el seu matrimoni, intentant satisfer totes les peticions 

del marit fins que finalment ella se'n cansa i l'abandona. És una dona especial  

que  s'introdueix  fàcilment  en  el  cercle  artístic  regnat  pels  homes.  La 

caracteritza un aire de superioritat i indiferència que no agrada a Chopin quan 

la coneix. Però malgrat aquest caràcter cada cop queda més fascinat per la 

seva manera de ser, diferent de totes les noies que fins ara havia conegut, 

franca i directa. La seva relació és ja des del principi, complicada. Cap dels dos 

es deixa vèncer fàcilment:  dos caràcters molt forts (també Chopin, malgrat que 

d'entrada no ho semblés) que conformen una relació tempestuosa i agitada. Tot 

i així, Chopin li agafa confiança i comença a freqüentar-la comprovant com pot 

anar confiant en ella per explicar-li les seves emocions més íntimes. 

El 1838, descontents amb les mirades i comentaris de París respecte la seva 

relació, i aprofitant la recomanació dels metges d'un canvi d'aires que ajudi a la 
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debilitada salut del músic, el 18 d'octubre marxen a Mallorca.  D'entrada hi ha 

molta il·lusió mentre viuen la millor època de la seva relació que ara és molt  

apassionada.  Aquest  canvi  d'aires li  permet a ell  compondre i  estar tranquil  

perquè ella és al seu costat. Però, al cap d'un temps, el clima humit de l'illa 

resulta no ser gens bo pel compositor i la soledat per la llunyania dels seus 

amics el  sumeix en una depressió.  En aquesta època,  entre d'altres  obres, 

compon  els  seus  Preludis,  una  col·lecció  especialment  rica  en  matisos, 

juntament  amb  d'altres  obres  també  subjectives,  molt  melancòliques, 

introspectives i  turmentades. Com a exemples d'aquest canvi d'estat d'ànim, 

podem observar la Polonesa en la major, plena d'esperança i escrita just abans 

de marxar a Mallorca i la  Polonesa en do menor, melancòlica i dramàtica, on 

sembla comparar la caiguda de Polònia amb la seva tràgica vida, un cop ha 

xocat amb la realitat i s'han desfet les il·lusions.

Amb tot això, ben aviat tornen cap al continent, el 13 de febrer de l'any següent,  

i se'n van a Nohant, a la casa de George Sand, on tornaran a estar rodejats 

dels seus amics. Les temporades passades en aquesta casa de camp seran 

les més fructíferes des del  punt  de vista  compositiu,  ja que vivia  còmode i 

tranquil enmig d'un paisatge bucòlic. En canvi els hiverns passats a París els 

dedicava més a donar classes i rebre les seves amistats i notava com les idees 

compositives no fluïen tant. Però a poc a poc la relació entre Sand i Chopin es  

va anar desgastant i fent malbé: dos caràcters forts que xocaven constantment, 

amb els fills d'ella pel mig vetllant detingudament pels seus propis  interessos. 

Així, després de moltes discussions, baralles, malentesos i patiments, el 1848 

deixen la relació i tallen qualsevol tipus de contacte.

Tots aquests problemes deixen a Chopin exhaust, tant mental com físicament, i  

no té ni ànim per posar-se a compondre. Però en les poques composicions que 

fa,  podem veure  la  maduresa del  seu geni,  la  d'un  artista  que ha après  a 

controlar les seves emocions i ens les deixa entreveure de manera molt subtil, 

sense grans passions ni exageracions, com en la  Sonata per a piano en si  

menor. Després de tot això, l'any 1848 decideix anar a Anglaterra acollit per la 

família Stirling, on farà els seus últims concerts, ja amb una salut molt dèbil. 

Més tard, fugint del París revolucionari se'n va a Escòcia, mentre cada cop és 
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més conscient que en els concerts ja no pot donar tot el que voldria: diu que 

s'ha fet vell, malgrat que bona part de la crítica segueix elogiant-lo.

“Som dos vells clavicèmbals als que el temps i les circumstàncies van 

despullant  dels  seus  desgraciats  trinos.  [...]  La  table  d'harmonie és  

perfecta, però algunes cordes s'han trencat i  falten algunes clavilles.  

L'únic  problema és aquest:  som la  creació  d'un  artesà il·lustre,  una  

espècie d'Stradivarius, que ja no és aquí per arreglar-nos. En mans poc 

hàbils ja no podem produir nous sons, per això hem de reprimir totes les 

coses que ningú tornarà a extreure del nostre interior, i tot per falta d'algú 

que ens repari” (carta a Julian Fontana, el 18 d'agost de 1848) 

Tants viatges i  canvis de lloc per l'illa,  sumat a totes les visites d'amistats i 

autoritats que es veu obligat a fer, el debiliten moltíssim; està cansat de viure i  

sobretot, cansat de viatjar. Ell mateix ens diu: “estic deprimit i de mal humor, i la 

gent m'avorreix amb les seves excessives atencions. No puc respirar, no puc 

treballar; em sento sol, sol, sol,  encara que estic rodejat de gent...”  (carta a 

Wojcek Grzymala, 4 de setembre) Es va consumint física i emocionalment i es 

pregunta “què se n'ha fet del meu art? I el meu cor, on el vaig perdre? Ja casi 

no puc recordar  com cantaven a casa meva.  D'alguna manera aquest  món 

s'està allunyant de mi; no tinc records, no em queden forces; si m'aixeco una 

estona, torno a caure més avall que abans” (carta sense datar). I afegeix en 

una  altra  carta:  “Aparento  estar  alegre,  especialment  quan  em  trobo  entre 

compatriotes, però porto alguna cosa amb mi que em mata, batecs ombrívols, 

intranquil·litat, insomni, nostàlgia, indiferència per tot; en un moment alegria de 

viure, però de seguida desig de mort, apatia, congelació, absència d'esperit i a 

vegades massa records que em martiritzen”.

Així, atordit, finalment, marxa d'Escòcia i torna a Londres, des d'on escriu al 

seu amic Grzymala: “Tinc els nervis esgotats i no puc acabar aquesta carta.  

Pateixo d'una nostàlgia estúpida; a despit de la meva resignació, no sé què fer 

amb la meva persona i això em turmenta... Ja no puc estar trist o feliç; ja no  

sento realment res, vegeto, senzillament, i espero amb paciència la meva fi...”.  

Finalment, el 23 de novembre de 1848 torna a París. 
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Un cop instal·lat a París, confia en recuperar-se del que sembla ser la tisis però 

no és així, i després de molts patiments, el 17 d'octubre de 1849, amb 39 anys 

d'edat, mor al costat de la seva germana Ludwika. 
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2.2. L'anhel de Giacomo Leopardi

Giacomo Leopardi, neix el 29 de juny de 1798 

a Recanati.  És el primer dels tres germans  

que sobreviuran als primers mesos de vida.  

Neix  en  un  ambient  familiar  que  dóna  

l'esquena al món i on contemplar el cel, els  

quadres o els cants de les gallines, seran els 

únics plaers que es podrà permetre. El seu  

pare,  el  Comte  Monaldo  Leopardi,  queda 

enclavat en ple s.XVIII, reclòs a casa seva, on es dedica a educar els seus fills i 

treure la pols de la seva gran biblioteca, recordant els temps passats en què els 

nobles, i per tant la seva família, tenien tot el poder i tots els privilegis. La mare,  

però, és qui mana a la casa, encara que socialment el pare és qui té l'autoritat.  

Així, ella, amb un control estricte i asfixiant de l'economia familiar i de la vida de 

la casa, permanentment aferrada a un cristianisme de normes i morals, porta a 

casa seva un clima fosc i mancat de llibertat. 

Així, Leopardi, a qui se li ha negat la possibilitat de conèixer el que hi ha més 

enllà  dels  murs  de  casa  seva,  es  tanca  a  la  biblioteca  del  seu  pare  on 

desenvolupa la seva precocitat intel·lectual. Educat, juntament amb els seus 

germans, pel pare i un jesuïta, comença a llegir els clàssics grecs i llatins, pels  

qui  sentirà  una  profunda  admiració  degut  a  la  seva  bellesa  i  robustesa. 

Valorava, doncs, dels clàssics, com s'havien convertit en eterns pel seu poder 

renovador de la paraula i del cor dels homes. D'ells, en destaca el culte a la 

bellesa, el particular sentit de la raó, l'amor a la Naturalesa i l'ús abundant de la  

imaginació. Un dels grans antics a qui se sent molt proper, és la poetessa Safo, 

amb  qui  comparteix  la  insatisfacció  i  l'ansietat  del  desig  amorós.  Alhora, 

defineix l'escultura Anacreont i els seus fills, com “un ventet suau que obre la 

respiració”, reconeixent en l'art dels antics quelcom que allibera de la realitat,  

per ell tan ofegant.

L'estudi de la biblioteca, iniciat als 10 anys, era molt intens. Estudiava sempre 
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que no dormia ni menjava, i reduïa al màxim les seves hores de son per poder 

estudiar també de nit. Llegia tots els clàssics, sempre en la llengua original, a 

més d'autors més contemporanis; llegia també llengües encara més antigues 

com el  sànscrit  o  l'hebreu;  llegia  tractats  de  totes  les  disciplines  possibles 

(química,  filosofia,  mineralogia,  història...)  i  alhora  feia  ressenyes,  assajos, 

comentaris i traduccions de la major part del que llegia. I tot això amb no més 

de 14 o 15 anys. També va ser en aquests anys que va escriure les seves 

primeres poesies, algunes obres de teatre i novel·les, però sempre molt proper 

als clàssics i sense la sensibilitat que posteriorment el caracteritzarà. Aquesta 

intensitat d'estudi li anava perjudicant la salut. Així, a mesura que avança el seu 

desenvolupament físic, una estranya deformació va sorgint a la seva columna 

vertebral que acaba convertint-se en una destacada gepa. És per això, que 

quan  Leopardi  tenia  12  anys,  els  seus  pares,  veient  perduda  l'oportunitat 

d'introduir-lo a la societat com a dottore, degut a la seva malformació, el volen 

fer entrar al seminari. Sense comprendre ni respectar els anhels que exalten el 

seu fill, només aconsegueixen la seva negació i que quedi encara més reclòs a 

casa seva els propers 8 anys.

Amb tot, però, l'estudi és el seu amor, a través d'ell se sentia “un volcà latent”;  

amb ell volia “alçar-se” i fer-se “gran i etern”. Finalment, però, tant d'estudi el  

porten a un pessimisme irreversible. Els seus ulls ja no poden amb els llibres, i 

al  carrer,  els  nens,  només veure'l  se'n  riuen:  viu  enmig d'una gran soledat, 

abocat a l'estudi. Tot i així, encara conserva certa esperança de viure, amb la  

intuïció que la poesia en sigui la “solució”. De moment, però, és només un mitjà 

a través del qual expressar la seva desesperació.

Descobreix  també  els  poetes  italians,  i  d'ells  en  destaca  sentiments  que 

després  seran  protagonistes  en  les  seves  poesies:  de  Tasso  exalça  el 

sentiment de nul·litat de les coses; de Dante n'admira el vigor i la resistència a 

la desgràcia; de Petrarca en comparteix la melancolia, l'horror a la vida, la seva 

vanitat i el plor com a mitjà per expressar una sensibilitat especial; i d'Alfieri 

n'admira el seu inconformisme i la seva llibertat. En canvi, sobre els poetes 

italians contemporanis, diu que ni senten, ni pensen, i és així com escriuen; diu 

que imiten els antics sense haver-los assimilat (neoclassicisme). Ell, doncs, es 
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converteix en el primer poeta del nou temps ja que es deslliura de l'excés de 

retòrica utilitzant un llenguatge més pur.

A partir de 1817, amb 19 anys, sembla que la seva vida farà un tomb. Coneix al  

seu primer amic, Pietro Giordani, amb qui s'escriurà nombroses cartes obrint-li 

el cor i donant a conèixer les seves virtuts i  patiments: una “negra, horrible, 

bàrbara  melancolia  que  em  corroeix,  que  em  devora,  i  que  amb  l'estudi 

s'alimenta i que sense l'estudi creix”. Alhora, centrant-se en els autors italians 

contemporanis, creix el seu interès per la poesia com a remei pels seus mals 

tal  i  com li  explica  al  seu amic  Giordani  en una carta:  “La  calor  i  el  desig 

ardentíssim de traduir i de fer meu allò que llegeixo, no m'ho han produït sinó 

els poetes; i el frenesí violent de compondre res [no m'ho han produït] sinó la  

naturalesa  i  les  passions,  però  d'una  manera  forta,  elevada,  fent-me  quasi 

gegant  l'ànima i  pensant:  això  és  poesia  i  per  expressar  el  que sento  són 

necessaris els versos i no la prosa”. Veiem doncs, el gir que farà el seu estudi i 

la seva obra, trobant en la poesia un canal on expressar els seus anhels més 

profunds i alhora descansar. El seu amor a la poesia és paral·lel al que sent per 

la naturalesa, i afirma que la poesia és només verdadera quan imita la natura.  

Així, la poesia neix com una necessitat vital, i no com un treball d'erudició.

Aquest canvi de mentalitat queda reflectit en la manera com inicia el Zibaldone, 

una mena de diari de pràcticament 4.000 fulls escrits majoritàriament en prosa. 

Aquesta obra cabdal dins la producció de Leopardi comença amb una poesia 

que queda a anys llum de les petites poesies que havia fet de jove com mers 

exercicis  d'erudició.  Així,  en aquests nous versos reconeixem la  intimitat,  la 

sensibilitat, el coneixement i la proximitat del Leopardi poeta.

“La Lluna il·luminava del pati

tot un cantó, i sobre ell

descendia oblic un raig...

Per (des de) el camí reial se sentia passar

un carro, molt abans que el seu rumor

de còdols aixafats, sonava
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la dringadissa dels inquiets cascavells.”

Des d'ara, doncs, ja sap que a la bellesa no s'hi pot aproximar pel camí dels 

manuscrits; necessita crear una veu nova per a transmetre un missatge nou. 

És també al  1817,  quan arriba  a casa seva una cosina  del  pare,  Geltrude 

Lazzari Cassi, de qui s'enamora, encara que sigui més gran que ell. L'anhel,  

l'angoixa i el turment d'aquest enamorament queden descrits en un dels seus 

primers poemes, El primer amor. La inquietud, la sorpresa, el plaer, el disgust, 

són sentiments nous que el desperten del tancament  en què vivia reclòs a la 

biblioteca i que li fan prendre consciència de la crida del seu cor a alguna cosa 

més  gran.  Amb  aquest  poema  descobreix  una  mica  més  la  intimitat  i 

personalitat d'un cor que no el deixa reposar. 

A tot  això  hi  hem d'afegir  l'aparició  d'un  fervor  patriòtic,  coincidint  amb les 

revolucions liberals i  nacionals de la dècada de 1820 que sorgeixen com a 

resposta al restabliment de l'absolutisme després de la derrota dels ideals de la 

Revolució  Francesa.  Escriu,  doncs,  tot  un  seguit  de  cants  en  els  quals  fa 

al·lusions a la pàtria maltractada, sense glòria, a qui no li queden ni forces per  

mirar cap al passat, per deixar-se inspirar per l'esplendor dels grecs i llatins. 

Alhora, barreja l'amargura pel seu propi tancament amb la tristesa per la pàtria 

morta. 

Es troba, doncs, als 20 anys acabats de fer, amb Giordani, un amic que li parla 

del món de fora i que dóna importància a com se sent el poeta, més enllà dels 

seus estudis, i es troba també amb un cor que ha descobert que pot sentir i 

desitjar  d'una forma noble i  elevada, alhora que, enyorant  els temps antics, 

anhela un canvi en la seva pàtria. Tot això convergeix en el descobriment d'una 

nova forma d'expressar-se que l'acosta més a la bellesa i que dóna esperança 

al seu viure reclòs. Així, amb aquests nous sentiments, Amor, Pàtria i Glòria, 

que  el  desperten  cada  matí  i  que  el  sensibilitzen,  cada  cop  se  li  fa  més 

insuportable  ser  a  casa  tancat.  Sent  com l'han  perdut  físicament  els  anys 

d'estudis i no sap ni com sortir de casa i viure: preveu una vida infeliç sense 

remei. L'única llum és la seva amistat amb Giordani, de qui qualsevol retard 

d'una carta es converteix en un malson. Aquest, veient les angoixes del seu 
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amic, decideix anar-lo a veure a Recanati, per intentar convèncer el seu pare 

que flexibilitzi el rigor sobre ell, i així obrir la possibilitat de marxar del poble, ja 

que en aquells moments els erudits italians comencen a valorar els seus escrits  

i primeres poesies. La visita, però, no té els resultats desitjats. Això, sumat a un 

intent frustrat de fuga del poeta, fa augmentar encara més el seu aïllament i el 

seu gran dolor. Empitjoren cada vegada més les relacions amb el seu pare, a 

qui li recrimina haver-lo obligat a seguir un camí massa rígid i haver-li censurat i  

prohibit tot el que quedava fora de les parets de la biblioteca. 

Aquesta desesperació queda plasmada en el seu poema Infinit. És en moments 

com aquest quan Leopardi surt al carrer i s'aïlla en un turonet a prop de casa 

seva  des  d'on  contempla  l'horitzó,  recloent-se  encara  més  en  el  seu  món 

interior, ple d'angoixa i soledat. Mentre augmenta cada cop més la consciència 

de la finitud de la realitat, també creix el seu desig “d'un no sé què d'infinit” i  

s'agafa amb encara més força a la poesia, a la imaginació per satisfer el seu 

desig.  D’aquesta  manera,  tota  aventura  poètica  es  converteix  en  un  fet  

reparador. 

Però finalment, a desgrat dels seus pares, el seu desig de marxar es compleix,  

i  el  17  de  novembre  de  1822  se'n  va  a  Roma  gràcies  als  amics  Carlo  i 

Marianna Antici,  amb la intenció de trobar-hi  feina. Però al  contrari  del  que 

havia cregut, ser allà no li agrada; l'ambient de ciutat, el xafardeig, la grandesa 

del palau on viu, l'entristeixen i el posen nerviós. S'hi està 7 mesos fins que 

finalment, fent cas a les peticions de retorn del seu pare, decideix tornar a la 

seva ciutat natal, a la reclusió de casa seva. Per la manera com li escriu al seu 

amic Giordani entenem que torna amb por però també amb certa esperança: 

“torno al meu Recanati, on em detindré potser poc, potser sempre.”

L'ambient que es troba a Recanati és igual o pitjor que el d'abans de marxar i 

ara fins i tot la seva germana comença a criticar l'ambient del poble i de casa 

seva. Leopardi torna a recloure's en la seva habitació immers en els estudis, 

amb una diferència: els petits passejos que fa per descansar els seus ulls cada 

cop més malmesos. Tanmateix en la seva vida ja hi  ha hagut un canvi  i  la  

troballa que ha fet amb la poesia no la podrà oblidar.  Així, continua també a  
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Recanati la creació de poemes. Però a poc a poc, aquest aïllament i aquest 

dolor  fins  i  tot  són capaços de fer  oblidar  al  poeta  allò  experimentat  en  la 

creació poètica, arribant a negar que ell sigui realment un poeta. I es torna a 

centrar  en la lectura,  la traducció i  l'escriptura.  És en aquest  moment quan 

escriurà un recull de petites novel·les i diàlegs titulats  Obretes morals, en les 

quals  tractarà  molts  dels  temes  que  apareixeran  en  les  seves  poesies 

posteriors.

És precisament en un d'aquests diàlegs, el Diàleg entre la Natura i una Ànima, 

on expressarà la consciència cada cop més gran de la infelicitat estructural de 

l'home per la desil·lusió constant d'un món finit que no satisfà el seu propi desig 

d'allò inabastable. Però és en el mateix diàleg, on expressa el seu irrefrenable 

anhel  de  felicitat,  malgrat  el  fat  imposat  pel  món;  això  li  dóna  aquella 

esperança, que lluitarà per no deixar desaparèixer.

Diu la Natura en diferents moments del diàleg:

“Vés, filla meva predilecta [...]  viu i  sigues gran i infeliç. [...]  Tots els  

homes necessàriament neixen i viuen infeliços. [...] Ni una mala força, ni 

meva ni de cap altre, no és capaç de fer-te esquivar la infelicitat comuna 

dels homes [...] perquè l'excel·lència de les ànimes suposa una major  

intensitat de la seva vida, la qual cosa comporta una major percepció de 

la pròpia infelicitat.”

I l'Ànima respon:

“L'únic desig que m'has donat és el de la felicitat.”11

Políticament, un cop acabat l'any 1815 el Congrés de Viena, una conferència 

dels ambaixadors de les principals potències europees, s'ensorra tot  allò en 

què ell havia cregut. Les revoltes napoleòniques per la llibertat de les persones 

i  el  sorgiment  dels  nacionalismes,  queden  esborrats  per  la  reimposició  de 

monarquies  absolutes  que  reprimiran  qualsevol  rebel·lió  lliberal.  Es  tracta 

doncs d'una regressió respecte el període de la Il·lustració en què ell tant havia 

11 LEOPARDI, G. Obretes Morals, Barcelona: El Trident, 2001 pp.65-70
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cregut.  D'aquesta manera s'aferra a un pessimisme còsmic on “la vida és mal”. 

Però es refugia en l'infinit, en la immensitat de la naturalesa on ja no hi ha dolor 

i demana poder-s'hi quedar; el mateix amor que li feia vibrar el cor ara li genera 

record, nostàlgia i pena.

Malgrat tot, la seva esperança d'acceptar el món de grat i sense pessimismes 

no mor del tot, i l'abril de 1825 marxa cap a Milà acceptant una oferta de feina a 

l'editorial Stella. Un cop allí, però, l'envaeix novament una profunda tristesa i  

insatisfacció. A més, el clima de la ciutat tampoc l'ajuda físicament i al cap de 

pocs mesos abandona Milà i  se'n va a Bolonya.  Allí  hi  passarà una de les 

tardors més felices de la seva vida i hi gaudeix de certa llibertat duent una vida 

bohèmia; però amb l'hivern torna el pessimisme i també els intents del seu pare 

de fer-lo tornar. Encara a Bolonya, s’enamora altra vegada, ara de la comtessa 

Malvezzi, però tampoc és correspost. Tant de dolor el fan decidir de tornar altre 

cop a casa, a Recanati. Allà, els primers dies, gaudirà d'un cert reconeixement 

gràcies  a  la  importància  que  adquireixen  els  seus  escrits  i  que  no  passa 

desapercebuda  al  seu  poble  natal.  Però  Leopardi  es  reclou  a  casa  seva 

somiant en el món nou i en les amistats noves que ha descobert a fora. 

Inevitablement, doncs, torna a marxar, ara cap a Bolonya i després Florència, 

on podrà comprovar que l'admiració cap a la seva obra és cada cop més gran. 

Però en general el valoren com a erudit intel·lectual, i consideren la seva obra 

poètica  una  cosa  secundària.  També  viatja  a  Pisa,  des  d'on afirma  que 

“sempre, en qualsevol lloc, em sento trist”.  Però els dies passats a aquesta 

ciutat són agradables, una de les temporades més belles i serenes de la seva 

vida. Tot això queda plasmat en el seu poema El ressorgiment, que inaugura el 

període de grans poemes que vindran. Però aquesta calma es veu truncada 

quan els problemes de salut i la mort d'un germà seu, el fan tornar a Recanati 

l'any 1828. De totes maneres, allí seguirà escrivint grans poemes, entre ells el 

meravellós  Cant  nocturn  d'un  pastor  errant  a  l'Àsia,  on  el  pastor-poeta  sol 

dialoga amb els  astres  preguntant-se  pel  no-res  existencial  on  sembla  que 

desemboca la seva vida i demanant impacientment una resposta.

Adolorit i enrabiat amb els recanatesos, decideix tornar a marxar del seu poble, 
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però aquesta vegada per no tornar-hi mai més. Seran les amistats fetes al llarg 

dels seus viatges per les diferents ciutats italianes les que li donaran forces i les 

que substituiran els estudis i la solitud que vivia a Recanati. D'elles en dirà en 

una carta  que apareix  a  l'abril  de  1831 en una de les  edicions dels  Cants 

anomenada Als seus amics de la Toscana:

“No sento ja el dolor, estimats amics. I  la consciència que tinc de la  

grandesa de la meva infelicitat no comporta el remei a les queixes. Ho 

he perdut tot: sóc un tronc que sent i pena. Però en aquest temps m'he 

trobat amb vosaltres. I la vostra companyia, que substitueix als meus  

estudis,  a  les  meves  desgràcies  i  a  les  meves  esperances,  casi  

compensaria els meus mals si, a causa de la mateixa malaltia, aviat em 

lliuraria  d'ella,  obligant-me  a  consumir  els  anys  que  no  deixen  

d'augmentar, abandonat per totes les desgràcies de la civilització en un 

lloc a on habiten millor els morts que els vius. Tanmateix, el vostre amor 

quedarà i  durarà possiblement  molt  de temps més que el  meu cos,  

potser fins i tot després que el meu cos, que ja no viu, quedi convertint 

en cendres...”

El cercle d'amistats, però, que l'acompanyarà verdaderament serà el format per 

Antonio Ranieri  i  Fanny Targioni,  un triangle que es manté gràcies al  desig 

amorós que els uneix: Leopardi enamorat de Fanny, la qual està enamorada de 

Ranieri, el qual, diuen, estava enamorat de Leopardi. Tot i la proximitat dels 

amics, la tristesa d'aquest altre amor no correspost el fa tornar a tancar-se en 

ell mateix. Aquells mateixos romans que abans l'havien alabat ara no el poden 

ni llegir perquè fuig de les masses que no li interessen en absolut. Els amics no  

poden localitzar-lo ja que no explica a ningú ni on és ni com està; així, deixa  

d'escriure i es tanca en una mena d'infern on retreu a un Déu creador haver  

posat en el món un sentiment tan fatal: l'amor. Ple d'un dolor immens causat 

per una “infelicitat extraordinària dels temps [...] que ha vingut a ajuntar-se amb 

altres dificultats”, afirma que les dues úniques coses belles que la vida pot oferir 

i  per  tant  dignes de ser desitjades són l'amor i  la mort,  i  pensa molt  en el  

suïcidi.
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Davant de tot això, el seu amic Ranieri decideix, ja a l'any 1832, emportar-se'l a 

casa seva, a Nàpols, a prop del Vesuvi, on s'hi estarà quatre anys i hi escriurà 

el seu últim i magistral poema La ginesta. D'aquests últims mesos de vida de 

Leopardi comptem amb la descripció del seu amic Ranieri:  “en aquella cara 

aprimada i sense expressió tota la seva vida s'havia concentrat en la dolçor del 

seu somriure...”.  En aquestes paraules,  que amb gran amor  escriu  Ranieri, 

podem  intuir  que  en  el  rostre  de  Leopardi  es  reflectia  el  dualisme  que 

l'acompanyà  tota  la  vida:  un  cor  que desitja  l'infinit  i  busca la  calma en la 

poesia, mentre que a la vegada es desespera pels turments de la realitat.

És a casa de Ranieri quan té una forta recaiguda de la seva malaltia, i el 14 de 

juny de 1847, mor en el llit, envoltat dels seus últims amics: la seva vida acaba i 

així ens ho descriu Ranieri en un llibre seu:

“Llavors, obrint els ulls més que de costum, em mirà més fixament que 

mai i va dir com sospirant: Ja no et veig...” 
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3. Recorregut per la naturalesa 
de l'home a través de l'obra 

d'ambdós artistes



En aquesta segona part, el nucli del treball, he volgut analitzar l'obra d'aquests 

dos artistes organitzant-la en set parelles de música i poesia cada una. La tria i 

posterior  unió  de  cada  parella  l'he  feta  de  manera  subjectiva  a  través 

únicament  de  la  lectura  i  escolta  plaent  de  totes  les  seves  obres.  Un  cop 

concretades les obres a analitzar i cada parella, he realitzat una anàlisi musical 

i poètica, respectivament, on poso de manifest totes aquelles característiques 

que justifiquen la seva unió d'una manera més objectiva. Així doncs, tot partint 

de  la  meva  pròpia  experiència  a  l'hora  d'escoltar  i  llegir  aquestes  obres, 

aprofundeixo en el coneixement de cada obra per comprendre d'una manera 

més objectiva, el motiu de la seva unió.

A més, per ordenar les set parelles, he seguit un recorregut que queda descrit  

per cada un dels títols. Així, fugint de l'ordre cronològic o d'estil, creo jo mateixa 

un nou ordre que vol  intentar explicar quina és la vivència de l'ésser humà 

davant la vida. Partint de les preguntes existencials que apareixen en cada una 

de les biografies d'ambdós artistes, recreo un itinerari que pretén plantejar una 

possible resposta.

Aquest  recorregut  serà  també  el  que  es  plantejarà  a  l'hora  de  realitzar  el 

concert que acompanya aquest treball. Per tant es vol unir l'experiència de la 

vida humana amb l'experiència artística. Aquesta segona serà tractada en el 

tercer i últim punt del treball.
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3.1. Desproporció entre la bellesa de la realitat i el seu tràgic 

destí; desproporció entre l'elevat sentir de l'home i la seva 

fragilitat

Nocturn Op.62 nº2  &  Sobre el retrat d'una dona bella esculpit al seu 

monument sepulcral

¿Come, se frale in tutto e vile, se polve ed ombra sei, tant'alto senti?12

Aquesta primera parella està formada per dues obres que van ser escrites a la 

mateixa edat d'ambdós artistes, als 36 anys: el Nocturn a l'any 1846 i el poema 

el 1834. Així, les dues marquen un moment vital i de maduresa semblant.

El Nocturn, Chopin el dedica a una de les seves alumnes, la Madmoiselle R. de 

Könneritz.  L'escriu  segurament  a  Nohant,  la  casa de camp on passava els 

estius juntament amb la seva parella George Sand, ja que ell mateix ens diu 

que en la ciutat les idees musicals no apareixien. En una de les seves cartes 

escrita l'11 d'octubre d'aquell mateix any a la seva família des de la mateixa 

casa de camp, afirma que aquell va ser “un estiu dels més bonics” que recorda 

per “les abundants collites i les agradables excursions”; però malgrat tot, també 

escriu: “Estic tan cansat, tan deprimit, que això afecta al caràcter dels altres, i 

els joves gaudeixen les coses millor sense mi”. I afegeix: “M'agradaria omplir la 

meva carta amb bones notícies, però no en conec cap excepte que us estimo i  

us estimo. Toco una estona, escric una estona […] El plaer d'escriure-us està 

barrejat amb cert dolor: la convicció que no hi ha paraules entres nosaltres, 

amb prou feina coses”. Així, ens fem la idea d'aquest estat d'ànim enyorat, trist,  

que correspon a una persona que desitja retrobar-se amb els seus, amb  la 

seva terra i també amb la seva llengua.

El poema de Leopardi, és el segon dels anomenats “cants sepulcrals” i es creu 

que per  escriure'l  va  inspirar-se  en les  escultures  de Pietro  Tenerani13,  que 

12 Originals i traduccions dels poemes, extrets de: LEOPARDI, G. Cants, Barcelona: Edicions 62, 
2004: edició i traducció de Narcís COMADIRA.

13 COMADIRA, N. Als comentaris de Cants de Giacomo Leopardi, Op.cit. p. 382
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comenta en una carta escrita a Carlotta Lenzoni el 29 d'octubre de 1831: “no sé 

si vostè coneix una altra Psyché en què està treballant, així com un baix relleu 

per  la  sepultura  d'una jove,  ple  de  dolor  i  de  constància  sublim”.  Escriu  el 

poema ja  a  Nàpols,  a  casa de l'amic  que l'acull  perquè el  músic  es  pugui 

recuperar de la seva malaltia, però on hi acabarà morint. 

Tal fores: sota terra,

pols i esquelet. Damunt del fang i els ossos,

immòbil sempre col·locat debades,

mut, tot mirant el vol dels anys que fugen,

s'alça, només custodi

de dolor i de memòria, el simulacre

de l'extinta bellesa. Aquell esguard

que feia tremolar, com ara sembla,

quan en algú es fixava; els dolços llavis

que, com d'una urna plena,

abocaven plaer; el coll, abans

envoltat pel desig; la mà amorosa,

que, sovint, allargada,

glaçava aquella mà que ella estrenyia;

i el pit, davant del qual,

visiblement, la gent empal·lidia,

poc van durar: ara fang

ets i ossos: la vista

vituperiosa i trista un marbre amaga.

Així el fat redueix

la que a tots ens semblava la més viva

imatge celestial. Misteri etern

de l'ésser nostre. Avui d'alts i d'immensos

pensaments i sentits font indicible,

Bellesa regna, i sembla,

com resplandor que llançar

la natura immortal en aquests erms,

de sobrehumans destins,

d'afortunats reialmes i móns auris

senyal cert d'esperança

donar a l'estat mortal:

demà, amb un buf lleuger,

brut a la vista, abominable, abjecte

esdevé allò que fou

d'angelical aspecte,

i, alhora, de les ments,

aquell que hi fa néixer

admirable concepte, s'evapora.

Desitjos infinits

i visions superbes

crea, en el cor gentil,

per virtut natural, docta harmonia;

on per un mar deliciós, arcà,

va l'esperit humà,
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quasi com, per esport,

el nedador valent per l'oceà:

pro si un so discordant

fereix l'oïda, en resignació

torna aquell paradís en un instant.

Natura humana, ¿com,

si ets, en tot, fràgil, vil,

si ets ombra i pols, les virtuts t'afalaguen?

I si ets, en part, gentil, 

¿per què els nobles afany i pensament,

així, lleugerament,

per tan baixos motius, neixen, s'apaguen?

En  l'estructura, destaquen,  en  ambdues  obres,  tres  temes  o  parts 

diferenciades, i que en l'anàlisi hem anomenat A, B i C. Així, partint d'aquestes 

parts, en el Nocturn s'estructuren d'aquesta manera: A (c.1-31) B (c.32-39) C 

(40-57)  A'  (c.58-69)  B  (70-81).  En  el  poema,  hi  trobem quatre  estrofes,  la 

segona i tercera de les quals formarien una mateixa part B; tenen una durada 

desigual i els versos són hexasíl·labs o decasíl·labs indistintament.

• Tema A: 

La primera estrofa del poema, ens mostra d'una manera concisa, a través de 

l'observació del marbre que descansa sobre la llosa de la tomba d'una noia 

morta, la desproporció que treu a la llum la mort. És la desproporció entre qui 

era la noia, la bellesa que desprenia i el que feia sentir a qui la mirava, amb qui 

és ara: “pols i esquelet”. El nocturn, iniciat en la tonalitat de Mi Major, escriu 

acords en la mà esquerra, amb un ritme constant com de marxa fúnebre, amb 

baixos greus i molt estaticisme. En la mà dreta, en canvi, dibuixa una melodia 

ondulant, amb, generalment, més densitat en la segona part del compàs. Té 

una  tendència  a  pujar,  buscant  notes  cada  cop  més  agudes,  però  sempre 

acaba baixant. 

1. Compassos 25 i 26

Aquesta  melodia,  doncs,  es  caracteritza  pel  seu  gran  lirisme,  que  es  vol 
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escapar amb els ornaments habituals de Chopin, però sempre torna i queda 

aferrada als baixos, al "destí". Podríem interpretar-ho com una descripció del 

desig que surt però que torna a morir en xocar amb la realitat. 

La continuïtat de la melodia queda tallada, al principi, per silencis de corxera, 

creant respiracions en llocs on no esperàvem, que es converteixen en breus 

sospirs  o  sanglots:  podria  ser  considerat  una  imatge  o  una  descripció  del 

patiment per la noia morta. 

2. Compassos 4 i 5

En canvi,  més  endavant,  els  silencis  de  corxera  donen  pas als  silencis  de 

negra, i  uns compassos més endavant acaben per desaparèixer. Com si es 

diluís el neguit creat pels silencis però es substituís pels ornaments que pugen 

cada  cop  més,  resistint-se  a  caure  en  el  destí.  Concretant  més,  el  tema 

d'aquesta primera part està format per un motiu que es repeteix fins a quatre 

vegades cada cop més ornamentat; a poc a poc va canviant tonalitat i notes, 

mantenint, només, el perfil melòdic, amb grupets de notes cada cop més llargs, 

ràpids i que arriben més amunt. 

3. Compassos 19 - 21

Harmònicament,  també  trobem  la  idea  del  descens:  per  exemple,  en  els 

compassos  19-22  on  hi  trobem  una  petita  progressió.  Per  una  banda,  la 

melodia descendeix en tres graons durant tres compassos utilitzant el mateix 

motiu melòdic. Per altra banda, les octaves de la mà esquerra descendeixen 

cromàticament a partir del compàs 20 i afegeix una variació respecte la resta 

de  l'acompanyament  d'aquesta  part:  converteix  la  nota  aguda  d'aquestes 

octaves en una blanca, enlloc d'una negra, com si volgués, d'aquesta manera, 

destacar la melodia cromàtica descendent que es crea en escoltar els baixos.
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Així, tal i com passa també en el poema, aquest tema A desprèn el sentiment 

d'impotència davant del destí inamovible, podent-nos recordar com la bellesa 

de la noia esculpida xoca amb el fet que ara només sigui pols i esquelet sota 

terra. Per molt bo que sigui el record que tenim d'ella i per molt vives que siguin 

les imatges que guardem dels seus llavis i del seu rostre, no podem canviar el  

fet  que està morta,  de la  mateixa manera,  la  melodia xoca amb els  baixos 

estàtics que no es mouen i per això, per molt alt que vagi, sempre ha d'acabar 

baixant. És el contrast entre la bellesa de la realitat i el seu tràgic destí.

• Tema B:

El poema continua amb una reflexió on explica la desproporció que viu cada 

persona  durant  la  seva  vida:  tot  allò  que  neix  i  tot  allò  que  fem,  acaba 

desapareixent  i  morint.  Així  doncs,  fa  una generalització,  en passar  del  cas 

concret de la noia morta, al misteri que apareix en qualsevol element de la vida. 

Musicalment, la mà dreta interpreta una melodia amb un ritme melòdic més lent  

i amb notes de més durada. És una melodia molt lírica, molt cantada, com si 

estigués explicant quelcom. Sembla la veu de l'individu que reflexiona sobre 

aquesta desproporció que observa en la seva vida. Mentrestant, la mà esquerra 

té molta activitat,  amb semicorxeres constants,  excepte el  primer temps del 

compàs  on  l'ús  d'una  corxera  li  marca  el  nou  inici  de  cada  grup  de 

semicorxeres. 

4. Compassos 32 i 33

Prenent de referència el poema, aquesta mà esquerra podria representar el flux 

d'energia que necessita l'individu per expressar-se i  sobreviure davant de la 

tragèdia que és en molts moments, per ell, la vida. Alhora, alimenta el neguit 

que explotarà en el tema C, i comença a plantejar tots aquells anhels i aquelles 

preguntes que es farà després.

El tema B acaba amb dos compassos, 38 i 39, que serveixen d'enllaç amb el  
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tema C. Repeteixen el motiu de semicorxeres ascendents que feia l'esquerra, 

ara  compartides  amb  la  mà  dreta,  i  que  a  través  del  crescendo final  ens 

condueixen  finalment  al  tema  C.  D'aquesta  manera,  l'anhel  descrit  per 

Leopardi, adquireix la màxima intensitat en aquests últims dos compassos. A 

més, en la tercera estrofa del poema compara l'anhel de comprendre i de trobar 

la bellesa i l'harmonia, amb un nedador que, com Ulisses, va pel mar buscant el  

seu  destí.  Així,  podríem  entendre  aquesta  mà  esquerra  com  la  descripció 

d'aquest  navegar,  que  queda  sempre  truncat,  perquè  no  troba  la  resposta, 

perquè no troba el destí final. Tot això, esclata en l'angoixa i en les impacients 

preguntes del tema C. 

• Tema C:

La quarta estrofa del poema està formada únicament per dues preguntes que 

es resumeixen en una: per què l'home sent i aspira a tant, si ha d'acabar sent 

no-res? Aquestes preguntes reflecteixen aquells interrogants recurrents en la 

literatura de Leopardi i que el porten a una gran urgència de resposta davant la 

impossibilitat d'obtenir-la i la desesperació per la desproporció que observa en 

la realitat. Tot això queda expressat a través de la música de Chopin, ara en 

tonalitat menor. Es tracta d'un passatge molt polifònic, que ens recorda al seu 

admirat músic J.S.Bach. Aquesta característica és poc habitual en el repertori 

romàntic, però freqüent en l'obra de Chopin. 

5. Compassos 40 i 41

De les tres veus, les dues exteriors, s'empaiten: la greu comença amb retard i 

intercalant moments melòdics amb moments d'acompanyament. Mentrestant, 

la veu interior, fa una síncope constant, donant relleu als moments dèbils de 

cada temps. Tot això, sumat a una melodia molt ondulant, amb constants girs 

melòdics que torna a dibuixar una línia ascendent que crea tensió per tornar a 

caure, provoquen una sensació de molta intranquil·litat, angoixa i inestabilitat.
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La melodia, malgrat estar envoltada de totes aquestes complicacions rítmico-

contrapuntístiques, per ella mateixa és clara rítmicament, utilitzant el peu dàctil  

(negra + dues corxeres). Aquesta claredat la fa sobresortir amb més facilitat,  

descrivint la veu que es fa preguntes, i que, malgrat el dolor, no queda sotmesa 

al passar dels dies ni engolida per una tristesa imperiosa, sinó que segueix 

fent-se preguntes. El tema C està format per dues frases de 7 compassos que 

es repeteixen, però en una tonalitat diferent. Entre elles estan enllaçades per 

dos compassos com els que havien unit el tema B i el tema C. Els últims dos 

compassos de cada frase repeteix fins a 7 vegades un mateix motiu d'una sola 

pulsació  i  que  sempre  porta  associat  un  gran  diminuendo:  la  veu  que 

demanava una resposta, sembla perdre força i diluir-se entre tant de patiment. 

Harmònicament,  aquest  tema  C  també  es  caracteritza  per  les  constants 

modulacions,  normalment  en  tonalitats  menors,  que  emfatitzen  aquesta 

angoixa, aquesta inestabilitat i aquesta tristesa i desesperació.

El  poema  acaba  aquí.  El  nocturn,  però,  continua,  amb  una  repetició  molt 

variada i molt més breu del tema A, que ens torna a aquests baixos, al destí, a 

recordar  que malgrat  totes les preguntes i  tot  l'anhel,  el  destí,  la  mort,  ens 

segueix perseguint.  I  acaba amb tot  el  tema B,  la  veu que explica,  ara  ja, 

potser, sense esperar res, la naturalesa de la seva tràgica vida. Per acabar de 

reafirmar aquest pessimisme amb què sembla que vol acabar l'obra, i amb què 

acaba també el poema, tres compassos de coda on apareix altre cop el tema A, 

recordant-nos i convertint-se en la ja assimilació d'aquesta desproporció. 

Tornant  altre  cop a la  biografia,  sabem que Leopardi  escriu  aquest  poema, 

pràcticament en el seu llit de mort, encara que no mori fins al cap de tres anys,  

però ja és al lloc on morirà. Malgrat les esperances, no hi ha avanços  en la 

malaltia que el rosega i per tant, és evident la desolació que vol expressar en el 

poema, sobretot després de mirar endarrere i veure “com funciona” la vida. Es 

dóna la circumstància que Chopin també va escriure aquest nocturn tres anys 

abans de morir,  si  bé  ell  encara  ha de viure  moltes  experiències.  Però  en 

aquella carta citada a l'inici, i escrita els mateixos mesos que aquest nocturn, 
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ens recorda la infelicitat que l'acompanya. Li provoca l'enyor de la seva terra, 

preguntant-se per què és lluny d'aquells que estima i per què res del que viu en 

el present el satisfà. 

44



3.2. Vagar “per sempre” en el mar de la imaginació

Preludi Op.28 nº4  &  L'Infinit

E il naufragar m'è dolce in questo mare

Les dues obres següents estan escrites en moments vitals bastant distanciats 

entre sí; Chopin al 1838 amb 28 anys i Leopardi al 1819 amb 21 anys. Però en 

els dos casos la seva composició queda emmarcada en un moment vital molt  

concret i diferenciat de la resta de la seva vida.

Chopin, es troba a Palma de Mallorca, on hi va a passar una temporada. Fuig 

de les males mirades de París per la seva nova relació amb George Sand i  

busca un aire més sa per a les seves constants malalties. Serà, doncs, durant  

tot l'any 1838 que compondrà tots aquests 24 preludis que enviarà a l'editor a 

inicis de 1839. Per escriure'ls utilitzarà alguns esbossos fets amb anterioritat, 

però podem dir  que gairebé íntegrament els  va compondre a l'illa.  La seva 

arribada ens la defineix amb alegria en una carta enviada al seu amic Juljan 

Fontana: “Sóc a Palma, entre palmeres, cedres, cactus, oliveres, granades, etc. 

[...]  El  cel  com  turquesa,  el  mar  com  el  lapislázuli,  les  muntanyes  com 

esmeralda, l'aire com el cel. Sol tot el dia, i calent; tothom amb roba d'estiu; a la 

nit guitarres i cantar moltes hores. [...] En resum, una vida gloriosa!”. Aquest 

ambient  sumat  a  la  possibilitat  de  “demà  aniré  al  meravellós  monestir  de 

Valldemosa,  per escriure en la cela d'alguns vells  monjos” li  dóna la  calma 

necessària per escriure tots aquests preludis, encara que la seva composició 

constantment sigui interrompuda per recaigudes en la malaltia i canvis bruscos 

de temps o d'humor.

Leopardi, en canvi, escriu aquest breu poema ben a prop de casa seva, en un 

turó que hi ha just al costat de la casa on viu. L'escriu just després de l'intent 

frustrat  de  fuga,  descobrint  en  aquest  mirar  l'horitzó  l'única  possibilitat  per 

evadir-se de la realitat negra que ha de viure. Així, Chopin marxant ben lluny i 

Leopardi a unes passes de casa, expressen tots dos el mateix: la necessitat de 

trobar la manera de fugir del món en el qual estan vivint i buscar un refugi millor 
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on descansar.

Sempre he estimat aquest turó desert
i aquesta barda que de tanta part

de l'últim horitzó l'esguard em priva.
Però, assegut i contemplant, immensos
espais més enllà d'ella i sobrehumans

silencis i una quietud fondíssima
jo al pensament fingeixo. I, per molt poc,

el cor no se m'esglaia. I, com el vent
sento mormolejar entre les bardisses,

el silenci infinit a aquesta veu
vaig comparant: l'etern em revé,
i les èpoques mortes, i la d'ara,

vivent, i el so que fa. Així en aquesta
immensitat se'm nega el pensament:
i naufragar m'és dolç en aquest mar.

Les dues obres són peces curtes, i en elles hi podem distingir una única part: 

en  el  poema,  de  15  versos  decasíl·labs  sense  rima  i  en  el  preludi,  de  25 

compassos.

Tant el poema com el preludi ens endinsen en el que Leopardi defineix com el  

mar de la imaginació. En el preludi, Chopin aconsegueix recrear-lo a través de 

la repetició constant, a la mà esquerra, a ritme de corxeres, d'un acord. Aquest 

és el que dóna cos a tota l'obra ja que va definint les harmonies a través de les 

quals s'anirà desenvolupant. Mentrestant, la dreta dibuixa una melodia sòbria i  

evocadora a ritme de blanca en punt i  negra. Utilitza poques notes, sempre 

amb repeticions d'aquestes  i  només augmentarà  el  nombre de notes  en la 

melodia en tres moments de l'obra, que marquen tres punts específics.  Per 

començar, però, destacar el salt d'octava ascendent que fa la mà dreta, encara 

sense el suport de l'esquerra, i que dóna el tret de sortida per començar aquest 

viatge. Aquest motiu podríem relacionar-lo amb aquest enlairar-se des de la 

realitat més propera fins a la imatge imaginada. 
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6. Compassos 1-3

Un cop el protagonista es troba en aquest estat d'evasió, la melodia, com hem 

dit,  dibuixa   tres pics amb més nombre de notes al  llarg d'un registre  més 

extens. El primer moment és al compàs 9, on hi trobem el primer nus melòdic,  

que és com un petit calfred dins d'aquest mar de la imaginació. Aquest calfred, 

es torna a repetir però més intensament quan al compàs 12 desapareix tota la  

mà esquerra, i la dreta vola lliurament, buscant aquest infinit de “sobrehumans 

silencis i una quietud fondíssima”. Però torna a aparèixer el baix i la melodia 

sòbria  torna  a  començar.  Al  compàs  16,  i  durant  dos  compassos  més, 

s'intensifica tot el teixit de l'obra. 

7. Compassos 17 i 18

La mà esquerra va a buscar els baixos dels acords i la mà dreta dibuixa una 

melodia que puja i baixa sense aparent control, amb una dinàmica que arriba a 

forte per primer cop en tota la peça. És com si el protagonista restés fascinat 

per aquest nou estat descobert i volgués cridar-ho mentre encara el gaudeix: 

“l'etern em revé”.

El  preludi,  doncs,  és  també l'expressió  d'aquest  desig,  d'aquest  anhel,  que 

malgrat  que urgeix  i  fereix  el  cor,  és  acceptat  i  agraït,  perquè l'acompanya 

aquesta esperança, aquest mar de la imaginació, aquest infinit. Aquest tercer 

somieig, però, també torna a reduir-se a la sobrietat de l'inici fins que s'acaba, 

reduint  dinàmica  i  tempo.  Al  acabar,  doncs,  també  trobem  una  connexió 

important  en  el  que  podríem  anomenar  la  coda:  en  el  preludi  de  Chopin, 

després d'un silenci de blanca, que a través del calderó deixa indefinida la seva 

durada,  hi  trobem tres  acords.  Estan escrits  en  un registre  molt  greu,  amb 

pianíssim, tornant a dibuixar aquest infinit. Ara, però, no ho fa descrivint-lo com 
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ho havia fet fins ara, sinó fent-nos-el sentir, fent-nos entrar en el mar de l'inifnit.  

Com diu,  al  final  del  poema “naufragar  m'és  dolç  en  aquest  mar”:  Chopin,  

doncs, també aconsegueix submergir-nos-hi.

En el  poema, però,  Leopardi,  ens fa  arribar  a aquest  infinit  ja  delimitat  per  

Chopin en el preludi d'una altra manera. Ho fa construint un crescendo a través 

de les diferents imatges que va descrivint i amb l'ús reiterat de la conjunció “i” 

mentre es va evadint de la realitat progressivament. Així, amb els tres primers 

versos, ens defineix aquell món que veu, aquell món podríem dir-ne real, aquell  

món finit que no li basta. Queda emmarcat per aquesta barda, aquesta tanca 

que li  priva veure més enllà,  i  que simbolitza el  mirar  i  viure la  vida sense 

esperar ni buscar res més enllà d'allò més proper. El quart vers, iniciat amb un 

“però”,  augura  el  canvi  de  mirada,  el  canvi  de  mentalitat,  la  possibilitat  de 

contemplar  més  enllà  d'aquesta  barda.  A poc  a  poc,  ens  descriu  com  el 

pensament s'evadeix, com “fingeix” i com el cor “s'esglaia” de tanta alegria, de 

l'abisme  que  obre  l'infinit.  Va  descrivint  l'estat  cap  a  on  és  transportat 

comparant-se i  identificant-se amb tot  allò que hi  ha al  seu voltant fins que 

afirma, ja amb serenor que li és dolç quedar endinsat dins d'aquest mar. 

Llegint el poema de Leopardi, escoltant el preludi de Chopin i emmarcant-los en 

el moment vital que els dos estan vivint, entenem una de les maneres que ells  

troben d'evadir-se del món que no els agrada, del món que els fa patir, del món 

que tant els turmenta. És, doncs, a través de l'evasió, de la recerca i  de la 

recreació d'una imatge prou bella i captivadora, que intenten omplir tot el buit i 

tot el dolor que senten dins seu. És un bon exemple de com els dos, tal i com 

hem llegit a les seves biografies aconsegueixen omplir tot el buit de la solitud.
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3.3. Sublimitat del jo que sent i pregunta; urgència d'una 

resposta

Polonesa Op.40 nº2  &  Cant nocturn d'un pastor errant a l'Àsia

¿Ed io che sono?

Aquesta quarta parella marca un punt culminant en la consciència de l'artista 

del seu dolor. Es tracta de dues grans obres escrites en un moment vital proper, 

i en els dos casos mostren la grandesa que a poc a poc va agafant tota la seva 

producció. Leopardi, doncs, l'escriu l'any 1829 amb 31 anys i Chopin l'any 1838 

amb 28 anys. 

El  poema  és  escrit  a  Recanati,  just  després  de  tornar  de  la  seva  segona 

escapada, i poc després d'haver escrit el poema El Ressorgiment, amb el que 

encetava una nova etapa creativa i poètica. Així,  tot i  que la tornada al seu 

maleit poble natal, el torna a sumir en la rutina de l'estudi i el torna a tancar a  

casa seva, no pot oblidar tot allò viscut. La poesia, ara sí, es converteix en 

l'única sortida que troba la seva ànima per fugir de l'enclaustrament que se li ha 

imposat. 

La Polonesa és escrita en la mateixa època que la seva col·lecció de Preludis,  

ja  esmentats  anteriorment.  Viu,  doncs,  a  Palma de  Mallorca  i  allí,  per  una 

banda, troba la tranquil·litat i el descans que necessitava, però per altra banda 

el  crit  d'enyor cap a la seva família i  la seva terra no desapareix,  sinó que 

augmenta.  Les  dues  poloneses  que  conformen  aquest  opus  han  rebut  el 

sobrenom de Poloneses militars. Aquestes van ser emeses a la ràdio durant la 

invasió de Polònia per l'exèrcit alemany l'any 1939, per tal de mantenir el poble 

unit. Van emetre-les fins que els nazis en van prohibir la seva reproducció 14. 

Com ja he comentat a la biografia, les dues poloneses responen a un estat 

d'ànim ben diferent. La primera està plena d'esperança per l'arribada a un lloc 

nou  on  viure,  i  la  segona  (la  que  analitzo)  està  plena  de  dramatisme  i 

14 Polonesa Op.40 (Chopin) [Consultat: desembre 2012] Disponible: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonesa_Op._40_(Chopin)
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melancolia. En aquesta segona sembla comparar la caiguda i el patiment de la 

seva terra en guerra, amb el seu dolor en veure com les il·lusions posades en 

la vinguda a l'illa no s'han complert. 

¿Què hi fas tu, lluna, al cel? Diga'm, ¿què hi 
fas,

silenciosa lluna?

T'alces de nit, i vas

contemplant els deserts; després et pons.

¿No estàs cansada, encara,

de fer i desfer els sempiterns camins?

¿No t'avorreix encara, encara et plau

de mirar aquests confins?

És com la teva vida

la vida del pastor.

A la primera albor,

empeny el bestiar camp enllà, i veu

ramats, les fonts i l'herba;

després, cansat, quan és de nit, reposa:

mai no espera altra cosa.

Digue'm, lluna: ¿què val

pel pastor aquesta vida,

la vostra per vosaltres? ¿Cap in mena

el meu vagar brevíssim,

el teu curs immortal?

Vellet pàl·lid, malalt,

mig vestit i descalç,

amb un feixuc farcell damunt l'esquena,

per la vall, la carena,

per rocs esquerps, alts arenys, bardissars,

al vent, en la tempesta, i quan abrusa

l'hora, i quan, després, glaça,

va, corre, alena i passa

aiguamolls, torrenteres,

cau i s'aixeca i més i més s'afanya,

sense treva o repòs,

lacerat, sangonós; fins que no arriba

allà on la seva vida

i allà on tants de fatics es dirigien:

abís hòrrid, gegant,

on ell, precipitant-s'hi, tot ho oblida.

Oh lluna, verge, tal

és la vida mortal.

L'home neix amb fatics,

i ja és un risc de mort el naixement.

Sent pena i sent turment

abans de res; i en el mateix principi

la mare i també el pare

comença a consolar-lo de ser nat.

I, mentre va creixent,

l'una i l'altre el sostenen, i així sempre,

amb gestos i paraules,

miren d'encoratjar-lo,

i consolar-lo del mortal estat:

no hi ha ofici més grat
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que uns pares puguin fer per la fillada.

¿Per què haver-la engendrada,

però, i donar la vida

a aquells que cal consolar de seguida?

Si el viure és desventura,

¿per què hem de suportar-lo mentre dura?

Oh lluna intacta, tal

és l'estat del mortal.

Pro tu mortal no ho ets,

i potser del que dic no en fas cabal.

Amb tot, soliua, eterna pelegrina,

com que ets tan pensarosa, potser entens

aquest viure a la terra,

aquest patir, aquest sospirar, què sia;

què sia aquest morir, aquest suprem

empal·lidir-se el rostre,

i faltar d'aquest món, i separar-se

de la usual, volguda companyia.

Tu, sens dubte, comprens

el perquè de les coses, veus el fruit

del matí, de la nit,

del silent, infinit, passar del temps.

Tu saps, ben cert, a quin amor tan dolç

somriu la primavera,

a qui ajuda l'estiu, i quins solaços

treu l'hivern dels seus glaços.

Mil coses saps, i mil en descobreixes,

que són ocultes al senzill pastor.

Ben sovint, quan et miro

estar tan muda en la deserta plana,

que, en la volta llunyana, en el cel fina;

o bé, amb el meu ramat,

com em segueixes, lenta, en la nit blana;

i quan veig dalt al cel cremar els estels;

em dic, tot capficat:

¿Per què tantes fogueres?

¿Per què l'aire infinit, i aquell pregon

infinit firmament? ¿Què col dir aquesta

immensa solitud? ¿I jo què sóc?

Així vaig raonant: i de l'estança

superba i sense límits,

i d'aquesta família innumerables;

després de tants afanys, de tantes voltes

de cada terrenal, celeste cos,

girant sense repòs

per tornar sempre allà d'on han eixit;

cap profit ni cap fruit

endevinar no en sé. Ai, però, tu,

jove immortal, prou ho saps tot, segur.

Això ho conec i ho sé:

dels eterns giravolts

d'aquest ésser mortal,

algú en traurà algun bé

o algun plaer; en mi, la vida és mal.

Oh ramat que reposes, oh feliç,

que la teva dissort, crec, no saps pas.
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Quanta enveja que et tinc!

No sols perquè d'afany

quasi lliure tu estàs;

que tot neguit, tot dany,

tots els temors oblides de seguida;

sinó molt més perquè ignores el tedi.

Quan t'ajaces a l'ombra, damunt l'herba,

estàs tranquil, content;

i una gran part de l'any

passes, sense avorrir-te, en tal estat.

Jo, en canvi, sec damunt de l'herba, a l'ombra,

i una nosa m'aombra

el pensament, i un agulló me'l puny,

tant que, seient, molt més que mai sóc lluny

de la pau i el repòs.

Jo, que res no demano

i que no tinc raó per 'nar plorant.

El que t'agrada o quant

no sé pas dir; pro ets afortunat.

I jo ben poc frueixo,

oh ramat meu, i d'això sol no em planyo.

Si sabessis parlar, et preguntaria:

Digue'm: ¿per què, ajaçat

al seu aire mandrós,

es calma l'animal;

si jo reposo, el tedi en ve a l'assalt?

Potser si tingués ales

per volar dalt dels núvols,

i comptar les estrelles una a una,

o com el tro vagar de penya en penya,

seria més feliç, dolç ramat meu,

seria més feliç, càndida lluna.

O potser se m'enganya

el pensament, mirant la sort estranya:

en tota forma, estat,

tant si neix en bressol o llodriguera,

és funesta per tots la llum primera.

Aquestes dues obres les analitzaré per separat, ja que vull observar quins són 

els elements que utilitza tant la música com la poesia per expressar el dolor 

dels protagonistes. Alhora vull comprovar com a través d'aquest dolor surt a la 

llum el despertar més radical, el sentir més profund i el desig més impacient.

• El poema:

Es  tracta  d'una  cançó  de  sis  estrofes  d'extensió  diferent,  amb  versos 

decasíl·labs i hexasíl·labs disposats lliurement i amb rima també lliure. La única 

regularitat és la rima -ale al final de cada estrofa, que en català queda traduïda 

per -al. Aquestes sis estrofes, cada una amb un contingut propi, van formant un 

in crescendo per arribar a les preguntes de l'última estrofa. Aquesta rima final, 
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el que fa és posar èmfasis en la paraula male (mal) i es converteix, així, en un 

leitmotiv que es va repetint al llarg de tota l'obra.

El poema comença, en la primera estrofa, dirigint-se directament a la Lluna i  

preguntant-li, com a espectadora que és de la Terra, si entén el sentit de la  

vida, si entén el motiu de ser d'aquesta vida. És la primera de les preguntes 

que ens fa el poema en presentar-nos allò que angoixa al protagonista: quin és 

el sentit de la vida. Ho aprofita també per ja presentar-nos al pastor, el vagar 

del qual compararà amb el de la Lluna. 

En la segona estrofa, fa una descripció in crescendo de la vida del pastor i de la 

seva feina al camp. Ell,  ens diu Leopardi, veu transcórrer tots els seus dies 

mentre persegueix el seu ramat fins a la fi de la seva vida. Així és també com el  

poeta veu que és la vida, un constant anar passant turments per acabar morint.  

Val  la  pena  destacar  els  recursos  utilitzats  per  Leopardi  per  fer  la  llarga 

enumeració de tot allò que fa el pastor. A través de nombroses al·literacions, 

conjuncions “i” i  connectors temporals, vol recrear l'angoixa d'algú que corre 

delirant cap a un destí, en aquest cas, funest. 

A continuació, en la tercera estrofa, es pregunta per la naturalesa de la vida ja 

des del seu començament. Diu que des del naixement el nen ja pateix i als 

pares l'únic que els pertoca fer és consolar-lo del patiment de la vida. Amb 

aquestes  dues imatges,  la  del  pastor  i  la  del  nen quan neix,  el  narrador  li  

explica  a  la  Lluna  com  és  el  viure  dels  mortals  mentre  espera  d'ella  una 

resposta o una explicació.

En  la  quarta  estrofa  es  torna  a  dirigir  a  la  Lluna,  confiant  que  ella  té  les 

respostes a totes les preguntes que li sorgeixen observant la vida del pastor i la 

vida de l'home en general. És també en aquesta estrofa quan apareixen les 

impacients  preguntes  sobre  el  sentit  de  l'univers  i  que  marquen  el  punt 

culminant del poema. Així, l'última d'elles és la màxima expressió del reclam 

per trobar un sentit a la vida, i el demana de manera imperativa, sense matisos: 

“¿i jo què sóc?”. 

El protagonista, pot deixar sortir tota aquesta urgència de resposta, tot aquest 
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titanisme15 en enfrontar-se amb valentia fins i tot amb allò que l'angoixa, perquè 

se sent  sostingut  per  la seguretat  que li  dóna la  certesa de resposta de la  

Lluna.  Té  quelcom  on  agafar-se  i  es  pot  permetre  l'abisme  de  fer-se  les 

preguntes més radicals i de fer sorgir l'ànima o el cor enmig de tant de dolor.  

És, doncs, capaç de fer-se  les més grans preguntes sense por a la resposta. 

En la cinquena i penúltima estrofa, fa una darrera comparació amb el ramat del 

pastor. Li pregunta a la Lluna quina és la diferència entre ell i el ramat. Què és 

el que passa perquè el ramat pugui jaure i descansar, mentre que l'home, no 

només no pot descansar, sinó que quan intenta reposar, el neguit es fa més 

gran. En ell  apareix, doncs, un altre component d'aquesta ànima: és aquest 

desig, aquest afany, aquesta “nosa” que apareix sempre i que és la que ens 

demana una resposta i no ens permet descansar. 

Finalment acaba el poema amb l'estrofa més breu de totes, només 11 versos. 

Són, però, suficients per expressar tota la magnitud del drama humà (“potser 

si...  seria més feliç”) però potser tan sols és un engany de la meva ànima. 

Aquest és el gran dubte i aquí Leopardi l'expressa d'una manera molt nítida. És 

la necessitat de trobar quelcom que respongui a Tot el que som, a totes les  

preguntes. Quelcom que respongui a la pregunta “i jo què sóc?”. Mentrestant, 

però, apareix també el dubte de la possibilitat que tot sigui un engany, que tot  

aquest  sentir,  que  tot  aquest  vagar,  que  fins  i  tot  aquest  evadir-se,  sigui 

mentida.

• La Polonesa:

L'estructura de la polonesa és la següent: A (c.1-34) B (c.35-55) A (c.56-71) C 

(c.72-86) D (c.87-98) C (c.99-116) A (c.117-133). Cada tema, com cada estrofa 

del  poema,  expressa  quelcom  molt  concret  que  acaba  dibuixant  allò  que 

Chopin volia expressar amb la seva obra. Abans, però, vull recordar, que tal i 

com el seu nom indica, aquest tipus d'obres són les que tenen un aire patriòtic i  

nacionalista  més  marcat.  El  seu  material  sonor  sorgeix  dels  ritmes  de  les 

danses  populars  de  Polònia  sobretot  a  través  de  dues  de  les  figures  més 

destacades:  la  corxera  amb punt  i  una semicorxera  i  la  corxera  amb dues 

15 ITALIA, P. Op.cit.
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semicorxeres, que ja veurem que apareixen sovint en algunes de les parts de 

l'obra.

• Part A:

Es tracta d'una melodia acompanyada però amb uns esquemes diferents dels 

que estem acostumats, ja que qui acompanya és la mà dreta i qui fa la melodia 

és la mà esquerra. S'inicia amb dos compassos d'acords iguals amb la mà 

dreta que avancen quina serà la fórmula emprada per acompanyar durant tota 

aquesta part. La mà esquerra comença al compàs 3 una melodia que sorgeix 

des de molt greu, molt marcada pel ritme puntejat que apareix al principi de 

cada  frase i  que  és  un  dels  ritmes que ens  recorden les  danses populars 

polaques.

8. Compassos 1-4

El tema dura 8 compassos organitzats en 2+2+4, els primers quatre amb una 

tendència a pujar i els últims quatre a baixar. En alguns moments, el continu 

d'acords de la  mà dreta s'atura durant  una corxera a l'inici  del  compàs,  en 

alguns altres moments, dibuixa un fragment de la melodia.  Tot això provoca, 

que  lluny  d'aquells  acompanyaments  continus  que  expressaven  serenor  en 

d'altres obres, ara surti a la llum part de l'angoixa que omple el protagonista a 

través  d'aquestes  interrupcions.  Li  segueix  repetit  aquest  tema  inicial  però 

canviant-ne la tonalitat. A continuació torna a aparèixer idèntica i sencera tota 

aquesta primera part A, però ara canviant la dinàmica: passa de piano a forte. 

En aquesta part,  doncs, la veu titànica del narrador del poema sorgeix amb 

moltíssima força. Els ritmes polonesos mostren com probablement aquesta veu 

sorgeix davant del dolor per les constants males notícies que li arriben de la 

guerra  amb Rússia.  Primer  el  tema apareix  encara  piano,  però  després  ja 

fortissimo i sortint del més greu del registre, gosa preguntar-se què és tan de 

dolor, tant de patiment, quin sentit té la vida. Expressa, doncs, aquest titanisme 
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tant important en els dos autors16, el titanisme del que no es rendeix davant una 

vida que ni el satisfà ni li  agrada, i  que enfrontant-se i vivint el  dolor (de la 

guerra, del tancament, de la vida) s'impacienta per trobar-hi sentit. 

• Part B:

Aquesta segona part s'inicia amb un brusc fortissimo i un ritme molt marcat al 

primer temps del compàs 35 que s'atura bruscament en la segona part,  per 

enllaçar  amb el  segon compàs que comença  piano.  Aquest  segon compàs 

dibuixa una melodia, amb la mà dreta, bastant repetitiva. 

9. Compassos 35 i 36

Al  tercer  compàs  repeteix  el  motiu  del  primer  compàs,  tornant  a  fer  un 

trencament a través de la dinàmica. I al compàs 4, torna a iniciar la melodia 

repetitiva del compàs 2, però ara continuant-la durant tota la resta de la part B.  

Aquesta línia melòdica, que delimita més una textura que una melodia en sí, 

acaba dibuixant un crescendo i un posterior diminuendo, ajudat d'una pujada i 

una posterior baixada, respectivament. Mentrestant, la mà esquerra a partir del  

compàs 42 dibuixa una nova línia melòdica, que sobresurt i que a més farà de 

suport harmònic. 

10. Compassos 44 i 45

Així, al principi de tot aquest fragment desapareix la veu de l'home que es fa 

preguntes, per donar pas a l'angoixa mateixa. Aquesta és expressada a través 

del contratemps que forma la veu superior de la mà dreta, que no articula la 

tercera  semicorxera  de  cada  temps. Però  a  partir  del  compàs  42  aquesta 

angoixa es redueix a l'instal·lar-se a la tonalitat de Sol Major. Però en canvi,  

16 ITALIA, P. Op.cit.
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torna a aparèixer subtilment el  lirisme de la melodia en la mà esquerra que 

busca una resposta sustentada pel repòs del Sol Major. Amb tota aquesta part, 

doncs, dóna cos, a través de la música, al turment, a l'anhel, a la impaciència 

del protagonista en no trobar més que dolor i buit,  però mostra també certa 

esperança en arribar a l'estabilitat de Sol Major, la mateixa esperança que la 

Lluna, quieta i immòbil, dóna al pastor.

A continuació, i abans de l'aparició de la part C, torna a aparèixer tota sencera 

la part A, fent ressorgir de nou la  veu impacient que crida altre cop ben fort.

• Part C:

Aquesta tercera part es troba en una tonalitat diferent, en La bemoll Major. El 

que destaco d'aquest canvi és el pas d'un mode menor a un mode major, que li  

dóna un color més lluminós a la foscor que hi havia hagut fins ara. Així, s'inicia  

aquesta part amb una melodia tranquil·la feta per la mà dreta, amb un aire fins i 

tot alegre o esperançador. Mentrestant, la mà esquerra l'acompanya dibuixant 

l'harmonia a través d'arpegis i acords. 

11. Compassos 72 - 74

A partir de l'últim temps del tercer compàs d'aquesta nova part, s'inicien dos 

compassos d'un ritme molt  diferent  als  anteriors i  igual  per  les dues mans: 

corxera i dues semicorxeres. Aquest ritme és l'altre dels ritmes que apareixen 

en aquesta polonesa extrets directament de la música popular de Polònia. 

12. Final del compàs 74, 75 i 76

Per tant, tot i el trencament rítmic i melòdic, aquests dos compassos continuen 

amb la lluminositat amb què començava aquesta tercera part, i que ara sabem 

que prové del record, probablement idíl·lic, de la seva terra natal. Al compàs 80 
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torna a aparèixer el  tema en La bemoll  Major seguit  novament per el  ritme 

popular de Polònia, però ara amb una altra tonalitat.  

Així,  el  protagonista,  pot  descansar  en  el  record  de  la  seva  joventut  feliç, 

recuperant l'esperança davant el  malson en que sembla que s'ha convertit la 

seva vida i la seva terra natal per culpa de la guerra. En rebre les nefastes 

notícies sobre la guerra, la seva ment no pot evitar tornar en els bells records 

d'infància,  provocant-li  alegria,  però també dolor per allò perdut i  que s'està 

perdent.

• Part D:

El que ve a continuació, ho he anomenat part D perquè el material que utilitzarà 

serà important al final, però podria ser un simple interludi de tota una gran part  

C.  Aquí  desenvolupa el  recurs dels  últims compassos de la  part  C on feia 

semicorxeres  a  la  mà  esquerra.  Amplia  aquest  passatge  allargant  les 

semicorxeres durant  tota  aquesta part.  Però per  iniciar  tot  aquest  seguit  de 

semicorxeres, primer, al compàs 87 fa dos acords forte, que sorprenen. 

13. Principi compàs 87

Són com dos cops de puny donats a la taula, donats a la vida, demanant que 

s'aturi tant de dolor i tant de patiment. Però el lament continua, tal i com ens 

indica la mà dreta, que va dibuixant motius de segona descendent, en els quals 

la primera nota acostuma a ser una dissonància, com si fossin appoggiatures. 

14. Final compàs 87 i 88

Semblen petits gemecs o laments d'aquell qui ja no pot més. Acaba aquesta 

part D encomanant les semicorxeres també a la mà dreta dibuixant una línia 

ascendent però dins un diminuendo. Tot això desemboca en una mena de breu 
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recitatiu fet per la mà dreta mentre l'esquerra té silencis. Comença amb una 

única nota, repetida, amb un calderó en l'última d'elles i acompanyades amb la 

indicació d'slentando.

15. Compassos 97 i 98

Seria la  veu d'aquell  que,  fart  de  patir,  torna a fer  volar  la  imaginació  i  es 

retrobarà altre cop, en la nova aparició del tema C,  amb el record de la seva 

Polònia natal.

Repeteix, doncs, tota la part C idèntica, reafirmant la tranquil·litat que un bon 

record  de  joventut  pot  donar-nos.  Chopin,  però,  acaba  la  Polonesa  d'una 

manera magistral. Ho fa tornant a repetir tota la part A, per tant tornant a donar 

protagonisme a la veu que s'atreveix a cridar i a ser més forta que el dolor d'allò 

perdut.  Desapareix  la  bellesa del  record,  però sense aquest,  les forces per 

aquesta nova crida no hi  serien.  Ara pot  enfrontar-se al  món amb valentia, 

encarar-s'hi  i  demanar-li  una resposta, un sentit.  Però a més, aquesta nova 

aparició de  la part A incorpora en la primera aparició del tema, el lament de 

segona descendent de la part D. El col·loca en la veu superior dels acords de la 

mà dreta. 

16. Compassos 117 i 118

El titanisme hi és, la força hi és, però també hi ha el lament i certa desesperació 

perquè després d'haver recordat novament tot allò viscut a la seva terra natal,  

la nostàlgia i el dolor per tot allò que allà hi està passant, es fa més gran; i com 

a  conseqüència,  també  més  gran  la  necessitat  de  resposta  per  poder 

comprendre. Tot això ens porta directament al pastor del poema, que amb la 

certesa que li dóna l'immobilitat de la Lluna també s'atreveix a fer-se preguntes. 

Però al pastor, tantes preguntes i tant de dolor l'acaben fent afirmar, i lamentar-

se, que probablement “és funesta per tots la llum primera”, que no hi ha cap 
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esperança ja que els atacs continuen a Polònia. 

I  per  acabar  dos  llargs  acords  després  d'una  gran  pausa:  una  cadència 

autèntica V-I. 

17. Compassos 131 - 133

Pot simbolitzar la necessitat imperiosa d'aquesta resposta per trobar sentit al 

malson  que,  en  alguns  moments,  sembla  que  és  la  vida.  Equival  a  les 

preguntes, aparentment tan simples, que Leopardi s'atreveix a formular al final 

del poema. 

Amb aquestes dues obres, doncs, l'home s'expressa fins a la màxima potència: 

mostra el desig, el turment, la necessitat de resposta, el neguit, les preguntes; 

quelcom que no el deixa descansar. Però també una nostàlgia acompanyada 

de l'alegria en recordar la joventut i tot allò que es manté perenne, que li donen 

aquella esperança per viure i seguir esperant quelcom de la vida. I per sobre de 

tot, el cor, l'ànima que s'atreveix a viure i a fer-se les preguntes, és la d'algú que 

està viu, algú que no vol reduir-se, algú que ha ressorgit.
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3.4. Una imatge o il·lusió per la qual val la pena viure

Nocturn Op.32 nº2  &  El pensament dominant

Dolcissimo, possente dominator di mia profonda mente

En la següent parella, la diferència en l'edat d'escriptura de l'obra és de 6 anys:  

Leopardi l'escriu el 1831 amb 33 anys i Chopin  l'escriu l'any 1837 amb 27 anys 

d'edat.  Són,  doncs,  dos  moments  vitals  relativament  diferents,  però  com 

veurem, en les dues obres podem veure-hi reflectit un desig vital semblant.

Sobre  el  moment  d'escriptura  de  Chopin,  no  tenim més  referències  que  el 

saber que passa els estius i primaveres a Nohant, amb George Sand. A més, 

sabem que viu  un període de certa calma, i  potser  encara acompanyat  pel 

record de l'alegria per la retrobada amb els seus pares encara no dos anys 

abans. Sobre el poema de Leopardi,  cal  destacar que és el primer dels cinc 

poemes que escriu dedicats a Fanny Targioni17, en diferents moments del seu 

boig enamorament.

Dolcíssim i potent

dominador del pregon de la ment;

terrible i estimat

do del cel; dels meus dies

més tètrics camarada,

pensament que em véns més cada vegada.

De la teva natura

arcana, ¿qui no en parla? El seu poder,

¿qui no el sap? Amb tot, sempre

que, en contar els seus efectes,

empeny la veu humana el sentiment,

sembla nou d'escoltar el que va dient.

Que soliua que es trobar

la meva ment, des quan

tu vas començar a ser el seu estadant!

De cop, de tot arreu, talment un llamp,

els altres pensaments

tots se'm van esvair. Així com torre

en solitari camp,

tu et dreces sol, gegant, enmig dels vents.

17 COMADIRA, N. Als comentaris de Cants de Giacomo Leopardi, Op.cit. p. 378
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Què s'han tornat, llevat només de tu,

les obres terrenals,

tota sencera al meu esguard la vida!

Quin tedi fora mida

els tractes usuals,

la vana espera del plaer banal,

al costat d'aquell goig

que en ve de tu, un goig celestial!

Com de les penyes nues

de l'esquerp Apení,

vers un prat verd que li somriu llunyà,

gira els ulls delerós el pelegrí;

des dels eixuts i aspres

tractes mundans, així, goludament,

jo torno a tu, com a un jardí feliç,

i refà els meus sentits el teu encís.

Quasi em sembla increïble

que la vida dolent i el món estult,

tant de temps, com dejú,

suportés sense tu;

quasi no puc entendre

com algú encara es mira

res que no se t'assembli, i en sospira.

Des del primer moment

que vaig comprendre allò que era la vida,

mai no em va estrènyer el pit temor de mort.

Ara veig com un joc

aquell que el món retort,

tot i lloant-lo a voltes, defuig, tem,

ineludible extrem;

i, si apareix, de cop, perill ingent,

l'amenaça en contemplo somrient.

Sempre els covards, i els cors

avars i consentits

he menyspreat. Qualsevol acte indigne

m'ofèn ara els sentits;

mou l'ànima al desdeny

qualsevol mostra de vilesa humana.

Que aquest segle cregut,

que s'alimenta d'esperança vana,

estima el buit i odia la virtut;

neci, que l'útil crida,

i que, en canvi, la vida

no veu com cada cop és més inútil;

jo sóc més gran. Me'n ric

dels judicis humans; i el poble, arreu,

que odia el bell pensar

i que menysprea, jo esclafo amb el peu.

Al sentiment que et mou,

¿quin altre no cedeix?

És més, ¿quin sentiment

sinó aquell entre els homes resideix?
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Avarícia, orgull, odi, desficis,

fam d'honors, de poder,

¿què són sinó capricis

si els comparem amb ell? Un sentiment

viu aquí solament:

poderós sobirà

que llei eterna imposa al cor humà.

No té valor, no té raó la vida

sinó per ell, que per l'home ho és tot;

ell excusa el destí,

que als mortals, a la terra,

no donà cap més fruit a tant patir;

és l'únic que, a vegades,

no pas a la gent nècia, al cor fort

la vida fa més grata que la mort.

Per recollir els teus goigs, dolç pensament,

sentir els humans afanys,

i sofrir per molts anys

la vida dels mortals, no ha estat indigne;

jo encara tornaria,

expert com sóc en tots els nostres mals,

a començar el camí cap a tal fita:

que entremig d'escurçons i pels sorrals,

mai tan cansat fins ara,

pel desert dels mortals,

no he vingut fins a tu, que un dol semblant

vèncer no m'ha donat un bé tan gran.

Quin món i quina nova

immensitat, quin paradís aquell

on tan sovint el teu encantament

sembla que m'alça! Allà,

errant sota una llum inusual,

el viure terrenal

i tot allò que és cert dono a l'oblit.

Així, són, crec, els somnis

dels immortals. Un somni, finalment,

en bona part ets, dolç pensament,

on s'embelleix el cert;

somni i error palès. Pro, de natura,

enmig dels bells errors,

divina ets; perquè tan viva i forta,

contra la veritat, tenaç, perdura,

i, sovint, s'hi confon,

i s'esvaneix només un cop és morta.

I tu, segur, pensament meu, tu sols

vital al meu estat,

causa dilecta d'infinits afanys,

t'apagaràs amb mi just quan em mori:

que dins del cor jo sento amb viu senyal

que m'ets senyor perpetu incontestat.

Altres gentils enganys

el veritable aspecte

em solia afeblir. I com més vegades

torno a contemplar aquella
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que, tot parlant-ne amb tu, em manté viu,

creix aquell gran delit,

creix aquell gran deliri amb què respiro.

Angèlica beutat!,

veig els rostres més bells, arreu on miro,

com la imatge fingida

que el teu vol imitar. Tu, sola font

de tota altra harmonia,

ets l'única bellesa que al món sia.

Des del punt que et vaig veure,

¿de quin afany profund l'últim objecte

no has estat tu? ¿Quant de temps s'ha escolat,

que no pensés en tu? En els meus somnis,

imatge sobirana,

¿quan hi has mancat? Tu, bella com un somni,

angèlica semblança,

a la terrena estança,

als alts camins de l'univers sencer,

¿puc esperar i voler

res més suau que el teu esguard plaent,

res més dolç que el teu fúlgid pensament?

Per analitzar aquesta parella començarem analitzant el poema, com i què ens 

explica, per poder després veure com es relaciona amb el nocturn de Chopin. 

Així,  tindrem  la  sensació  que  Chopin  “posa  música”  al  que  Leopardi  vol 

expressar en el poema. El nocturn de Chopin estarà analitzat sobretot a través 

de la forma i això ajudarà a veure com es va desenvolupant el significat del  

poema. La forma del nocturn és: Introducció (c.1-2) A (c.3-26) B (c.27-50) A' 

(c.51-74) Coda (c.75-76). El poema s'organitza com una cançó de 14 estrofes 

de mesura desigual,  amb decasíl·labs i  hexasíl·labs dispostos irregularment, 

sense cap rima definida.

En  les  dues  primeres  estrofes  d'aquest  poema,  ens  defineix  el  pensament 

dominant protagonista del poema, que tot i que en aquest poema concretament 

és l'enamorament envers la noia,  pot  identificar-se amb qualsevol  passió o 

il·lusió que  ens  doni  forces  per  tirar  endavant.  El  defineix,  doncs,  com  a 

“terrible” i alhora “estimat”. És en aquesta paradoxa on rau tota la importància 

del pensament, tal i com explicaré. A  més, ens diu que tothom el coneix, que 

tothom en sap els seus efectes, i malgrat tot sempre sembla nou, sempre ens 

agafa desprevinguts. Es tracta, doncs, de quelcom repetitiu però no de manera 

idèntica, d'un pensament constant que sempre està present.
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A partir d'aquí, ens va explicant totes les característiques d'aquest pensament.  

Es centra sobretot en el fet que la vida, després de l'aparició del pensament, ja 

no es pot mirar amb els mateixos ulls; tot sembla més gran i més bell després 

de la  seva vinguda.  Li  dóna també un sentit  reparador  de tots  els  danys  i  

turments viscuts en la vida. Fins i tot afirma que vivint i sent conscient d'aquest 

pensament, la por a la mort i el patiment de la vida poden aguantar-se, poden 

justificar-se  i  donen  sentit  a  la  pròpia  existència.  Acaba  afirmant  que  seria 

capaç de viure altra  vegada, amb tot el dolor que això comporta, perquè sap 

que sempre s'acabarà retrobant  amb aquest  pensament.  En l'antepenúltima 

estrofa trobem una referència clara al poema  Infinit, que hem comentat més 

amunt,  ja  que  dóna  a  aquest  pensament  les  mateixes  qualitats  i 

característiques que donava a l'evadir-se dalt del turó. Diu, doncs, que aquest 

pensament és una immensitat sobre la qual llançar-se, un somni per evadir-se i  

donar sentit a tot. En aquest poema es respira, doncs, molta esperança; també 

l'esperança  de  saber  que  aquest  pensament  ja  no  l'abandonarà  mai  i 

l'acompanyarà fins a la mort. Li dóna, a més, l'exclusivitat de ser l'únic capaç de 

crear bellesa en un món on tot és finit i “tot és mal”.

En aquest poema, Leopardi, com ja he dit, té al cap una noia, i això ho explica 

també en el poema. Acaba definint a la noia del seu pensament, explicant tot el 

que li ha suposat veure-la i conèixer-la. Però aquest pensament, no només pot 

venir a través d'un enamorament, sinó que pot arribar a través de qualsevol  

cosa amb prou força com perquè  sigui capaç de donar sentit a la nostra vida. 

Qualsevol il·lusió,  qualsevol esperança, quelcom que sigui capaç d'arrencar-

nos de la letargia i ens retorni la il·lusió de viure passant per sobre del dolor. 

Aquesta idea és important en l'obra de Leopardi i no només la trobem en el 

poema “El pensament dominant” sinó que també és present en d'altres obres 

del  mateix  autor com  en  un  dels diàlegs inclòs  en  el  recull  de  novel·les 

Operetes  morals18. Aquest diàleg titulat  Diàleg entre  Cristòfor  Colom i  Pero  

Gutiérrez, els protagonistes afirmen que la seva vida pren sentit en la il·lusió i 

força d'aquest viatge a la descoberta de noves terres.  Davant la pregunta de 

Pero Gutiérrez de quin sentit té aquest viatge que sembla no arribar mai a la 

18 LEOPARDI, G. Op.cit. pp:188-193
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seva fi, Cristòfor Colom li respon:

“Encara que d'aquesta navegació no en traguem cap més fruit, jo crec 

que  és  molt  profitosa  vist  que  durant  un  temps  ens  deslliura  de  

l'avorriment, ens fa estimar la vida i ens fa apreciar moltes coses que  

d'una altra manera no tindríem en compte. [...] I, si algun dia des de lluny 

descobrim el cim d'una muntanya o un bosc o una cosa semblant, no  

cabrem a la pell de l'alegria i, [...] durant uns dies ens semblarà que som 

feliços.”

Pel  que fa al  nocturn i  tenint  en compte les diferents parts,  fem la següent 

anàlisi:

• Tema A: 

Aquest nocturn s'inicia amb dos compassos d'introducció, totalment diferents 

de la resta del nocturn. Es tracta d'una cadència plagal I-IV-I, en la qual el quart  

grau apareix primer amb la 6a Major (fa natural) i just després apareix el 6è 

grau rebaixat (fa bemoll). 

18. Compassos 1 i 2

Aquest  tipus de cadències  transmeten serenor,  però  en aquest  cas  és una 

serenor  amb  un  caràcter  melancòlic  que  ens  transmet  el  cromatisme 

descendent que s'obté al rebaixar el 6è grau. Així, obre el nocturn emmarcant 

ja  el  caràcter  que  definirà  l'obra  del  músic,  però  també  del  poeta.  A més 

prepara el registre amb el qual es desenvoluparà la primera part de l'obra.

No és, doncs, fins al compàs 3, que s'inicia la part A, i ho fa amb una melodia 

acompanyada,  com tantes  altres  vegades.  L'acompanyament  d'aquesta  part 

està format per tresets que pugen i baixen regularment definint les notes de 

l'acord. Per sobre, la mà dreta desenvolupa una melodia lineal i  continuada, 

constituïda per dos subtemes diferents. 
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- Primer subtema:

19. Compassos 2 i 3

- Segon subtema:

20. Compasso 11 i 12

Aquests, es van desenvolupant a través de la variació en cada un dels finals 

dels subtemes, però deixant pràcticament intactes els inicis. És per això que el  

nocturn dóna aquesta sensació de recurrència que tant ens lliga amb el tema 

del poema: el  pensament dominant que constantment apareix a la ment del 

protagonista. 

• Tema B:

És aquesta idea de bucle la que sembla que també vol representar aquesta 

segona part, però ho fa amb uns materials i uns resultats molt diferents. Aquest 

tema B, doncs, és molt més dens i converteix la melodia tant lírica del tema A 

en un continu de corxeres, en el qual s'hi poden anar identificant diferents veus. 

Cada nota  de la  melodia  feta  per  la  mà dreta  té  un  acord  a sota,  que es 

reparteix entre la mà dreta i la mà esquerra. A més, la mà esquerra va fent els  

baixos harmònics al registre greu. Per tot això la textura del passatge és densa 

i rica en polifonia. 

21. Compassos 27 i 28

És,  doncs,  en  aquest  contorn  melòdic  que  tornem,  altre  cop,  a  trobar-nos 
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aquesta sensació de bucle o de repetició. I no només la sentim perquè repeteix 

la part B dues vegades variant-ne només la tonalitat, sinó perquè en cada una 

de  les  parts B,  repeteix  el  mateix  tema  dues  vegades.  Alhora,  cada  una 

d'aquestes  repeticions  del  tema,  les  acaba  amb  un  mateix  motiu  que  es 

repeteix fins a 4 vegades. Cada part B, a més, l'acaba amb una progressió 

harmònica i melòdica descendent, que també ens dóna la sensació de sense fi.  

Harmònicament és molt dens i les modulacions són originals i poc previsibles. 

Així, aquest anar repetint i modulant, semblaria representar allò que no hi ha 

manera que et puguis treure del cap.

• Tema A':

El tema A torna a aparèixer a continuació, i ho fa amb una única variació: la 

marca de l'agògia. Ara ja no és lento com la primera vegada, que ens indicava 

a més, a la partitura, sempre piano e legato, sinó que l'inicia amb una indicació 

d'apassionato. D'aquesta manera, simbolitza la mateixa constància i la mateixa 

repetició que hi havia en la primera part, però ara viscuda d'una manera ben 

diferent, amb molta més passió, energia i segurament insistència.

En els últims quatre compassos torna a aparèixer el tema però ara desdibuixat 

a través del canvi de textura. 

22. Compassos 71 i 72

Utilitzant altre cop la idea de la repetició, aquesta vegada el material amb el 

que treballa seran cinquets a la dreta i tresets a l'esquerra. Reforcen aquesta 

idea  de  reiteració  i  repetició,  mentre  alhora  creen  moltíssima  inestabilitat 

deguda al contratemps format per aquests dos grupets rítmics. El pensament, 

doncs,  persisteix,  però  cada  cop  ho  fa  amb  més  urgència,  i  a  través  del 

legierissimo demanat pel compositor, crea una sensació d'inestabilitat, com si 

cada cop despertés més el cor i  arribant a ser, malgrat “estimat”, “terrible” i 

desestabilitzador, perquè no ens abandona. 
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• Coda:

Per acabar l'obra, tornen a aparèixer els mateixos dos compassos que ens 

havien servit per obrir el nocturn. Ara, però, ens serveixen per tancar, reiterant 

la idea d'un cercle on tot torna a començar: un pensament que sempre ens 

agafarà de nou, amb la mateixa angoixa però també amb la mateixa alegria i 

il·lusió. 

Amb  aquest  pensament  o  il·lusió,  que  Leopardi  explica  a  través  de 

l'enamorament i Chopin dóna forma a través del nocturn, ens trobaríem amb la 

primera sortida real al mar de dolor dibuixat fins ara. Ja no cal que per protegir 

el cor, ens evadim en el mar de la imaginació i així fem callar el neguit i la 

recerca impacient de respostes fins ara impossibles. Tots aquests anhels que 

havien anat apareixent en els diferents poemes i peces musicals ara troben una 

esperança, una possibilitat per trobar sentit a la vida: agafar-se ben fort a una 

il·lusió, a un pensament, perquè ens doni les forces per tirar endavant i donar  

sentit a l'existència. 
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3.5. Record amarg després de la dissolució de la il·lusió

Preludi Op.28 nº6  &  Els records

E fia compagna d'ogni mio vago immaginar, di tutti i tristi e cari moti del cor, la rimembranza  

acerba

En la següent parella,  cal destacar altra vegada la poca diferència en l'edat 

d'escriptura de les dues obres: és només de tres anys. Leopardi va escriure el 

poema amb 31 anys d'edat l'any 1829 i Chopin va escriure el preludi l'any 1838 

amb 28 anys.

Sobre la creació dels preludis i el seu moment vital, ja n'he parlat en el punt 3.3, 

on feia l'anàlisi del preludi anterior. Ambdós preludis estan recollits en el mateix 

conjunt de 24 preludis i van ser escrits, doncs, en la mateixa època, amb uns 

pocs mesos de diferència i en el canvi d'ambient que significava començar a 

viure a Palma de Mallorca. 

En canvi, el moment vital de Leopardi és molt diferent. Torna a ser a Recanati  

després  de  tornar  per  segona  vegada  al  seu  poble,  molt  adolorit  per  les 

constants malalties i immers en una profunda soledat. Escriu aquests versos 

inspirat en els records que li porta el retorn a la casa on va néixer i creient que 

els seus dies estan ja arribant a la seva fi. Reflexiona sobre el que és i ha estat  

la seva vida, mentre les parets de casa seva li parlen de la infantesa que allí hi  

va  passar.  És,  doncs,  un  poema  que  gairebé  podríem  definir  com  a 

autobiogràfic.

Estels errants de l'Óssa, no em pensava

tornar com sempre feia a contemplar-vos

sobre el jardí patern guspirejants,

ni a parlar-vos darrere les finestres

d'aquesta casa on vaig poder viure de nen

i on vaig veure la fi de tota joia.

Quantes faules i imatges aquells dies

em va crear a la ment el vostre aspecte

i el dels estels que us són companys! Llavors

que, assegut en silenci damunt l'herba,

jo solia passar gran part dels vespres

mirant el cel mentre escoltava el cant
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remot de la granota a la campanya!

I la lluerna errava per les bardes

i en els bancals, i al vent mormolejaven

els viaranys flairosos i els xiprers

enmig del bosc; i sota el sostre patri

sonaven veus alternes, i el tranquil

feinejar dels criats. Quants pensaments,

quants somnis dolços m'inspirà la vista

del mar llunyà, de les blaves muntanyes

que d'aquí veig i que un dia pensava

poder creuar, mons amagats, arcana

felicitat fingida en el meu viure!

Ignorant del meu fat, quantes vegades

la meva vida dolorosa i nua

de grat no hauria amb la mort canviat.

Ni em deia pas el cor que els meus anys 
tendres

seria condemnat a consumir

al meu salvatge poble natal, enmig

de gent grollera i vil, per qui els malnoms, 

i ocasió sovint de fronts i pulles,

són fe i saber; que m'odia i que fuig,

i no pas per enveja, que no em creu

superior, però sí perquè es pensa

que jo m'hi tinc, i tot i que mai ningú

no ha pogut veure que en donés cap mostra.

Hi passo els anys, abandonat, ocult,

sense amor, sense vida; amarg, per força,

entre la colla dels dolents, em torno:

la pietat i les virtuts em deixen

i fins sento menyspreu envers els homes,

voltat d'aquest ramat: mentrestant vola,

ai!, l'estimada joventut, més cara

que el llorer i que la fama, que la pura

claror del dia i el respirar: et perdo

sense cap goig, debades, en aquest

sojorn despietat, entre neguits,

oh de l'àrida vida única flor.

S'acosta el vent duent el so de l'hora

de la torre del poble. Em confortava

aquest so, me'n recordo, a les nits meves,

quan era un nen i en el fosc de la cambra,

entre terrors assidus, jo vetllava,

sospirant pel matí. Tot el que veig

o sento aquí, fa que dins meu retorni

una imatge, o bé un dolç record desvetlla.

És dolç per ell, però amb dolor s'imposa

la idea del present, un desig va

del passat, sempre trist, i el dir: vaig ésser.

Aquella galeria, de cara als últims

esclats del dia; les parets amb pintures,

aquells ramats fingits i el sol que neix

sobre camps solitaris, als meus ocis

portaven mil plaers quan al costat

jo tenia, parlant-me, el meu error,

sempre, allà on fos. A les sales antigues,

amb la llum de la neu, darrere aquestes
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amples finestres on xiulava el vent,

van ressonar la meva veu festiva

i el meu solaç, mentre l'acerb, indigne

misteri de les coses ve i se'ns mostra

ple de dolcesa; encara intacta, entera,

el jovenet, com inexpert amant,

la seva vida enganyosa festeja,

tot fingint admirar beutat celeste.

Oh esperança, esperança; enganys amens

de la primera edat! Sempre, parlant,

torno a vosaltres; que, encar que passi el temps

i que canviïn pensaments i afectes,

oblidar-vos no sé. Fantasmes, crec,

són l'honor i la fama; delit, béns,

un mer desig; no dóna fruit la vida,

és inútil misèria. I, si bé buits

són els meus anys, si bé desert i fosc

el meu estat mortal, poc em pot prendre

la fortuna, bé ho veig. Ai, pro, a vegades

penso en vosaltres, oh esperances antigues,

i en aquells estimats somnis primers;

llavors observo el meu viure tan vil

i dolorós, i penso que la mort,

sols, de tanta esperança, avui em resta;

sento que el cor se'm clou, i que del tot

consolar-me no sé del meu destí.

I quan per fi la mort tan invocada

em serà a prop i arribarà el final

de tanta desventura; quan la terra

em sigui estranya vall i dels meus ulls

en fugi l'avenir; cert, de vosaltres

tornaré a recordar-me; la vostra imatge

em farà sospirar, em serà acerb

l'haver viscut en va, i la dolcesa

del jorn fatal mitigarà amb neguit.

Ja en el primer jovenívol tumult

d'alegries, d'angoixes, de desig,

sovint la mort vaig cridar i llarga estona

m'asseia en el pedrís vora la font,

consirós de negar dins d'aquella aigua

esperança i dolor. Després, portat

per un mal fosc als límits de la vida,

vaig plorar per la bella joventut

i la flor dels meus dies, gairebé

caiguda: i ales hores, assegut

damunt del llit camarada, amb dolor,

sota dèbil llanterna escrivint versos,

amb silenci i amb la nit plorava

per l'alè fugitiu, i a mi mateix,

tot llanguint, vaig cantar fúnebre cant.

¿Qui podrà recordar-vos sens sospirs,

oh adolescència primera, oh dies

gràcils, inenarrables, dies quan,

al mortal encantat per primer cop,

somriuen les donzelles; a pler, entorn,
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cada cosa somriu; enveja calla,

benigna encara, endormiscada; i quasi

(inusitada meravella!) el món

la destra socorrívola li allarga,

li disculpa els errors i li festeja

l'arribada a la vida i, reverent,

com a senyor l'acull, i així el nomena?

Jorns fogaços! Talment com un llampec

s'han esvaït. ¿I quin mortal estrany

al plany pot ésser, si per ell ja ha lliscat

la bella estació, si el seu bon temps,

la joventut, ai joventut, ja és morta?

Oh Nerina! ¿De tu potser no sento

parlar aquests llocs? ¿Potser és que m'has fugit

del fons del pensament? ¿On has anat,

que aquí de tu només la remembrança

trobo, dolcesa meva? Ja no et veu

aquesta terra natal: la finestra

on tu solies parlar amb mi, i on ara

lànguida llu la llum de les estrelles,

és deserta. ¿On ets, que ja no sento

la teva veu sonar, tal com llavors,

quan qualsevol accent que m'arribés

dels llavis teus em solia la cara

empal·lidir? Altres temps. Els teus dies

foren, amor. Passares. I ara a d'altres

els toca de passar avui per la terra

i habitar aquests turons tan olorosos.

Passares tan de pressa; i com un somni

la vida et fou. Dansaves, i al teu front

la joia hi resplendia, i als teus ulls

el refiat imaginar, la llum

de joventut, quan el fat va apagar-la,

i vas morir. Nerina! Al cor m'hi regna

l'antic amor. Si a festes, a vegades,

a reunions faig cap, a dintre meu,

dic: Oh Nerina, per reunions, per festes,

tu ja no et mudes i ja no t'alteres.

Si torna maig, i rams de flors i cants

van els amants duent a les noietes,

dic: Oh Nerina, ja no torna per tu

mai més la primavera, mai l'amor.

Cada dia seré, a cada florida

prada que miro, a cada goig que sento,

penso: Nerina ja no sent; els camps,

l'aire no mira. Passares, ai, etern

sospirar meu: i m'és fidel companya

dels pensaments erràtics, i dels tendres

sentiments i dels tristos i estimats

batecs del cor, la remembrança acerba.

El  poema,  format  únicament  per  versos  decasíl·labs  solts,  s'organitza  en 

diferents  estrofes  irregulars.  En  el  preludi,  en  canvi,  degut  a  la  seva  poca 

durada,  podem identificar-hi  tan  sols  una  única  part.  Per  tal  d'analitzar-los, 
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començarem  explicant  el  poema,  per  després  poder  trobar  reflectit  el  seu 

significat també en el preludi.

• Poema:

Aquest poema, autobiogràfic, l'inicia descrivint-nos tot allò que veia i  feia de 

petit a la seva casa natal. Ens defineix, doncs, la innocència del nen que confia 

encara en la vida i n'espera d'ella només coses bones i boniques. Però ja en 

aquesta primera estrofa, al final, ens sorprèn dient que la felicitat era fingida. En 

la  segona  estrofa  ens  explica  perquè  aquesta  felicitat  la  creu  fingida:  ens 

descriu en què va acabar convertint-se al final la seva vida. Queda condemnat 

a  viure  en  aquest  poble  que  odia,  desapareixent  doncs,  qualsevol  tipus 

d'esperança o il·lusió. Però, ara, un cop tornat a casa seva, a poc a poc va 

tornant a recordar l'època passada viscuda allà i hi reconeix una bellesa i un 

alegria que ja se li havien esborrat. És l'esperança del jove que comença a 

viure la vida amb entusiasme i acompanyat pel que ell descriurà com error, és a 

dir, l'esperança banal. El poema segueix, i tot i que afirma que l'esperança tan  

sols és un engany, no pot oblidar-la. Així, reconeix, que quan arribi la fi dels 

seus dies, tornarà a recordar aquesta esperança, aquest desig, aquesta il·lusió, 

i ho farà amb alegria, gairebé maleint el no haver gaudit de la vida. 

Ens compara, doncs, dos estats d'ànim: quan a la joventut desitjava la mort 

cansat de tants afanys no correspostos i més endavant, quan a la nit, plorava 

per un cor tan sec al qual les il·lusions ja havien abandonat. Tots aquests dies  

ja els admet passats, caducs, morts, però no pot evitar recordar-los sospirant i 

desitjant-los.  Al  final  del  poema,  tots  aquests  records  errants  s'acaben 

concretant en Nerina, el  nom que dóna a la noia estimada que li  retorna al 

pensament.  Ella  simbolitza,  amb  la  seva  mort,  la  mort  de  totes  aquestes 

il·lusions de la joventut i de les quals ja només en queda el record. En els últims 

versos, defineix aquests records com a records amargs, però reconeixent que 

seran els fidels companys del seu cor. 

Aquest poema, doncs, ens relata com, l'única opció que li queda al cor, un cop 

comprovat  que les  il·lusions de joventut  no  s'han complert,  és recordar-les. 

Però com ell mateix ja indica en el poema, no vol recordar-les per maleir tot allò 
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que la vida no li ha donat, sinó per ressorgir, per tornar a recordar, per donar al  

cor allò que busca i que tan innocentment estava expressat en els desitjos de 

joventut. 

• Preludi:

Tot i  no poder tenir  constància del  dia i  moment concret  en què Chopin va 

escriure  aquest  preludi,  podem intuir  certa  nostàlgia  i  melancolia,  fins  i  tot 

tristesa per no acabar de trobar  a Mallorca aquell  ambient  i  clima desitjats. 

Aquest preludi es va construint al voltant d'un obstinat rítmic de corxeres i sobre 

la mateixa nota gairebé tota l'estona a la mà dreta. En canvi, a la mà esquerra, 

trobem una melodia que busca i no troba, una melodia que es va construint a 

mesura que va avançant el preludi. 

23. Compassos 1 i 2

Aquesta melodia, lligada amb el  poema, pot ser aquest record que va i  ve, 

aquest  record  que  va  apareixent,  ara  més  nítid,  ara  menys  i  que  es  va 

reconstruint en el nostre cap a mesura que anem fent memòria. 

La melodia de la mà esquerra es basa, doncs, en una cèl·lula de semicorxeres 

ascendents  o descendents,  i  que marquen les diferents  frases o inicis  dels 

records. Els dos primers compassos els utilitza per apuntar el primer motiu, els 

dos següents compassos per reafirmar-lo i arribar més amunt melòdicament, i 

els quatre següents compassos per desenvolupar-lo. I un cop aquí, al compàs 

9, torna a començar: els dos primers compassos per tornar a apuntar idèntic el  

primer  motiu,  els  dos  següents  compassos  per  reafirmar-lo  canviant-ne 

l'harmonia i  els  dos compassos següents per  insistir-hi.  En aquesta darrera 

aparició dels compassos 13 i 14 redueix el ritme estructural a quatre vegades 

menys,  és  a  dir  que  cada  motiu  és  molt  més  curt i  manté  només la  línia 

ascendent de semicorxeres. 

Després d'això,  al  compàs 15,  ve  una segona part,  on  la  cèl·lula  melòdica 
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característica apareixerà de manera descendent i al tercer temps del compàs, 

en lloc del primer temps. El ritme estructural s'ha reduït a la meitat i així, tenim 

un compàs per apuntar-la i tres compassos per desenvolupar-la. 

24. Compassos 15 i 16

Aquesta segona part es repetirà idèntica dues vegades fins arribar a la Coda 

final de 4 compassos on reexposa el tema inicial. En aquest record del tema 

inicial  que Chopin fa al  final  de la seva peça, trobem un nou argument per 

associar-la al poema de Leopardi: els records de la infantesa que retornen a la 

fi  de les nostres vides.  Tot aquest  Preludi,  en la tonalitat  de si  menor,  està 

acompanyat per un deix de tristesa, de melancolia, però també de dolçor.

Aquestes dues obres, simbolitzen la necessitat d'un cor de ressorgir. I ho fa a 

través del record, que vol perforar el dolor i la foscor de la realitat, per tornar a  

desitjar. Aquest record, doncs, convertit en amarg perquè els desitjos no han 

estat correspostos, manté  l'esperança al protagonista davant d'una realitat que 

encara és més amarga. Ens mostren, doncs, com fent memòria d'allò viscut de 

jove, de la innocència del cor que volava encara lliure amb la intuïció d'una 

felicitat possible, podem, malgrat el dolor i l'amargor, trobar una esperança i un 

sentit a la vida. Girar el cap a la joventut oblidada i recordar què ens feia viure i  

què desitjàvem serà el que despertarà el nostre cor i li retornarà les ganes de 

viure altra vegada. 
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3.6. Bellesa més enllà de la dona amada

Balada Op.47  &  A  Aspàsia

Perch'io te non amai, ma quella Diva

Les  dues  obres  de la  penúltima  parella  estan escrites  ja  en  una etapa  de 

maduresa vital, sobretot Leopardi que l'escriu l'any 1833 amb 35 anys, just un 

any abans de morir; Chopin ho fa l'any 1841 amb 31 anys. 

Leopardi escriu aquest poema a Nàpols, al peu del Vesuvi, on ja hi viu des de 

fa un temps. Es tracta de l'últim dels poemes escrits durant la passió amorosa 

cap a Fanny Targioni, però així com el “Pensament Dominant”  destacava per 

l'alegria d'aquest enamorament,  ara, després de la desaparició de l'amor,  el  

descriu amb ràbia, sense agrair gens haver-lo viscut i sentint-se desenganyat.

Chopin, durant tota la seva vida, escriu quatre Balades, cada una inspirada 

d'una  manera  més  o  menys  concreta  en  un  relat  d'Adam  Mickiewicz. 

L'analitzada aquí  és  la  tercera  balada  que s'inspira  en  el  relat  de  la  nimfa 

Ondina. En aquesta llegenda, un jove cavaller s'enamora de la nimfa. Ondina 

intenta enganyar-lo fent-se passar per una noia “normal” per tal que ell quedi 

pres  d'amor,  i  quan  ja  està  enamorat,  treu  a  la  llum  la  seva  verdadera 

naturalesa, la de nimfa del llac que no pot correspondre'l.  Ell,  doncs, queda 

condemnat  a  córrer  per  sempre  més  al  voltant  del  llac,  esclau  de 

l'enamorament. En el cas de Chopin, no podem trobar una referència concreta 

a la  seva vida  per  explicar  la  composició  d'aquesta obra,  simplement  posa 

música  al  relat  d'un  amic  seu.  En  tot  cas,  podria  recordar  aquell  primer 

enamorament de joventut que no va ser correspost. 

Em torna al pensament alguna volta

la teva cara, Aspàsia. O, fugitiva,

en llocs poblats se'm posa a llampejar

en altres rostres; o, pels camps deserts,

a plena llum, sota els astres que callen,

per suau harmonia desvetllada,

a l'ànima propera encara abatre's,

aquella visió sorgeix superba.
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Com t'adorava, oh déus, i quina, ahir,

delícia i tortura! Ara no sento

flotar el perfum d'una prada florida

ni olor de flors embaumant els carrers

que no et vegi altre cop com aquell dia

que, en les teves estances recollida,

totes flairoses de les flors novelles

de primavera, vestida del color

fosc de la violeta, va oferir-se'm

la teva forma angèlica, el teu cos,

fos entre pells blanquíssimes, voltada

d'arcana voluptat; quan tu, sagaç

captivadora, fèrvids, sonorosos

besos deixaves sobre els llavis tendres

dels teus fillets, tot allargant el coll

de neu, i a ells, ignars dels teus projectes,

amb la mà elegantíssima els serraves

al pit ocult i desitjat. Vaig veure

un nou cel, nova terra, i quasi un raig

diví al meu pensament. Així al meu pit,

per res inerme, amb tal força llançava

la sageta el teu braç, que, endins clavada,

udolant vaig portar fins que a aquell dia

el sol no va tornar dues vegades.

Un raig diví al meu pensament semblava

tanta beutat, oh dona. Igual efecte

fan la bellesa i els acords musicals,

que l'alt misteri d'ignorats Elisis

sovint ens semblen revelar. Anhela

llavors l'home nafrat d'amor la filla

del seu imaginar, la dolça idea

que gran part de l'Olimp dins seu amaga,

en tot, pel rostre, pel posat, la parla,

igual a aquella que l'amant captiu

desitjar i estimar confús es pensa.

No pas aquesta sinó aquella, encara,

en els braços corporals venera.

Per fi, adonant-se de l'error i el canvi

d'objecte, s'enfurisma; i sovint culpa,

injust, la dona. A tan excelsa imatge

rarament excedeix ment femenina;

i allò que inspira als amants generosos

el seu encant, no ho pot veure la dona,

ni ho podria comprendre. Que no hi cap,

en un front tan exigu, tal concepte.

I mal del viu fulgor d'aquells esguards

l'home, enganyat, espera, i mal reclama

sentits profunds, desconeguts, i molt

més que virils, de qui, que l'home, en tot,

per natura, és menor. Que, si més tendres

i més suaus els membres, una ment

menys capaç i menys forta ella va rebre.

Ni tu, fins ara, allò que tu mateixa

vas inspirar-me un temps al pensament

mai no has pogut imaginar-te, Aspàsia:

quin infinit amor, quins folls afanys,
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quins impulsos intensos, quins deliris

despertaves dins meu; ni vindrà el dia

que tu ho entenguis. Semblantment ignora

l'intèrpret musical en un concert

el que amb la mà o bé amb la veu desvetlla

en qui l'escolta. Aquella Aspàsia és morta,

que jo estimava. Jeu per sempre l'objecte,

ahir, del meu desig: sols que, a vegades,

com a estimat espectre, de tant en tant,

acostum a tornar i desaparèixer.

Tu ets viva i bella, i ets tan bella encara

que, al meu parer, a totes sobrepasses.

Pro s'ha apagat el foc que vas fer néixer:

no et vaig estimar a tu, sinó a la Dea

que al meu cor trobà vida, ara sepulcre.

Molt temps vaig adorar-la; i tant va plaure'm

la celeste beutat, que fins i tot

coneixent jo d'entrada clarament

tal com eres, les teves arts i trampes,

contemplant els seus ulls en els teus ulls,

àvid et vaig seguir mentre fou viva,

i no pas enganyat, sols pel plaer

d'aquella dolça retirada, un llarg

i dur esclavatge a suportar menat.

Ara vanta't, que pots. Digues que ets l'única

del teu sexe per qui vaig doblegar

el meu cap orgullós, a qui lliurava

el cor salvatge. Digues que ets la primera,

i última, espero, que la meva mirada

vas veure suplicant i, davant teu,

com jo, tímid i trèmul (cremo, en dir-ho,

de desdeny i rubor), absent de mi,

cada desig, cada mot, cada gest,

submisament sotjava, als teus superb

 enuigs empal·lidia, em revifava

un senyal deferent, a cada esguard

mudava de color. Caigué l'encant

i, trossejat amb ell, per terra, espars,

el jou: i me'n alegro. I, si bé plens

de tedi, finalment, lluny el servir

i el llarg desvarieig, content abraço

la llibertat i el seny. Que, si la vida,

buida d'afectes i d'il·lusions,

és com nit sense estrelles en ple hivern,

ara del fat mortal m'és prou consol

i venjança que aquí, damunt l'herba,

desmanyotat, immòbil, ajaçat,

el mar, la terra, el cel miro i somric.

En aquesta parella començarem l'anàlisi a través de l'obra per a piano, per tal 

d'explicar  com  Chopin  posa  en  música  la  llegenda  d'Ondina,  i  després 

relacionar la llegenda i el que transmet la música amb el poema. La mètrica del 

poema és de tres estrofes de diferent extensió amb decasíl·labs solts. La forma 
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de la Balada sense tenir encara en compte el contingut de la llegenda és: A 

(c.1-caiguda del 52) B (c.52-115) C (c.116-caiguda del 144) B' (c.144-156) D 

(c.157-251)

• Balada:

L'estructura  d'aquesta  balada,  però,  queda  més  ben  explicada  si  tenim  en 

compte els dos temes principals i que corresponen als dos personatges que 

participen en la història. Ondina, a qui li correspon el tema A i el cavaller, a qui li  

correspon el tema B. Així, s'inicia l'obra amb el tema A de la nimfa que apareix  

per primera vegada en els primers 8 compassos. 

25. Compassos 1-4

A aquest primer tema i dins del que nosaltres hem identificat com a part A, li  

segueix tot un desenvolupament de la idea inicial, de manera molt polifònica. 

Acaba amb una nova aparició del tema A desenvolupat. La part B s'inicia amb 

dos compassos on el ritme de la música imita el cavalcar del cavall del cavaller. 

Just després, al compàs 54, apareix el tema B, el cavaller que donant voltes pel 

bosc a prop del llac es troba amb la nimfa.  

26. Compassos 54 i 55

Tota aquesta part es caracteritza pel ritme ternari i anacrúsic de la mà esquerra 

que imita el cavall mentre la mà dreta fa una melodia. Aquesta es va adaptant a 

aquest  ritme desenvolupant  diferents veus que dibuixen un contorn melòdic 

sempre amb motius descendents.  Ella,  doncs,  es farà  passar  per  una noia 

“normal” i el cavaller se n'enamora. 

Això és el que passa a la part identificada com a C, on a través del joc amb 

l'aigua  i  la  seva  bellesa,  el  cavaller  queda  pres  d'amor.  Aquest  llac  podria 
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quedar  descrit  per  les  constants  ondulacions  de  la  mà  dreta,  a  partir  del 

compàs 116, que tenen lloc en un registre molt ampli i que imitarien les onades 

d'aquest llac on es troba la nimfa. 

27. Compassos 116 - 118

Més endavant, just al compàs 136 i encara en la part C, trobem un dels primers 

fragments  realment  apassionats  de  l'obra.  Correspon,  probablement,  a 

l'enamorament del cavaller cap a la nimfa.

Si ens fixem ens les tonalitats base de tots aquests temes, veurem com elles 

expliquen també el desenvolupament de la història. Al principi, a la tonalitat del 

tema de la nimfa i a la tonalitat del tema del cavaller, els correspon una tonalitat 

ben diferenciada: La  bemoll Major per Ondina i  Do Major pel cavaller.  Però 

després de l'enamorament, quan torna a aparèixer el tema B del cavaller, ja es 

troba  en  La  bemoll Major,  expressant  així,  la  consumació  d'aquest 

enamorament. 

A partir d'aquí s'inicia una llarga secció que hem anomenat D, que a través de 

diferents  textures  compositives,  va  desenvolupant  els  dos  temes  o 

determinades cèl·lules d'aquests dos temes. Sempre tenen un acompanyament 

que de vegades fa la mà dreta i de vegades la mà esquerra i que sorgeix a 

partir de la utilització de diferents recursos musicals, com per exemple: 

- semicorxeres amb intervals molt petits:

28. Compassos 157 i 158
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- semicorxeres amb la mateixa nota en octaves diferents:

29. Compassos 165 i 166

Així, va creant l'agitació que el compositor busca a mesura que s'acosta al final  

de l'obra. Aquesta agitació correspon a la tribulació del cavaller que cada cop 

és més conscient de l'engany al que ha estat conduit: el d'enamorar-se d'una 

nimfa, que no el podrà ni el voldrà correspondre mai perquè ella viu al llac. A 

més, veu com li serà impossible desenamorar-se i quedar lliure d'aquest amor, i 

que per tant la seva vida quedarà lligada per sempre més al llac. 

Sobre  aquests  diferents  acompanyaments,  doncs,  es  van  alternant 

constantment  els  temes  principals,  amb  constants  canvis  de  tonalitat  i 

d'harmonies que encara creen més tensió. Per exemple, el tema del cavaller 

que surt al compàs 195 en Si Major, al 203 en Do Major i al 211 en sol menor,  

entre d'altres o el tema de la nimfa que surt al compàs 199 en Si Major, al 210 

en Do Major i al 213 en sol menor, entre d'altres. Tota aquesta batalla té lloc en 

el cor del cavaller mentre observa com la nimfa segueix passejant-se triomfal 

davant seu. És per això, que el tema que venç la batalla és el tema de la noia 

en el compàs 213.

30. Compassos 213 - 215

Finalment, ha quedat pres de la bellesa de la nimfa i condemnat a vagar per  

sempre al voltant del llac. Aquesta Balada, doncs, s'acaba amb una coda que 

ens recorda el tema del llac, però amb molta més agitació. Per una banda és la  

culminació de tota la tensió acumulada durant tota la part D i per l'altra, a través 

de  la  repetició  d'un  dels  motius  anteriors,  el  de  les  onades  ascendents  i  
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descendents,  trencant la seva línia melòdica: ara el  llac ja no és aquell  lloc 

tranquil i idíl·lic que creu trobar-se el cavaller sinó la seva condemna. En ell  

l'home queda pres de l'amor de la dona.

• Poema:

En  el  poema,  Leopardi,  vol  representar  la  mateixa  idea  que  la  llegenda 

d'Ondina. Es tracta  d'un home que maleeix haver-se enamorat d'una bellesa 

que no el correspon. Però el poeta va un pas més enllà d'aquesta explicació.  

És un pas que en la Balada no queda clar. La llegenda tracta la dona com la 

verdadera culpable de l'enamorament i el patiment de l'home, i ens diu, fins i 

tot, que la noia l'ha enganyat expressament. En canvi, Leopardi, va un pas més 

enllà i afirma que el problema del seu mal no és ni de la dona ni de la seva 

bellesa capaç de fer-lo enamorar, sinó de la idea cap a on l'enamorament el  

porta. Com diu en el vers amb el que encapçalo l'apartat, “no et vaig estimar a 

tu sinó a la Dea”. Per tant, el protagonista del poema, com el cavaller, se sent 

enganyat  per  la  dona i  n'arriba  a  malparlar  molt.  Acaba,  però,  reconeixent,  

malgrat aquesta ràbia cap a ella que tot el poema transparenta, que la culpa no 

la té la dona. La bellesa de la dona que descriu amb tanta concreció i de la qual 

s'ha enamorat,  no és capaç de satisfer-lo.  Ni tan sols el  ser entre els seus 

braços i sentir-se acariciat per ells, li és suficient. El que ell desitja, tal i com 

acaba admetent enmig d'una gran ràbia,  és quelcom més gran i  intens que 

cada enamorament fa sorgir. 

Però Leopardi acaba el poema mostrant un bri d'esperança. Amb els dos últims 

versos, sense fer desaparèixer ni la ràbia ni el dolor del protagonista, per un 

moment surt de la seva queixa i resignació, per tornar a contemplar de nou la 

naturalesa que l'envolta. I allí, assegut, per un moment, admet reconèixer una 

bellesa  que  el  fa  somriure  i  “recuperar-se”  d'un  dolor  tan  gran.  El  poema, 

doncs, tot i que acaba amb resignació en admetre que a la terra no hi trobarà 

allò  que  busca,  altra  vegada,  la  contemplació  de  la  bellesa  del  paisatge  li  

permet un respir.  Així, en aixecar els ulls del seu melic i mirar el seu voltant  

reconeix la intuïció de quelcom pel qual val la pena no rendir-se i que quedarà 

encara més patent en la propera parella d'obres. 

83



Així, en el nostre recorregut a través de les diferents obres i poesies, un cop 

hem ressorgit i ens hem atrevit a formular-nos les més grans de les preguntes i 

a obrir  el nostre cor a qualsevol resposta, Leopardi comença a intuir que la 

verdadera resposta que busquem ni la podem tocar ni la podem veure. Que a 

la terra no hi ha res que sigui capaç de satisfer-nos del tot, no hi ha res que 

expliqui fins al fons el motiu de la nostra existència. Que tot allò a què ens 

agafem per sobreviure, fins i tot la més gran de les il·lusions que tant ens havia 

despertat  i  fet  somriure,  són tan sols  reflexes d'aquesta Bellesa que no és 

terrenal. Aquest misteri, un cop descobert i experimentat, fa enfurismar l'home, 

que veu com de cap manera, el seu patir, el seu sospirar, el seu anhel, podrà 

trobar repòs. 
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3.7. Reconèixer que mai a la terra trobarà l'objecte del seu 

desig

Andante Spianato Op.22  &  A la seva estimada

Cara beltà che amore lunge m'inspiri

Aquestes  dues  últimes  obres  estan  escrites  amb  gairebé  la  mateixa  edat: 

Leopardi l'any 1823 amb 25 anys i Chopin l'any 1836 amb 26 anys. Com veiem, 

tot i que les he posades al final del recorregut, no són ni molt menys del final de  

la seva vida. Però sí que corresponen a dos moments àlgids artístic i vitalment 

d'ambdós artistes. Per tant, com veurem, treuen a la llum certeses que en els 

moments de desesperació el mateix dolor amaga.

Chopin  l'escriu  aproximadament  en  el  mateix  moment  que  coneix  George 

Sand,  com  a  introducció  a  la  Polonesa  Op.22,  titulada  Polonesa  Brillante. 

Artísticament, es troba en un moment, en què perd interès per la interpretació 

en públic, però agafa cada cop més interès i té més èxit com a compositor. Ja 

amb el títol de l'obra,  Brillante, podem intuir la alegria i serenitat que envolta 

tota la seva composició.

Leopardi escriu aquest poema a Recanati, altre cop al seu poble natal després 

d'haver fet ja el seu primer viatge a Roma just l'any abans. A més, l'escriu just 

després d'uns mesos de no escriure cap vers. Ell mateix ens diu en una nota a 

Annuncio delle Canzoni, que el dedica a “una d'aquelles imatges, un d'aquells 

fantasmes de bellesa i  virtut  celeste i  infal·lible,  que ens vénen sovint  a  la 

fantasia, en el son o en la vigília, quan som poc més que uns nens, i després, 

alguna rara vegada vénen quan dormim, o en alguna alienació de la ment, 

quan som joves”. Dedica, doncs, el poema a quelcom que ell mateix creu irreal.  

Però després de llegir-lo, no podem evitar qüestionar-nos, que si el nostre cor i  

el nostre cap ho imaginen i ho desitgen, no serà perquè en algun lloc, encara 

que molt remot, existeix?
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Cara beutat que amor

de lluny m'inspires o amagant el rostre,

tret quan el cor, en somnis,

ombra divina, agites,

o bé en ple camp, on brilla

la llum més tendra i somriu la natura;

¿tu, potser, la innocent

edat vas fer feliç, que es diu daurada,

o entre la gent, lleugera,

l'ànima et vola? ¿Potser la sort avara

que te m'amaga, pels altres et prepara?

De contemplar-te viva

no en tinc cap esperança;

tret de llavors, llavors que sol i nu,

per nous camins a una estada estrangera

vagi el meu esperit. Només d'obrir-se

la meva etapa incerta i tenebrosa,

la viatriu d'aquesta terra erma

et vaig imaginar; pro res, aquí,

no se t'assembla; i si n'hi hagués alguna

que pel parlar, la cara o el posat

et fos igual, tindria menys esclat.

Si, entre tant de dolor

com a la vida humana el fat imposa,

algú, real tal com jo t'imagino,

t'estimés a la terra, li seria

feliç aquesta vida:

que clar que veig que el teu amor encara

em faria buscar virtut i glòria

com als anys joves. Però el cel no ha afegit

cap mena de consol als nostres danys;

i la vida mortal fóra, prop teu,

semblant a la que, al cel, pot tenir un déu.

Per les valls on ressona

el cant del camperol afeixugat,

i on jo m'assec i em planyo

pel juvenil error que m'abandona;

i pels turons on recordo i lamento

aquells desigs perduts i l'esperança

perduda dels meus dies; tot pensant-te,

batego un altre cop. Ah, si pogués,

en l'aire infecte d'aquest segle tètric,

l'alta senya servar; que d'una imatge,

ja que el real m'és pres, en trec coratge.

Si tu ets de les eternes

idees una que amb sensible forma

el seny etern ha refusat vestir-la,

i entre restes caduques

que tastés els ultratges de la vida;

si una altra terra en els cercles suprems

t'acull enmig dels móns innumerables,

i més clara que el sol una altra estrella

et fa llum i és més dolç l'èter que aspires;

des d'on els anys són curts i el goig remot,
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rep aquest himne d'un amant ignot.

Aquesta  parella  l'analitzarem  conjuntament,  ja  que  el  contingut  d'ambdues 

permet, quan el treballes conjuntament, entendre millor què està explicant. El 

poema és una cançó de 5 estrofes d'11 versos cadascuna que es relaciona 

amb un andante amb tres parts ben diferenciades: A (c.1-caiguda del 53) B 

(c.53-66) C (c.67-96) B (c.97110) Coda (c.111-114)

En el poema ens explica l'abast del descobriment que l'home fa durant la seva 

vida. És el d'haver de reconèixer que, efectivament, l'objecte del seu desig no 

està a l'abast de la seva mà. I no ho afirma amb ràbia davant l'incompliment 

d'aquella promesa que el nostre cor anhela, sinó descansant en la intuïció i en 

la certesa que si el nostre cor desitja és perquè la resposta existeix. Potser 

aquesta resposta no serà mai al nostre abast però el nostre cor no pot sinó 

retre homenatge a la bella idea que tant de plaer li dóna i li ha donat. Amb el 

poema, doncs, Leopardi té una intuïció meravellosa: que el seu poema ja no ha 

d'estar  dedicat  a  cap noia  o  cosa física,  sinó  a  una “idea”,  com ell  mateix 

l'anomena en el poema. Una idea que, com explica, no té cap forma real o 

tangible però que en algun lloc, diu, ha d'existir. 

Leopardi utilitza diferents imatges que descriuen les tres vivències que fa el 

protagonista i que el porten a afirmar aquesta intuïció. Cada una d'aquestes 

vivències, queda emmarcada per una de les tres parts de l'Andante, tal i com 

intentaré explicar a continuació. Abans però, remarcar que en les 4 primeres 

estrofes del poema, Leoaprdi juga constantment amb una antítesi a través de 

dues imatges contraposades: la imatge del protagonista il·lusionat que imagina 

i  desitja  la  Bellesa,  i  la  imatge  del  protagonista,  que  amb  molta  tristesa, 

reconeix no identificar en res de la realitat això que anhela.  Aquestes seran les 

imatges que quedaran ben delimitades amb la peça de Chopin.

• Part A:

Musicalment,  aquesta  primera  part  es  caracteritza  per  una  melodia 

acompanyada. La mà esquerra, que fa l'acompanyament, dibuixa un arpegiat 

ascendent en el primer temps del compàs que descendeix en el segon temps, 

87



repetint  l'últim  interval  tres  vegades.  Aquesta  fórmula  d'acompanyament  es 

repetirà al llarg dels 52 compassos que dura aquesta primera part sense cap 

interrupció o canvi, excepte el de l'harmonia. La mà dreta descriu una melodia 

a partir del cinquè compàs, molt lírica, amb alternança de passatges amb notes 

llargues i passatges basats en el ritme ternari de negra i corxera. 

31. Compassos 5 i 6

Aquesta  melodia  es  va  ornamentant  de  tant  en  tant  amb grupets  de  notes 

ràpides que li  acaben de transmetre la sensació de lleugeresa que tota ella 

conté. 

32. Compàs 17

Vull destacar el canvi de mode de major a menor, que hi ha al compàs 21, 

donant molta més expressivitat a la melodia, sent pràcticament l'únic moment 

de l'obra on s'arribarà a la dinàmica forte. Aquest canvi de mode i la tornada al 

compàs 37 al mode major altra vegada, dibuixa una forma aba, dins la mateixa 

part A. 

En aquesta primera part, doncs, tots els elements que hi apareixen, busquen 

no sortir de l'atmosfera creada, amb molta expressivitat però sense arribar a la 

passió. Fa molts contrastos dinàmics però sense gairebé arribar al forte, amb 

molta  subtilitat  en  tots  els  matisos.  Podem  identificar-hi,  doncs,  l'expressió 

d'aquesta  bellesa suprema que  l'ésser  humà anhela.  Una bellesa  que  ens 

atrapa però d'una manera càlida, serena, que ens omple però no ens sacseja. 

És la “cara beutat” de Leopardi, és la bellesa que si algú “estimés a la terra, li  

seria feliç aquesta vida”, és la imatge de la qual ens afirma: “en trec coratge”.  A 

més,  aquest  anhel  també és  expressat  per  la  direcció  de  la  línia  melòdica 

general.  Al  contrari  de  moltes  de les obres  analitzades de Chopin  fins  ara,  

aquesta melodia té una tendència ascendent. Cada frase va a buscar una nota 
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aguda, que es converteix en el punt culminant i alhora en el final de la frase. 

Les úniques línies  descendents  són curtes  i  subtils,  i  només serveixen per 

poder tornar a començar la pujada en la nova frase. Dibuixa, doncs, aquest 

anhel que aspira ben amunt, que busca més enllà de la realitat la bellesa que 

no troba enlloc però que desitja.

• Part B:

Al compàs 53 s'inicia aquesta nova part que relaciono amb l'última estrofa del 

poema. Leopardi, en aquesta estrofa reconeix que la bellesa que anhela no es 

troba a la terra i per això dedica el poema a “l'eterna idea que amb sensible 

forma el seny etern ha refusat vestir-la”. Així, aquesta segona part, que tornarà 

a  aparèixer  una  altra  vegada  per  concloure  l'obra,  està  formada  per 

semicorxeres en les dues mans. 

33. Compassos 57 - 60

L'esquerra segueix el mateix patró melòdic que en la part A, construïda sobre 

una base harmònica que és un pedal de diferents harmonies, dues bàsicament,  

sobre la nota sol.  Però la mà dreta dibuixa una línia descendent  de quatre 

compassos,  que  comença  des  del  més  alt  del  teclat  i  que  va  descendint 

dibuixant també l'arpegi de cada harmonia. Els dos primers compassos dibuixa 

l'arpegi esglaonadament i  ornamentant cada esglaó amb una brodadura. Els 

dos següents compassos, comença amb una brodadura que quan baixa al que 

hauria de ser el segon esglaó, enlloc de fer una brodadura fa un salt per anar a 

buscar la nota immediatament superior a la de la brodadura anterior per així  

recuperar l'altura de l'esglaó. Això ho repeteix fins a quatre vegades canviant  

només la quarta de les notes, és a dir el lloc on baixa després de la primera 

brodadura.  Aquesta  línia  melòdica  de  quatre  compassos  la  repeteix  dues 

vegades. A partir  del  compàs 61, agafa el  motiu melòdic de la segona part  

d'aquestes dues frases, i el repeteix canviant-ne els intervals i les notes des 

d'on el comença. Això dura quatre compassos més, i ara sí, dibuixa una línia 
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ascendent com havia fet sempre en la secció A.

Tota aquesta textura melòdica i harmònica, creen un atmosfera que podríem 

definir com a sublim, gairebé d'un altre món, un so sense cap estridència, en 

una dinàmica pianissimo i encara diminuendo, sense cap nota destacada, que 

més que descriure una melodia, crea un so i una textura. És per això, que he 

identificat  aquesta  part  amb  aquesta  bellesa,  perquè  desapareix  qualsevol 

explicació per l'absència de melodia i per tant, desapareix qualsevol anhel. Ja 

no hi ha notes que dibuixin contorn melòdics, només són dues baixades i una 

pujada  que  creen  una  sonoritat  especial  i  molt  evocadora  i  que  encaixen 

perfectament amb el que transmet el poema. 

• Part C:

Aquesta tercera part és totalment contrastant amb les dues anteriors. Fins i tot  

canvia el compàs: passem de 6/8 a 3/4. A més, ja no es tracta d'una melodia 

acompanyada,  sinó  d'una textura  polifònica  amb diferents  veus que es  van 

alternant. El ritme bàsic de cada compàs és el de blanca amb un negra, que 

quan l'escoltem queda alterat per les altres veus que s'hi sobreposen. Tot i que 

Chopin iniciï aquesta part amb la indicació de  semplice,  emotivament no és 

simple. Musicalment, el registre que delimita és petit, sense pràcticament cap 

salt, recordant un coral de Bach.

34. Compassos 67 - 70

L'únic moment en què altera aquest registre és per traslladar totes les veus una 

tercera  més  amunt,  però  dins  d'aquest  nou camp,  la  immobilitat  es  manté. 

Llavors, si aquesta part no la puc considerar simple, no és pel material utilitzat,  

sinó per l'efecte que provoca en l'oient. Les frases són curtes i molt repetitives,  

només variades per algun canvi en alguna de les veus.

Ens recorda, doncs, el desconsol del protagonista que es repeteix: no hi és, no 

hi és... Com diu Leopardi, “de contemplar-te viva no en tinc cap esperança”. 
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Dibuixa, doncs, aquest lament del protagonista en no poder trobar en res de la 

realitat allò que el seu cor anhela. I ni tan sols l'intent cada cop més intens,  

quan utilitza el registre una mica més agut, li donen cap esperança perquè ha 

de tornar al registre anterior i a la crua realitat. Aquest patetisme s'accentua 

amb la substitució, en els últims compassos, de la figura rítmica de corxera a 

corxera amb punt semicorxera, que es pot convertir en un gemec o sospir de 

dolor. Però aquest lament, no és descrit ni per Leopardi ni per Chopin com una 

súplica desesperada, ja que ja ha descobert el gran secret, el gran misteri: la 

certesa que si el  nostre cor ho desitja, en algun lloc, hi serà. Ens queda la  

tristesa de continuar  sense poder-la  aferrar,  però  suportada per  l'alegria  de 

desitjar quelcom que en algun lloc ha de ser. 

És  per  això  que  a  continuació  torna  a  aparèixer  la  part  B,  tota  sencera  i 

idèntica. Però Chopin, i també Leopardi, són realistes: els dos afegeixen una 

coda a la seva obra. Chopin amb quatre compassos que tornen al lament de la 

part C, i Leopardi admetent que on ell viu “els anys són curts i el goig remot”. 

Però  alhora,  ambdós  fan  un  gir  a  aquesta  tristesa  perquè  ja  han  tingut  la 

intuïció. Chopin, ho fa allargant el motiu a través de calderons per acabar-lo en 

la tònica arpegiada, que sense treure el lament, el fa més agradable i no tant 

persistent. Leopardi, ho fa dedicant-li a la bellesa un himne que li envia allà on 

sap que és, encara que no pugui descriure-ho. 

Ambdós artistes, doncs, després de les seves experiències artístiques i vitals, 

acaben afirmant (i musicant) en un moment àlgid de la seva vida, que allò que 

anhelen ha de ser en algun lloc. I que la seva vida té un sentit, que el cor pot  

ressorgir en qualsevol instant només reconeixent aquesta imatge bella. Que val 

la pena viure i que val la pena fer-ho confiant que tot allò que omple al nostre 

cor hi és per fer-nos viure més intensament i no per desesperar-nos. I que tot 

aquell dolor inherent a la vida humana, tot el patiment, cobra sentit i val la pena 

viure'l, només pel goig de saber que en algun lloc aquesta bellesa hi habita i  

ens regala, en el viure de la terra, reflexes de la seva grandesa. Per tant, ens  

convida a viure la vida com un regal constant on cada objecte del nostre desig 
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és una petita engruna d'això que el nostre cor cobeja, per tant una oportunitat 

per descobrir i apropar-nos cada dia més, a la plenitud que el nostre cor busca 

sense treva.
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4. La vivència artística 
a través de dues arts



Un cop  definit  l'itinerari que  he  volgut  recórrer  en  passar  per  les  diferents 

vivències que l'home fa o pot fer al llarg de la seva vida i partint de l'experiència 

d'haver-lo  posat  en  concert,  em  proposo  analitzar  dos  altres  aspectes 

relacionats  amb  la  vivència  més  purament  artística.  Ho  faré partint,  com 

sempre, de la peculiaritat d'aquest  projecte, que és la d'unir dues disciplines 

artístiques en un mateix espectacle i treball. 

Així, per una banda, vull analitzar com l'estudi d'ambdós artistes pot ajudar en 

la comprensió de la vida de cada un d'ells i del període artístic que els va tocar 

viure. D'altra banda, vull analitzar quina ha estat l'experiència artística del públic 

i de mi mateixa com a intèrpret.

Així,  la  vivència  artística  de  l'autor,  de  la  societat  contemporània  a  ell,  de 

l'intèrpret i del públic, es convertirà en una manera més per seguir comprenent 

com està fet l'home, a través de l'anàlisi de la seva necessitat d'expressar-se 

artísticament i de rebre emocions artístiques. La manera com s'aconsegueix la 

comunicació artística en tots els nivells serà, doncs, la base d'aquesta tercera 

part, perquè l'art sense comunicació es queda en res.

Tota aquesta anàlisi, es basarà, doncs, en la comparació i posada en comú de 

tots aquells aspectes que connectin (o allunyin) els dos autors estudiats en la 

tercera part, per aprofundir encara més en la relació entre aquests dos artistes i 

aquestes dues disciplines artístiques.
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4.1. L'estil artístic

Una  de  les  característiques  estilístiques  que  millor  defineixen  les  obres 

d'ambdós artistes, segons l'article de Paolo Italia publicat a la revista Nuova 

Umanità19,  la  podríem  definir  com:  el  lirisme,  que  s'alimenta  de  precises 

decisions lingüístiques i estilístiques. 

Pel  que  fa  a  Chopin,  els  elements  estilístics  fonamentals  són  la  melodia 

acompanyada,  les  modulacions  harmòniques  internes,  la  decoració  gairebé 

belcantística de la melodia o l'ús de la forma breu. A més, utilitza un llenguatge 

molt propi inspirat en gran part en la música popular de Polònia passada pel 

sedàs de la  forma i  les  necessitats  de  la  música  culta. Com diu  Rattalino, 

parlant del lirisme de Chopin: “Això és un problema perenne, d'entendre el seu 

art,  que és ric d'infinites facetes i  que no es deixa definir.  Tot i  així,  l 'única 

definició que el comprèn és també la més simple: Chopin va ser un poeta. No el 

poeta del piano: un poeta igual als més grans lírics del seu i el nostre temps.”20

Pel que fa a Leopardi, podem definir la seva poesia com a sentimental; cantar 

per  expressar  de  manera  fàcil  els  moviments  interiors  del  sentiment.  De la 

poesia brolla la font del gaudi, amb una estètica “sensista” molt basada en les 

sensacions  i  les  evocacions.  El  seu  llenguatge,  a  l'igual  que  les  fluctuants 

harmonies de Chopin, representen l'enyor a la pàtria perduda, ja sigui perquè 

ha estat abandonada, ja sigui perquè està en decadència.

Ambdós, doncs, busquen un llenguatge propi nou que sigui capaç de superar, o 

almenys intentar-ho, l'abisme que hi ha entre la infinitud i vaguetat de tot allò 

que senten i veuen, i la concreció de les paraules o les harmonies. El material,  

el so o la llengua, és finit, però els fets i les seves sensacions s'expandeixen a 

una  infinitud  de  possibilitats.  Com  a  curiositat,  val  la  pena  explicar  com 

Leopardi,  en  la  que  podríem anomenar  la  seva  obra  magna,  el  Zibaldone, 

busca en tots els seus escrits al llarg de la seva vida, superar aquest obstacle. 

Ho fa en la manera d'estructurar-los, buscant una forma gairebé cíclica; en l'ús 

19 ITALIA, P. Op.cit.
20 RATTALINO, P. Fryderyk Chopin, Torino 1991, p.113
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del llenguatge, buscant sempre nous i millors adjectius; o fins i tot recorrent a 

un  recurs  de  puntuació  peculiar  però  molt  indicatiu:  l'ús  constant  dels  tres 

puntets i l'etcètera enmig de les seves explicacions, per indicar que amb les 

paraules no en té prou per expressar-se.

En aquesta  lluita  constant  amb el  material,  Leopardi  també fa  reflexions al 

voltant de la música, de la qual diu que amb la unió del so (element absolut i 

natural) i l'harmonia (element relatiu i segons el gust) es pot arribar a la infinitud  

millor que en les altres arts. Així, la paraula o les harmonies, han de facilitar  

l'expressió  d'aquest  sentir  que  els  dos  creadors  viuen  dintre  seu.  Als  dos 

artistes, doncs, els defineix una gran ànsia de coneixement, per poder arribar, 

Chopin a través de la descoberta de noves harmonies i Leopardi a través de 

l'aprofundiment  en la seva llengua, a aquell llenguatge que s'adeqüi millor al  

que volen expressar.

Tot aquest esforç per expressar tot allò que viuen dins seu, és el que els acaba 

fent  rebutjar  tot  allò  paramusical  o  parapoètic.  Chopin,  rebutja  la  música 

programàtica, que es crea a mercè d'un text, i que tant de moda s'està posant  

en la seva època gràcies al romanticisme. Leopardi, malgrat afirmar en molts 

moments que només de la naturalesa pot sortir la veritat, l'acaba rebutjant per 

fugir de la seva imitació  o descripció i poder buscar el contingut de les seves 

obres  només dins seu. La poesia, doncs, esdevé l'únic mitjà de consolació al 

dolor.

Un altre detall que connecta els dos artistes és el títol que escull Leopardi per al 

seu  recull  de  poesies:  I  canti (Els  cants).  Amb  aquest  títol,  Leopardi  ens 

expressa com entén el fet poètic: el cantar de la seva ànima. 

Així  doncs,  podem resumir la  màxima unió d'aquests dos artistes d'aquesta 

manera: Chopin, el poeta; Leopardi, el cantor.

L'altra de les característiques que aquest article analitza és la convivència del 

pessimisme  i  el  titanisme.  Són  dos  conceptes  que  en  ambdós  artistes 

apareixen junts: el pessimisme davant la impossibilitat de viure amb alegria la 

seva vida, però al qual  s'hi afegeix el titanisme en enfrontar-se a la vida amb 
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valentia i  no deixar-se caure en la desesperació.  Així,  malgrat les constants 

referències dels dos artistes a la mort, a la malaltia i a la desgràcia del néixer, 

tant  en  cartes,  poemes  o  peces  musicals,  podem reconèixer  una  posterior 

etapa de més maduresa on ja no queden presos de l'afirmació que la vida és 

només mal.

En Chopin, en el caràcter patriòtic i revolucionari d'algunes de les seves obres, 

com la Polonesa Brillante de la qual  hem analitzat l'Andante introductori,  hi 

trobem un sentiment de revolta contra el món davant de la injustícia de tant de 

patiment,  com si busqués una  resposta.  Posteriorment,  en  els  seus  últims 

nocturns o balades, hi trobem un augment del lirisme expressant una manera 

més conscient i viril d'afrontar la vida. És per això que Rattalino afirma que “no 

es  pot  parlar  de  mort  prematura,  però  si  de  vida  intensament  viscuda...  el  

Chopin tardà és per tant aquell de la vellesa: vellesa com a sàvia acceptació de 

la mort, rememoració de tota una vida i pressentiment de l'avenir”21

Pel que fa a Leopardi, la seva faceta pessimista és molt evident en tota la seva 

obra,  però  falta destacar  el  seu altre  aspecte:  l'heroic,  energètic,  viril  i  que 

anomenem titanisme.  En  ell,  malgrat  l'evident  necessitat  vital  d'introspecció 

interior, hi trobem també la força i el coratge en una lluita contra la desaparició  

dels  ideals,  contra  la  mediocritat  i  contra  els  enganys  de  la  raó  que  no 

permeten la lliure expressió d'un cor ple de preguntes davant la realitat. En ell 

té lloc una autèntica dialèctica entre l'anhel de grandesa i la consciència de la 

infelicitat estructural de la naturalesa humana. “Essent els sentiments extrems 

de l'home la grandesa i la infelicitat, és a dir les dues presències psicològiques i  

morals que caracteritzen la màxima tensió psicològica i la màxima dignitat, la 

seva  poesia  no  pot  més  que exaltar  el  titanisme i  la  pietat,  l'heroisme i  la 

infelicitat, la més generosa il·lusió, però també el coratge de la veritat i de la  

real condició de l'home en la vida de l'univers”22

És  per  això  que  els  dos  components,  tant  l'heroic  com l'idíl·lic,  no  estan 

21 RATTLINO, P. Fryderyk Chopin, Op.cit.p:109
22 GIACLONE, G. Genesi unitaria della poesia idillica e lirica in Leopardi, in Itinerario lirico 

leopardiano, Roma 1978, p. 485
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contraposats  com volien  afirmar  els  teòrics  romàntics,  sinó  que  es  fonen  i 

coexisteixen. En ells dos, existeix una lluita per buscar sempre més enllà i més 

endins el material per expressar-se, obrint tots els interrogants que faci falta. 

Ens posen al davant, de manera despullada, tot el seu drama personal, que 

amb la seva genialitat s'universalitza. Així, ens testimonien a nosaltres, com en 

aquesta  recerca  mai  es  troba  una  resposta,  intuint  un  més  enllà  indefinit  i 

vague, i deixant sempre les preguntes obertes. 

Tot  això  és  el  que  es  desprèn  de  les  seves  obres  analitzades  en  l'apartat 

anterior.  És per això que  vull destacar alguns dels recursos,  observats en  el 

nostre  anàlisi,  que  utilitzen  ambdós  artistes  per  expressar-se.  D'aquesta 

manera podrem  precisar a través dels exemples concrets, com aquests dos 

elements,  l'heroisme  i  el  lirisme, apareixen  en  les  seves  obres  de  manera 

conjunta. 

Chopin, amb les seves belles i cuidades melodies, les seves ornamentacions, 

les  diferents  formes  i  direccions per fer  avançar  la  melodia  i expressar 

sentiments diferents, com si sempre estigués explicant-se, ens mostren el seu 

gran lirisme;  paral·lelament,  les constants modulacions, l'ús de polifonia,  els 

canvis i recursos rítmics o les dinàmiques, construeixen el Chopin més lluitador, 

més angoixat, més titànic, més gran. 

En  Leopardi,  les  seves  llargues  i  acurades  descripcions,  l'ús  tan  precís 

d'adjectius, les metàfores i les comparacions, ens mostren la veu del poeta que 

canta,  que  explica,  que  s'expressa;  alhora,  a  través  de  les  preguntes 

retòriques, de les al·literacions, de les acumulacions de conjuncions “i”, del joc 

amb els signes de puntuació i de la repetició de paraules o versos, treuen a la 

llum el Leopardi més combatiu, el que es posa davant la vida amb valentia i  

s'enfronta a tot el que té al davant.

Així, el fet compositiu, a través dels elements que la seva disciplina artística els 

dóna,  es converteix  en el  mitjà  d'expressió de tot  el  cúmul  de sentiments i 

vivències  que  els  empapen,  trobant  en  ell  el  descans  i  la  “solució”  al  seu 

turment.  Un cop passada la seva vida a través del sedàs de la música o la 

poesia, es pot convertir també en experiència per a nosaltres, universalitzant la 
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vivència artística i humana i recordant-nos que tots estem fets igual i anhelem 

el mateix. Compondre, agafar notes, fer melodies, escriure, col·locar paraules, 

sentir  rimes;  tot  un  reguitzell  de  processos  artístics  que  converteixen  una 

experiència vital en una experiència artística, per tornar a nosaltres i fer el camí 

invers.
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4.2. La cultura de l'època

Chopin i Leopardi neixen amb 12 anys de diferència, però ambdós es troben 

amb una cultura romàntica que manté i endureix la batalla amb el classicisme 

del  període anterior.  Així,  els  dos artistes  es  veuen obligats  a  prendre  una 

postura davant d'aquest nou estil artístic que sorgeix cada cop amb més força: 

el  romanticisme.  S'hi sentiran,  doncs,  propers  a  alguns aspectes  però  molt 

llunyans en d'altres. Per analitzar totes aquestes postures davant del moment 

històric que els toca viure també he pres de referència l'article de Paolo Italia 

citat al punt anterior.

4.2.1. El romanticisme

Començant  per  Chopin,  ell  entén  la  composició  musical  com la  creació  de 

música  absoluta,  sense  que  tingui  cap  referència  extramusical,  tal  i  com 

reclamaven només alguns dels romàntics. Així, crea un llenguatge musical que 

s'entén  per  ell  mateix.  D'altra  banda,  les  seves  obres  es  centren  en  els 

esquemes de la música de saló com els valsos, les masurques, els nocturns o 

les  poloneses.  La  seva  música,  doncs,  lluny  del  virtuosisme  compositiu  i 

interpretatiu que tant anhelen els seus contemporanis, és més intimista, poc 

feta per a les grans sales de concerts.

De totes maneres, podríem definir Chopin com un romàntic inconfessat que tal i 

com promouran els romàntics, abandona totalment les grans formes clàssiques 

com la simfonia o la sonata, trobant-se més còmode en la llibertat de les formes 

breus  i  lliures.  A  més,  les  harmonies  utilitzades  són  prou  peculiars  i 

aparentment  espontànies que amb  molt  gust  per  la  modulació  creen una 

atmosfera  vague  i  indeterminada.  Això,  en  alguns  moments, impossibilita 

poder-se  habituar  a  una  tonalitat  concreta  i  construeix  fragments  molt 

indeterminats, que transmeten una gran sensació d'intranquil·litat.

Així, en el fons, podem parlar d'un cas únic, amb un estil molt propi: posa les 

bases en aquells elements formals no romàntics, però per encarnar amb ells 
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una música amb un valor absolut propera a la sensibilitat romàntica. 

Per altra banda, Leopardi afirma en el seu discurs titulat Discorso di un italiano 

intorno alla poesia romantica, que la inspiració del poeta no es pot trobar en el 

món contemporani governat per la raó. És per això que troba la seva sortida i la 

seva alliberació en la contemplació de la naturalesa, l'única font possible, diu, 

d'inspiració pel poeta; l'única font d'on extreure bellesa i obtenir plaer.

Però en canvi, en la seva obra trobem clarament elements romàntics, com la 

renúncia a la gran forma, la llibertat mètrica o l'ús de matèria autobiogràfica en 

escriure els seus versos amb la tendència a viure en la memòria. La poesia, 

doncs, es converteix en el mitjà per expressar el món interior del sentiment. A 

més, afirma, que  el gran art del poeta consisteix en despertar en el lector el 

patètic, la profunditat del sentiment del cor, però de manera no artificiosa com 

diu que fan sovint  els  romàntics,  sinó de manera espontània i  natural,  com 

només es pot trobar observant la naturalesa. L'art, diu, produeix una espècie de 

beatitud que ajuda a viure i que fa créixer la vitalitat.

Per acabar aquest primer apartat, cito un fragment de la seva obra en prosa, 

Zibaldone, on expressa el que per ell és la vivència artística. Per com Chopin 

escriu i s'expressa en les obres i entén el concert, podem intuir que ambdós 

artistes tindrien una postura semblant respecte la vivència artística:

“Tenen això de propi les obres dels genis, fins i tot quan representen  

clarament la nul·litat de les coses... encara que una ànima gran es trobi 

en  un  estat  d'extrem  abatiment...  serveixen  sempre  de  consolació,  

revifen l'entusiasme, i no tractant ni representant altra cosa que la mort, li 

donen almenys momentàniament, aquella vida que havia perdut.”

4.2.2. El classicisme

Malgrat  tot  el  que  hem  dit  en  l'apartat  anterior,  els  aspectes  comuns  al 

classicisme són clars en els dos autors. En el cas de Chopin, sota l'aparent 

llibertat en les seves composicions és fàcil constatar en les seves obres una 

lògica estructural. Així, podem afirmar, de manera paradoxal, que la base per la 
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construcció  del  seu romanticisme és l'estudi  dels  clàssics amb l'ideal  posat 

sobre Bach i Mozart. Aquesta recerca de la perfecció estilística el porta a un 

equilibri formal que no perd mai la compustura de la forma clàssica malgrat la 

gran expressivitat lírico-sentimental.

En  Leopardi,  la  seva  relació  amb  els  clàssics  es  troba  en  primer  lloc  en 

l'exaltació dels antics (grecs i llatins), dels quals diu que en la seva poesia hi ha 

present el sentiment però sense l'afectació dels moderns. A més, creu que la 

llengua antiga és més natural i poètica. És per això que necessita recuperar la 

potència expressiva de la llengua a través d'un ús molt acurat del lèxic, creant 

un  llenguatge  propi.  Vol  estimular  en  el  lector  la  fantasia  i  la  sensibilitat, 

barallant-se constantment amb l'excessiva concreció i precisió de les paraules. 

Vol expressar un món infinit i vague a través de paraules finites i concretes. 

Això ens uneix amb l'experiència de Chopin en voler trobar aquelles harmonies 

més adequades per recrear l'ambient desitjat.

4.2.3. La política

Chopin  i  Leopardi,  situats  en  la  frontera  d'aquests  dos moviments  artístics, 

també es veuen molt influenciats a l'expressar-se en les seves obres musicals i 

poètiques, pel moment polític que viuen i que els toca de molt aprop.

Chopin,  nascut a Varsòvia,  ha d'abandonar la seva ciutat  natal  de jove per 

trobar fortuna com a músic a Viena i  després, a París.  I  no només, no pot  

tornar-hi mai més, quedant lluny dels seus pares i la seva germana, sinó que a 

més, llegeix totes les notícies que li arriben sobre la caiguda de Varsòvia en 

mans  dels  russos.  Aquests  fets  estimulen  en  ell  un  sensació  de  rebel·lió 

barrejat amb la nostàlgia i  la solidaritat per la pàtria perduda i oprimida. Tot  

això, li provoca un sentiment general de confrontació amb la vida que serà el 

que necessitarà expressar a través de les seves obres.

Leopardi, nascut a Itàlia, pren consciència de la decadència en la que es troba 

el seu país, signe d'una crisi general de la cultura deguda a l'abandonament per 

part  de l'home de la  simplicitat  de la naturalesa.  Això el  porta  a rebutjar la 

cultura idealitzant dominant, i pel contrari,  exaltar la necessitat de mirar a la 
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cara la realitat, amb el consegüent heroisme i titanisme que el caracteritzarà.

Així, podem reconèixer en ambdós artistes, un sentiment d'enyorança degut a 

aquelles  experiències  vitals  que  els  toca  viure.  Chopin,  lluny  de  la  seva 

estimada Polònia i Leopardi, enclaustrat en el seu odiós Recanati, enyoren allò 

que desitgen i no tenen. Aquesta enyor els enllaça amb el sentiment romàntic, 

amb el qual es poden sentir plenament identificats, però els fa portadors també 

d'un  missatge  que  va  més  enllà  dels  temps  i  que  ens  arriba  a  nosaltres: 

l'experiència de mancança.

La seva sensibilitat aguditza el patiment per tot el que veuen i  viuen al seu 

voltant i ho converteixen en l'element constitutiu de la seva obra, on la tristesa i  

el pessimisme es converteixen en motiu d'inspiració. Serà, però, en la mateixa 

experiència artística, en la qual han avocat tot aquest sentiment de dolor, on 

podran trobar l'única llum en una realitat que els ofega i els fa mal. La vivència 

artística, ja sigui escrivint, composant o interpretant, els dóna aquella força i 

aquella energia necessària per viure, fent-los reconèixer quelcom pel qual val la 

pena viure: la Bellesa.
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4.3. L'experiència de l'intèrpret

En  aquest  apartat  vull  aprofundir  i  concretar  quines  han  estat  les  meves 

vivències  personals  com  a  intèrpret  en  la  confecció,  preparació,  estudi  i 

realització d'aquest concert,  centrant-me sobretot en com la barreja de dues 

disciplines artístiques ha contribuït a augmentar i millorar l'experiència artística.

4.3.1. En el piano

Per una banda, haver fet l'anàlisi profunda de les obres i conèixer tota la vida i  

vivències del compositor, em permet sentir-m'hi més propera, no només entrant 

en contacte amb l'expressió musical sinó també amb l'expressió emocional i  

vital. Així, s'universalitza millor el fet artístic, ja que el que es comparteix amb el  

compositor és molt més que una partitura; són dues vides, la seva i la meva, 

que entren en comunicació per treure'n un fruit a través de l'obra concreta: la 

comunicació i la vivència artística, aquí i ara.

Per altra banda, haver relacionat des del primer moment les obres musicals 

amb poemes, i tenint en compte que la tria de les obres musicals va ser feta a  

través del que m'inspiraven els poemes, em permetia tenir més inspiració a 

l'hora d'estudiar,  ja  que m'eixamplava els  esquemes i  l'horitzó.  Tot  això  em 

donava més motivació, ja que em feia viure una experiència artística més gran i  

completa.  Alhora,  em  donava  imatges  mentals  més  concretes  per  a  cada 

passatge musical, ja que el relacionava amb fragments dels poemes, facilitant-

me la comprensió i la interpretació.

Tot això, doncs, m'ha portat a reconèixer en la interpretació quelcom més gran 

que reproduir notes. Veia clarament com el meu paper era el “d'intermediària” 

entre un compositor i un públic, però posant al davant tota la meva personalitat,  

tant a l'hora de decidir el concert com a l'hora d'interpretar. El fet artístic, doncs,  

es feia immens.
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4.3.2. En la poesia

L'estudi  de  la  poesia  i  el  treball  amb  una  actriu,  m'ha  portat  a  fer  grans 

descobertes,  com  a  músic,  però  sobretot  com  a  artista.  Per  una  banda, 

descobrir  una  nova  manera  d'expressió,  una  nova  manera  de  transmetre 

quelcom  al  públic  i  de  canalitzar  el  meu  interior.  D'altra  banda  descobrir  i  

aprofundir  en un nou llenguatge artístic,  coneixent-ne  les seves tècniques i 

normes,  i  enriquint-me.  Alhora,  descobrir  una  nova  manera  d'expressar  el 

romanticisme: quins recursos de la llengua es poden utilitzar per expressar el 

mateix sentiment que jo tant proper sento amb la música.

Tot  això,  m'ha  permès  descobrir  un  nou  camí  interpretatiu,  on,  de  manera 

sorprenent, també em sento molt còmoda i a gust. Així, descobreixo també una 

nova manera de relacionar-me amb el públic, més propera en alguns aspectes i 

més distant en d'altres.

Així,  en  resum,  em  permet  aprofundir  una  mica  millor  en  el  meu  propi 

coneixement  com  a  artista  i  en  la  meva  necessitat  d'expressar-me 

artísticament,  sigui  a  través  del  mitjà  que  sigui.  Es  renova,  doncs, 

constantment,  la  relació  que  s'estableix  amb  el  receptor,  que  en  la  meva 

especialitat, intèrpret, troba en aquesta comunicació tota la seva força i sentit.

4.3.3. En el concert

Un  cop  feta  ja  alguna  experiència  de  concert,  prèvia  al  concert  oficial  a 

l'ESMUC, he pogut descobrir experiències que m'han ajudat a entendre millor  

la meva proposta de concert.

En primer lloc, em col·loca en una posició diferent a mi, com a intèrpret, ja que 

el meu paper és per sobre de tot la creació d'un espectacle artístic amb un fil 

conductor i amb un motiu de ser, i on les obres passen a ser el mitjà pel qual hi  

arribo, però no el fet principal. Per això, per exemple, la proposta d'eliminar els 

aplaudiments  entre  obres,  per  reforçar  la  idea  de  continuïtat  i  treure  la 

importància de cada obra en concret. A més, la posada en escena pren més 

força, ja que qualsevol gest o moviment ha d'estar d'acord amb la idea artística 
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que es vol transmetre, convertint-se el recital en una dramatització de quelcom. 

A més,  per  la  presentació  de  cada  un  dels  poemes,  he  utilitzat  diferents 

recursos per trencar la monotonia del llegir – tocar i que han anat modificant-se 

en les diferents proves que he fet del concert. Per una banda, la projecció de 

dos dels poemes amb una imatge de fons, em permet una major connexió de la 

música amb la poesia, ja que l'espectador llegeix el poema mentre escolta. Es 

tracta en ambdós casos de fragments breus tant de música com de poesia, que 

busquen més una emoció que una comprensió total de les obres. En dos altres 

poemes, he utilitzat una veu en off masculina, que en un dels poemes dialoga 

amb mi mateixa, recitant diferents fragments del poema cada un. L'altre poema, 

l'últim, és tot recitat per la veu en off, permetent-me a mi iniciar la interpretació 

de la darrera obra a sobre la última estrofa. Es converteix, doncs, en el moment 

on música i poesia queden més units, i tenint en compte que es tracta ja del  

final del concert,  pot ser una síntesi de tot el  que he intentat dir al  llarg de 

l'espectacle. Per acabar, cal dir que són pocs els poemes que llegeixo sencers: 

he buscat aquelles estrofes o versos on més clara quedava la idea que jo volia  

expressar,  donant  així  més  rellevància  a  la  música,  i  delimitant  més  els 

moments poètics.

D'altra banda, tots aquests aspectes m'han fet tenir més present al públic, ja 

que  el  motiu  principal  de  ser  del  concert  és  ell,  no  tant  la  tècnica  o  la 

demostració  d'unes  qualitats  concretes.  El  més  important  és  quina  és  la 

comunicació que s'estableix amb ells. Per això, pren tanta importància l'ordre i 

l'estructura del concert, ja que són el fil conductor, el “guió” d'aquest espectacle. 

A més, un cop dalt  de l'escenari,  en mi la música alimentava la poesia i  la 

poesia alimentava la música, fent l'espectacle cada cop més gran, i d'aquesta 

manera prenia sentit el fet d'unir música i poesia.

Tot plegat, em permetia la creació d'una experiència artística i vital, partint de la 

que van fer els dos autors ara fa 200 anys. L'experiència passa a través de la 

interpretació feta per mi en l'estudi i en el concert, sense deixar res de la meva 

vida  a  fora  de  la  interpretació.  Tot  això,  arriba  a  un  receptor,  que  també 

quedarà, d'alguna manera, tocat artísticament i vitalment. Aquest últim aspecte, 
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el del públic, és el que analitzaré en el següent punt.

107



4.4. La recepció del públic

Per  analitzar  quina  ha  estat  la  recepció  del  públic  del  meu  espectacle,  he 

confeccionat un breu qüestionari de 6 preguntes, on intento captar l'experiència 

que han viscut ells en assistir al meu concert, per després comprovar fins a 

quin punt s'ha donat la comunicació que jo buscava amb els meus receptors i 

quins  aspectes  han  valorat  més,  tant  del  concert  com  de  l'obra  d'ambdós 

artistes. He fet l'enquesta a 29 persones.

Comento la valoració pregunta per pregunta per poder-ne extreure, després, 

conclusions generals.

1) Consideres que és interessant que un espectacle combini dues o més 

arts? Per què?

Només la meitat dels enquestats va respondre aquesta pregunta, possiblement 

perquè  requeria  un  moment  per  pensar  què  es  volia  escriure.  De  totes 

maneres, aquestes són les respostes dels que sí que la van respondre:

- L'art té així més vessants

- Més variat

- Complement en la sensibilitat

- Fer créixer les sensibilitats

- Molt interessant, fa més enriquidora l'experiència

- És nou i fa pensar en l'art com a totalitat

- Interessant perquè arts diverses desperten uns mateixos sentiments profunds  

i una mateixa necessitat de bellesa.

- La combinació de diferents arts m'ajuda a entendre que formen part de la  

mateixa  expressió  humana  i  és  apassionant  veure  com  es  combinen  i  

complementen.

-  Molt  interessant  com en  llenguatges  diferents  es  poden  dir  les  mateixes  
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coses: l'art és l'expressió de quelcom que tenim a dins.

- Hi ha moltes connexions entre totes les arts; totes remouen sentiments, totes  

volen expressar.

- Combina molt bé la poesia de Leopardi amb la poesia musical de Chopin; la  

poesia preparava bé l'esperit per escoltar la música.

-  L'artista  és  una persona que sent  igual  que una altra,  i  aquest  sentir  de  

l'artista és el que dóna sentit a que l'art sigui una cosa per a mi.

De tot això, n'extrec una valoració molt positiva, ja que en general, el públic va 

agrair la combinació de les dues disciplines artístiques. Alguns per comprovar 

de nou com l'art és un mitjà per expressar, sigui en el format que sigui, i d'altres 

per  la  variació  i  enriquiment  que comporta.  A més,  alguns de manera  més 

concreta  que  d'altres,  aproven  la  combinació  entre  aquests  dos  autors, 

reconeixent en ells sensibilitats, i fins i tot, llenguatges semblants.

2) Quin gènere creieu que li escau més al que acabeu d'escoltar?

Aquesta  pregunta,  que  es  responia  marcant  una  o  dues  de  les  opcions  ja 

donades, té un resultat esperat però no per això menys interessant. En general 

hi  ha  una  majoria  de  públic  que  defineix  el  projecte  com  un  concert. 

Possiblement  molts  d'ells  anaven  a  un  auditori  on  sempre  es  programen 

concerts de música, i  per tant era el que esperaven escoltar. Una altra gran 
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majoria marquen el fet que hi hagi poesia, com una simple suma: música + 

poesia.  Pel  que  fa  a  la  resta,  trien  opcions  més  de  síntesi  de  les  dues 

disciplines,  alguns  anomenant-lo  directament  recital  poètic,  on  amb el  nom 

sembla  que  ja  queda  agrupat  tant  la  música  com  la  poesia,  i  uns  pocs 

s'aventuren amb les altres opcions de noms menys habituals.  I  per  acabar,  

destacar  aquella  persona  que  va  inventar-se  un  nou  nom  pel que  havia 

escoltat, “música i paraules”, fent èmfasi en els dos mitjans a través dels quals 

l'artista decideix expressar-se

Així, malgrat que la música té, en general, un protagonisme clar, part del públic 

no  pot  evitar  plantejar-se  de  quina  nova  manera  es  podria  anomenar  un 

espectacle que surt dels esquemes als que estem acostumats.

3)  Has  trobat  encertades  les  parelles  entre  música  i  poesia?  En  pots 

destacar alguna?
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A aquesta pregunta, com que l'enunciat no ho concretava, més d'una persona 

va marcar dues, tres o més opcions. La dada recollida que més crida l'atenció 

és la quantitat de gent que ha triat la última parella, amb el doble de vots que 

tota la  resta.  Si  pensem en aquesta setena parella,  podem trobar  diferents 

elements que poden explicar el perquè d'aquest èxit i que alhora, són un punt 

de referència per valorar la bona recepció del concert. És el poema en el qual 

música i  poesia queden units  de  manera més clara,  començant  a  sonar  la 

música en la última estrofa del poema. Per tant, el públic recolza la combinació 

de música i poesia, i no ho troba un destorb, sinó un enriquiment. A més, que la  

gent agraeixi tant aquesta última parella, i per tant, en certa manera, recolzi la  

col·locació d'aquesta peça en últim lloc, vol dir que després de tot el que ha 

passat al concert i de tot el recorregut que s'ha fet, el públic agraeix que tot  

acabi en piano, en una melodia que gairebé s'evapora, però que ens deixa amb 

un somriure: sense estridències però amb serenor.

La resta de parelles tenen un nombre semblant de vots. Entre elles cal destacar 

la parella de la Polonesa i el Cant nocturn com la que en té més, potser per la  

força que agafen ambdues obres juntes, i el Preludi nº4 amb l'Infinit i el Nocturn 

op.32 nº2 amb el Pensament dominant,  que són les dues parelles que han 

obtingut menys vots, només 3. Com que la diferència és poca, crec que tampoc 

hem de donar molta importància a aquest fet,  però sí que vull  afegir que la 

segona parella, la de L'Inifinit i el Preludi, és una de les que a mi, personalment,  

més m'agrada, em convenç i em suggereix; és curiós, doncs, constatar com no 

sempre arriba al públic tot allò que esperes.

4) Quins han estat els moments que més t'han colpit?
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Les respostes a aquesta pregunta les he agraïdes molt: tenint en compte que la 

meva especialitat és el piano i la música, és interessant comprovar que de totes 

les persones que van respondre l'enquesta, totes van valorar positivament la 

part musical i d'aquests, una major part també van valorar positivament la part 

poètica.  Així,  no  hi  va  haver  ningú que valorés  positivament  només la  part 

poètica. D'altra banda, que una gran majoria, hagi agraït tant la música com la 

poesia, dóna encara més solidesa a la meva proposta.

5) El músic Leopold Stokowski afirma que “per mitjà de la música alguna 

cosa  dins  nostre  respon  amb  un  anhel  intens:  és  la  infinita  set  [o  

necessitat]  de bellesa de l'ànima humana”.  Sortint d'aquest espectacle, 

heu pogut reconèixer aquesta necessitat? De quina manera ha afectat el 

vostre estat d'ànim?

La gran majoria de gent no va respondre la pregunta, potser perquè requeria 

excessiu temps per parar-se a pensar o perquè es preguntava per quelcom 

massa personal. De totes maneres, algunes de les poques respostes han estat:

- M'ha asserenat

- Els dos artistes aconsegueixen tocar la bellesa i pots sortir satisfet

- Un surt objectivament “tocat” en el seu ésser, en les seves preguntes, desitjos  

nostàlgies.

- Vaig reconèixer aquesta necessitat  sobretot en com els amics estaven en  

tensió cap al que estava succeint i per com van agrair haver assistit al concert.

- Estava content pel que acabava de viure.

En general, doncs, tots els que han respost, reconeixen haver sortit “canviats” o 

“tocats”  per  l'espectacle.  Així,  malgrat  els  anys  passats,  poden  sentir-se 

identificats amb el que escolten i permetre que se'ls remogui quelcom en un 

present. Aquest, és doncs, el gran miracle de l'art,  que una obra escrita per 

algú que no coneixem i fa molts anys, expressat per un intèrpret que fa l'humil 

paper  d'intermediari,  permet  tornar  a  remoure a aquells  que avui  i  aquí  ho 

tornen a escoltar. Per ells, doncs, la funció de l'espectacle s'ha complert, però 
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com que desconeixem la opinió de la resta d'assistents,  no podem donar a 

aquestes respostes el valor d'opinió general col·lectiva.

6) De totes aquests adjectius, tria els 3 que més defineixin l'experiència 

que acabes de viure:

Per mi, aquesta era la pregunta més interessant i els resultats obtinguts també 

han resultat ser els més interessants. Cada una de les paraules que proposo 

per definir el que acaba d'escoltar el públic estan extretes de diferents textos de 

Leopardi i algun de Chopin; es tracta de diferents reflexions que fan al voltant  

de l'art i la vida. 

Per començar, una gran majoria, ha escollit Bellesa com allò que millor defineix 

el que acaben de viure. Tenint en compte que ambdós artistes assenyalen que 

la  contemplació  de  la  bellesa,  ja  sigui  en  la  naturalesa  com en  la  creació 
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artística, és la única sortida al dolor vital que tenen, és molt interessant que 

gran part del públic hagi definit així l'espectacle.

Els  altres  dos  adjectius  que  també  destaquen  son  melancolia  i  nostàlgia.  

Aquest és l'estat d'ànim que més caracteritza ambdós artistes, enyor d'allò que 

no  tenen  i  busquen.  Si  l'art  és  l'expressió  d'allò  que  tenim  a  dins,  que 

interessant que la majoria del públic li hagi provocat exactament el mateix.

Els altres dos adjectius que vull destacar són Sorpresa i Imaginació, que tot i 

tenir ja molts menys vots, segueixen sobresortint respecte la resta. Imaginació, 

l'únic  que ens queda,  segons Leopardi,  per  fugir  del  món que tant  mal  fa; 

l'escolta de l'espectacle, es pot convertir doncs, per a algunes persones, en una 

fugida  per  deixar  de  banda durant  una  estona,  aquells  problemes que  ens 

atabalen, per poder-hi donar després, una mirada nova. L'altre, Sorpresa, que 

pot ser analitzat des de dos aspectes: per una banda  la sorpresa que pot haver 

provocat en el públic un espectacle que se surt dels esquemes habituals; per 

altra  banda,  comprovar  com  alguna  cosa  que  passa  en  el  dia  a  dia  es 

converteix en una novetat de manera inesperada i permet un canvi de mirada, 

una nova esperança (una altra de les paraules també prou votades) en el dia a 

dia, potser no dolorós, però tantes vegades monòton i atrafegat.

Per  acabar,  vull  destacar  que  ningú  ha  votat  pessimisme.  Històricament, 

aquesta  és  la  manera  com s'ha  definit  a  Leopardi,  i  de  vegades  també  a 

Chopin. I potser en la seva vida, en determinats moments van ser-ho, i hi ha 

versos  o  harmonies  d'ambdós  artistes,  que  expressen  clarament  aquest 

pessimisme i aquesta mirada desconsolada davant la vida, però escoltant la 

seva obra en general, el pessimisme no predomina respecte a altres emocions. 

Potser perquè en la creació de la seva obra, en el fet artístic, el públic reconeix 

quelcom que els dóna esperança, o potser perquè a través de l'art es desperta 

dins nostre allò, no sabem què, que no ens permet afirmar rotundament que la 

“vida és mal” (Cant nocturn d'un pastor errant per l'Àsia)
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Amb les conclusions vull  fer  una síntesi  d'allò  que a mi  personalment m'ha 

aportat realitzar aquest treball. En l'apartat anterior sobre la “Vivència artística” 

ja he reflexionat llargament sobre tot allò que em plantejava al  començar el  

treball: com la unió de dos artistes, i per tant dues  realitats  artístiques, m'ha 

permès una major comprensió de la vida, obra i període artístic que van viure.  

Així  com també,  reflexionar  sobre  l'experiència  tinguda  com a intèrpret  i  la 

rebuda per  part  del  públic  del  meu concert.  Però aquí  busco quelcom més 

personal,  aquells detalls que han marcat un abans i  un després en el  meu 

treball, tant des del punt de vista interpretatiu com des del punt de vista més de 

coneixements.

5.1. Sobre la interpretació

Després d'acabar aquest treball puc concloure que la intuïció que em va fer unir 

dues  disciplines  artístiques  diferents  ha  estat  encertada.  Vaig  començar  el 

projecte amb la certesa que aquest seria el meu objectiu principal, unir dues o 

més disciplines artístiques, sobretot perquè no em sentia a gust amb el format 

de concert tradicional, on un pianista surt a tocar, toca i se'n va. Jo buscava 

més connexió amb el públic, tenir-lo molt més present en tot el procés creatiu,  

per  poder-me  convertir  en  una  verdadera  intèrpret,  en  una  verdadera 

transmissora  de  quelcom.  I  tenia  ganes  que  fos  quelcom  personal,  íntim, 

proper, és per això que per exemple, vaig decidir ser només jo la única persona 

dalt de l'escenari, llançant-me a recitar també poesia, tot i no haver fet mai res 

de teatre o recitació. Tenia ganes de ser jo la protagonista en cada un dels 

processos de la confecció i realització del concert, potser cansada de treballar 

obres “obligades” per  currículum i concerts fets sempre a mida d'un examen. 

Sentia  que era  la  oportunitat  de  fer  quelcom diferent  i  que em motivés  de 

principi a fi. 

Un cop acabat,  puc dir que n'estic contenta, però que han aparegut  alguns 
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peròs a la proposta inicial; trobar-me dalt de l'escenari sola, amb tot el pes a les 

espatlles  del  que  allà  estava  passant,  fins  a  l'últim  bocí,  ja  que  totes  les 

decisions les havia  pres jo,  m'ha costat.  Ara,  potser,  si  tornés a començar, 

buscaria un rapsode igual de motivat que jo amb el tema i junts faríem aquest 

camí, o potser buscaria algun altre tipus d'ajuda per compartir escenari.  Tot i 

així, crec que la postura de fa un any, de voler-ho muntar tot jo sola, havia de 

passar, per experimentar amb l'escenari i amb mi mateixa i descobrir-me com a 

artista.

Però també hi ha hagut sorpreses positives, com la  d'entusiasmar-me encara 

més amb un art que fins ara tampoc m'era gaire proper, la poesia. No només 

aprenent a recitar-la, a gaudir cada paraula i a explicar-la a qui tinc davant, sinó 

també a entendre-la, a gaudir-la sola en la meva habitació, a deixar-me endur 

per aquella sensibilitat que només el llenguatge poètic és capaç de transmetre. 

A més, ser dalt de l'escenari per recitar enlloc de per tocar, és quelcom que 

encara ara em resulta nou i sorprenent, però vencent els meus nervis i la meva 

timidesa,  crec,  sortia  de  mi  una  altra  intèrpret,  una  nova  faceta  que  estic 

contenta d'haver descobert.

I quina major i millor unió que la de música i poesia, dues arts que potser pel 

seu grau de subjectivitat i  vaguetat, es fonen tan bé. En aquest sentit no puc 

evitar seguir  buscant parelles,  o trios,  qui  sap, noves propostes per a nous 

espectacles, que potser es realitzaran, o potser quedaran com quelcom íntim 

en el meu estudi a casa, però que m'obren un nou camp que fins ara no havia 

explorat.  I  encara en aquest sentit,  la meva  propensió a estar envoltada de 

diferents  sensibilitats  i  realitats  artístiques,  em porta  a  confirmar  la  intuïció 

també d'aquest curs, d'especialitzar-me en el lied: cant i piano. En ell trobo ja 

unides les meves dues grans passions, música i poesia, i en elles, dos genis, 

dos creadors, sempre diferents, que es fonen per expressar una mateixa cosa. 

Així, jo surto a l'escenari a ser no només pianista sinó també actriu o rapsode, i 

fer-ho acompanyada; sent, en definitiva, artista.
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5.2. Sobre els artistes

A més,  també puc concloure que la  intuïció que em va fer  unir  en concret 

Chopin i Leopardi ha estat encertada. Ho ha estat per tot el recolzament que he 

trobat de propostes anteriors ja fetes per músics i rapsodes, també per com el  

públic ha  agraït la seva unió, però sobretot ho ha estat per tot allò que a mi 

m'ha aportat. Per començar, conèixer els dos músics des de dins, buscant una 

biografia de la seva vida real, dels seus sentiments, no només d'allò que van 

fer o deixar de fer, m'ha permès connectar amb ells, sentir-m'hi identificada i 

mirar-los  gairebé  com  un  amic,  amb  qui  reconeixes  experiències  vitals 

semblants o també viscudes, entenent, per tant, molt millor la seva producció. 

Sabent el que va suposar per Chopin les seves relacions de parella o haver de 

marxar de la seva terra natal mentre en aquesta  hi començava una guerra, i 

veure el dolor que desprenen les seves cartes, m'ha permès entendre millor el 

sentiment que desprenen les seves obres i en el qual, amb experiències vitals 

diferents,  puc  sentir-m'hi  identificada.  D'altra  banda,  conèixer  l'adolescència 

tancada de Leopardi o com el va condicionar la relació amb el seu poble natal,  

em permet entendre també el sentiment que desprenen els seus poemes i la 

seva constant necessitat de fugida i més enllà. 

D'altra banda, en el cas de Leopardi, ha estat molt interessant conèixer també 

la seva faceta de filòsof, amb un sistema de pensament complex però unit a la  

vida, que no em podia deixar indiferent. Un home que busca, que lluita, que 

desespera, que necessita trobar sentit a la vida. Que reflexiona sobre la gent, 

sobre la història, sobre la vida, sobre l'art, un home que no deixa cap qüestió  

per qüestionar-se, tot i saber que de ben poques podrà trobar una resposta 

concloent.

Així, ser al davant del piano o davant d'un poema, i reconèixer que per sobre 

de tot hi tenia un home, en la major dimensió que pot tenir aquesta paraula, em 

permetia descansar. Ja no només eren notes, fins i tot ja no només era una 

bonica melodia o un magnífic gir harmònic, sinó que era algú, amb una vida al  

darrere que m'estava dient quelcom, i que jo, humilment, podia veure, tocar,  
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compartir, per després ensenyar al públic.

Chopin  i  Leopardi,  realment  dues  sensibilitats  bessones,  i  potser  també, 

bessones a la meva, i qui sap si a la de tots d'una manera o una altra. Dues  

figures  que  van  viure  la  seva  vida  intensament,  fins  a  les  últimes 

conseqüències. Dues vides dinamitades pel patiment i la malaltia, però també 

per la passió i l'alegria; dues vides plenes de frases dures, de pessimisme, de 

desitjar-ne la seva fi, però també dues vides plenes d'esperança que van trobar 

en l'art  la llum que buscaven per la seva vida. Poder descobrir-les ha estat 

també una llum, i espero que pugui ser-ho per tots aquells qui vulguin compartir  

amb mi l'espectacle; una llum, que qui sap, potser ens permet il·luminar aquell  

raconet del nostre cor que fins ara s'havia mantingut ocult o aquella pregunta 

que fins ara no ens havíem atrevit a formular-nos. En tot cas, davant de dues 

personalitats tant grans i imponents, un no pot quedar-se indiferent. 
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5.3. I per acabar...

“Per què aquesta pulsió estranya d’anar posant paraules de costat, de triar-les, 

d’ordenar-les? Què busca? Ho troba mai? Per què aquest afany d’aconseguir la 

perfecta màquina verbal, la que funciona sense grinyolar, amb exactitud, i alhora la 

que provoca desgavells interns als sentits i als cervells? Per què? Només pel plaer? 

Només per l’oblit? Només pel coneixement, pel creixement de l’ànima?”

(Narcís Comadira23)

Amb aquestes paraules vull  acabar  el meu treball,  les mateixes amb les que 

Narcís Comadira acaba el seu últim poemari.  Es tracta d'un text en prosa on 

reflexiona sobre el  perquè de la  poesia,  però que pot ser també la reflexió 

sobre  el  perquè  de  qualsevol  manifestació  artística:  en  el  meu  cas,  la 

interpretació  musical.  I  és  que aquestes  frases  m'han  estat  ressonant  tots 

aquests mesos de treball, i me n'adono que la incògnita a la que busca donar  

nom el poeta, és en el fons, la que tots tenim present quan entre les tecles del 

piano  o  del  nostre  instrument comencen  a  sonar  les  notes  d'aquella  peça 

escrita fa més o menys anys i que tant hem estudiat. Perquè tan d'esforç, tant 

d'estudi,  tantes hores,  tanta perfecció?  És només pel  públic,  és només per 

plaer, és només per transmetre, és només per donar a conèixer? O potser hi ha 

alguna cosa més,  quelcom inefable,  inabastable,  incalculable,  indescriptible, 

però  que  ens  fa  emocionar-nos,  que  ens  fa  sortir  de  la  sala  despullats,  

conscients que alguna cosa, allà, en aquella estona s'ha revelat davant nostre. 

Què? Qui ho sap, però aquest és el gran misteri, l'etern misteri i el que permet 

la màgia de l'art, reconèixer en ell allò que ni havíem sigut capaços d'imaginar-

nos. La vida, l'art, l'etern misteri, l'eterna recerca d'un sentit abans que s'acabi, 

abans que s'escapi, abans que deixi de sonar...

23 COMADIRA, N. Lent. Barcelona: Edicions 62, 2012 p.77
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