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Resum del projecte 
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La relació entre la música i les arts plàstiques s'ha donat des de diverses perspectives al 

llarg de la història. Després d'analitzar en quins aspectes i amb quina finalitat s'han basat 

aquestes relacions, proposo una nova aproximació entre la música i la fotografia, basada en els 

paràmetres morfològics i formals d'aquesta per buscar una relació el més objectiva possible. A 

partir d'aquesta equivalència defenso la idea de que el coneixement del llenguatge d'una altra 

forma artística ens pot permetre enriquir el nostre propi llenguatge, aplicant en aquest cas a la 

música, aquells elements característics de la fotografia. Finalment poso en pràctica aquesta 

equivalència, per experimentar fins a quin punt ens pot ajudar a enriquir el nostre llenguatge. 

 

 

 

La relación entre la música y las artes plásticas se ha dado desde varias perspectivas a lo 

largo de la historia. Después de analizar en qué aspectos y con qué finalidad se han basado estas 

relaciones, propongo una nueva aproximación entre la música y la fotografía, basada en los 

parámetros morfológicos y formales de esta para buscar una relación lo más objetiva posible. A 

partir de esta equivalencia defiendo la idea de que el conocimiento del lenguaje de otra forma 

artística nos puede permitir enriquecer nuestro propio lenguaje, aplicando en este caso a la 

música, aquellos elementos característicos de la fotografía. Finalmente pongo en práctica esta 

equivalencia, para experimentar hasta qué punto nos puede ayudar a enriquecer nuestro 

lenguaje. 

 

 

 

The relationship between music and the visual arts has occurred from several perspectives 

throughout history. After analyzing in what ways, and the reasons behind those relationships , I 

propose a new approach between music and photography based on morphological and formal 

parameters from photography in order to search a relationship as objective as possible. Through 

this equivalence I claim that knowing the language of other art forms allows us to enrich our 

own language, by applying in this case to music, those characteristic elements of photography. 

Finally put this method into practice, to experience how it can help enrich our language. 

!
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1. Introducció 
 

 
 

La relació entre la música i les altres arts s'ha donat des de diverses perspectives al 

llarg de la història. L’òpera o el ballet són dos exemples clàssics en la integració de 

diferents arts en una mateixa obra, però també ens trobem amb altres casos on la relació 

es busca en la inspiració  d’elements externs a la música i no la convergència d'aquestes, 

com és el cas de la música programàtica del segle XIX, o aquelles experiències 

artístiques que es basen en associacions sinestèsiques.  

L'objectiu d'aquest treball és crear una relació entre la música i la fotografia, el 

que ens col·loca en el segon tipus de relacions. En aquest sentit hi ha forces antecedents 

que relacionen la música i les arts plàstiques i tot i que busquen la inspiració en la 

pintura, la llum, o altres elements visuals, el punt de vista amb el que es dóna la relació 

pot ser molt diferent i ha anat variant al llarg de la història. 

D'aquestes diferents aproximacions les que més m'interessen són les que es van 

donar a partir del segle XIX en endavant entre la música i la pintura, ja que encara no he 

trobat cap antecedent en la relació entre música i fotografia. Per una banda trobem una 

aproximació molt propera a la música programàtica, però on la base de la inspiració no 

és una narració literària, sinó una història representada en un quadre. Aquest tipus 

d'aproximació busca la representació d'allò extern representat en el quadre, un exemple 

clàssic és l'obra "Quadres d'una Exposició" de Mussorgsky. Un altre punt de vista és el 

que es dóna a principis del segle XX amb l'expressionisme pictòric, on les experiències 

més importants les trobem amb Wasily Kandinsky o Paul Klee. Aquesta aproximació a 

diferència de l'anterior, busca l'expressió d'allò interior de les coses, i es dóna sobretot 

des de la música cap a la pintura. Dins d'aquest mateix moviment, s'estableixen algunes 

relacions entre paràmetres concrets de la pintura i de la música, el que ens porta a les 

associacions sinestèsiques.  

Un cop analitzades les diferents relacions que s'han donat al llarg de la història, 

així com les principals metodologies analítiques que s'han utilitzat per estudiar aquest 

fenomen des de un punt de vista musicològic, exposo des de quin punt de vista es dóna 

la relació proposada. Aquesta proposta no es basa ni en la representació d'allò extern, ni 
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en l'expressió interna de les coses, aquesta aproximació es basa en una relació dels 

elements morfològics i formals de la fotografia amb els de la música. 

Tots aquests punts vista, tot i ser molt diferents, tenen la mateixa finalitat, enriquir 

la pròpia experiència artística a partir del coneixement d'una altre art. Això és el que 

m'ha motivat a desenvolupar aquest treball, trobar noves formes de desenvolupar el meu  

propi llenguatge. En aquest cas, si em baso en allò formal de la fotografia és perquè he 

volgut defugir de les impressions subjectives, per buscar una relació que em permeti 

enriquir el "com"  dir les coses, i no la inspiració d'allò que es vol dir. 

 

Per elaborar aquesta equivalència parteixo de l'anàlisi dels elements morfològics i 

compositius de la fotografia i la música des de el punt de vista més objectiu possible. 

Per conèixer aquests elements em basaré, per una banda,  en el mètode d'anàlisi de la 

fotografia que exposa Javier Marzal al llibre "Cómo se lee una fotografía", i pel que fa  

a la música, en els criteris morfològics del so exposats per Pierre Schaeffer al llibre 

"Traité des Objets Musicaux".  Un cop exposats aquests elements faig una proposta 

d'una possible equivalència entre els paràmetres de la fotografia i la música. En aquest 

cas em basaré en els diferents antecedents que hi ha hagut en cada cas concret, i així 

poder desenvolupar la meva proposta  ampliant o contraposant aquest antecedents. 

 

Finalment voldria agrair a la meva família, especialment a la meva mare i a la 

meva germana, el suport incondicional i tota l'ajuda que m'han ofert duran aquest temps. 

També a l'Agustí Charles, director d'aquest projecte i el meu professor duran aquests 

últims anys, per la seva capacitat de fer-me tocar de peus a terra en tot moment, i la 

enorme paciència que ha tingut amb mi. 
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2. De lo visual a lo sonor 
 

 
 

La relació entre les arts plàstiques i la música s’ha donat en totes les èpoques 

sense estar relacionades amb un gènere o una tècnica en concret. En aquest capítol 

tractarem breument les diferents relacions que s’han donat entre aquestes expressions 

artístiques, centrant-nos sobretot en la pintura. Si ens centrem en la pintura, i no en la 

fotografia, és perquè hi ha una manca clara d’antecedents en aquesta experiència 

artística, degut, entre d’altres coses, a la història relativament curta de la fotografia1, que 

no va començar a ser considerada un art fins la segona meitat del segle XIX.  

 

 

2.1 Metodologies analítiques al respecte de la relació entre música i 

arts plàstiques 
 

Aquest tipus de relacions s’han 

estudiat des de la història de l’art i la 

musicologia de diverses maneres. El punt 

de vista tradicional fa referència a les 

primeres relacions que es van donar entre 

aquestes dues expressions artístiques en el 

renaixement, on a les pintures s’hi van 

començar a representar instruments o 

situacions musicals. Aquest punt de vista 

ha donat valuosa informació organològica, 

així com de la pràctica i els usos musicals d’una època, donant a conèixer quin era el rol 

de la música en aquella societat. 

Suposant que hi ha una correspondència entre les arts, la metodologia comparativa 

té en consideració les idees en comú i les estratègies de producció dels pintors i els 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!La primera fotografia data de 1826, va ser el primer cop que es va aconseguir una imatge permanent, seguint el 
metode inventat per Joseph Nicéphore Niépce, el fotogravat.!

Il·lustració,,1:!TIZIANO.!"Concierto!campestre".!(1510<
1511) 
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compositors. Com diu Nattiez2, “és aquella que situa les obres en un Zeitgeist comú de 

referència.”Consisteix en mostrar com, cada manifestació estètica, es relaciona amb 

l’esperit propi de la seva època, de forma que es poden establir analogies entre la 

música i la pintura dins de grans períodes apel·lant a aquest Zeitgeist comú. Aquesta 

metodologia és més una mirada en paral·lel de les dues expressions artístiques, que una 

argumentació de les relacions existents. 

Una altra aproximació és la que busca 

explicar la influència que la música pot exercir 

sobre la inspiració dels pintors (o a la inversa), 

buscant la relació entre el tema d’una obra 

musical i una pintura. Aquesta perspectiva es 

pot veure reforçada i justificada pels 

testimonis dels propis artistes, que podem 

trobar en la correspondència conservada, en 

diaris personals, o entrevistes. Nattiez matisa que, en molts casos, el nexe entre la 

música i el quadre només es pot conèixer en funció del títol de l’obra. En el cas d’aquest 

quadre de Paul Cézanne, “Obertura de Tanhäuser” (veure il·lustració 2), es pot veure 

clarament la influència de la òpera de Wagner en l’autor, i per extensió en la societat del 

moment, però si no fos per el títol aquest nexe no existiria. 

A diferència de les metodologies anteriors, una nova aproximació es nega, a 

l’hora d’establir vincles entre la música i la pintura, a fer intervenir l’univers del 

creador, i només concep les relacions entre formes simbòliques en un nivell immanent. 

Etinne Souriau diu al respecte3:  “Es necesario haber hallado los medios de desvelar 

estructuras verdaderamente similares en los dos ámbitos que se pretende aproximar. 

[...] [Nuestro método] Consiste en buscar notaciones estructurales aptas para poner en 

evidencia las estructuras homogéneas en los dos ámbitos objeto de comparación.” 

Altres metodologies es centren en l’estudi dedicat a un sol artista o compositor, o 

focalitzant encara més, es centren en una obra en concret degut a la impossibilitat de 

classificar fenòmens molt complexes i concrets.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!La musique, les images et les mots. Pag 35-51. Jean-Jacques Natiezz. Ens basem en la traducció a el castellà del 
capíol “De las artes plásticas a la música: Pierre Bloulez, a la escucha de Paul Klee” que apareix a la revista Bajo 
Palabra II Época Nº 7 Pag 117!
3!ÉTINNE, Souriau. La corresondencia de las artes: elementos de estética comparada, trad. Margarita Nelken, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1998!

Il·lustració,,2:,CÉZANNE,!Paul.!"Obertura!de!
Tanhäuser"!(1869). 
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Davant d’aquesta complexitat, la Doctora en musicologia Cintia Cristiá proposa 

una metodologia que ens serveixi per aproximar-nos a aquelles produccions artístiques 

que involucren, ja sigui en la seva gènesi o en els seus materials, la música i les arts 

plàstiques4.  És aquesta metodologia la que utilitzarem com a marc teòric per analitzar 

algunes obres on s’ha donat la relació entre música i arts plàstiques i on emmarcarem la 

nostra pròpia proposta. Aquesta metodologia, a diferència de les altres, ens permet 

acostar-nos a totes les diferents aproximacions des de una sola tipologia, i així no haver 

de recórrer a una metodologia diferent en cada cas, donant coherència a l’anàlisi d’obres 

amb diferents aproximacions. 

 

Tipologia de Cintia Cristiá: Migració i Convergència 
Aquesta metodologia es basa en la distinció entre dos tipus de relacions entre les 

diferents arts, la migració i la convergència. Segons Cintiá, la migració fa referència a 

traspassar un element, una tècnica o una temàtica, d’un art a l’altre. En segon lloc, la 

convergència es dóna quan hi ha una interacció entre dos o més arts en una mateixa 

obra. Un exemple clar d’aquest fet és la òpera, on convergeixen la música, la literatura, 

les arts visuals i les arts dramàtiques. En aquesta tipologia, Cintiá es centra bàsicament 

en el fenomen de la migració, particularment en la migració entre música i pintura (o a 

l’inversa), deixant de banda la convergència per a altres estudis. 

Cintiá exposa que el pas d’un medi a l’altre es dóna en cinc nivells: l’emocional, 

el material, el morfològic, el textural i el conceptual. 

 

- Nivell emocional: És un primer nivell d’intercanvi, basat en la inspiració 

d’un art sobre l’altre. Intentar evocar el caràcter d’un quadre, o 

simplement escoltar música i deixar-se portar a l’hora de pintar un quadre, 

serien dos casos del nivell emocional. 

- Nivell material: Es basa en la correspondència entre dos elements 

constitutius, ja sigui establerts a priori o de forma espontània, fonamentada 

o arbitrària. Un exemple clàssic és la relació entre color i tonalitat musical 

(A. Scriabin a Prometheus), o forma gràfica i gestualitat musical 

(Kandinsky a Punto i línea sobre el plano). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Cristiá, Cintia. 2012. “Sobre la interrelación de la música y la plástica en los siglos XX y XXI: Una posible 
tipología a partir de casos provenientes del campo artístico argentino”.·TRANS-Revista Transcultural de 
Música/Transcultural Music Review 16!
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- Nivell morfològic: En aquest nivell es tracta d’imitar la macroforma 

(estructura d’una obra), o la microforma (la configuració dels materials). 

Les relacions de simetria o asimetria, així com les articulacions internes de 

l’espai o el temps serien un exemple.  

- Nivell textural: Molt relacionat amb el nivell anterior, aquest fa referència 

específicament a la relació interna i sincrònica dels materials entre si.  

- Nivell contextual: En aquest cas, la relació entre un art i l’altre es realitza 

a partir d’una idea o un tema en comú. 

 

 

2.2  Anàlisi d’obres basades en la relació entre música i arts plàstiques 
!

En aquest apartat analitzarem dues obres que s’emmarquen dins del fenomen de la 

migració, deixant de banda aquells casos on s’ha donat el fenomen de convergència, 

així com aquelles obres on s’ha buscat la relació a partir d’un  Zeitgeist comú o les 

pintures que representen situacions musicals, degut a que la nostra proposta està 

emmarcada íntegrament dins la migració. 

Exposem aquests dos casos a mode d’exemple, per mostrar dues tendències 

totalment contraposades pel que fa referència als nivells als que apel·len al fer la relació. 

 

 

2.2.1 QUADRES D’UNA EXPOSICIÓ.  M. MUSSORGSKY 

 

Quadres d’una exposició, és una suite per a piano escrita l’any 1874 per 

Modest Mussorgsky. Representa el recorregut d’una exposició del seu amic Víktor 

Hartmann, pintor i arquitecte, en mode d’homenatge per la seva mort al 18735. 

Mussorgsky representa 10 quadres de l’exposició d’aquest pintor afegint 5 interludis 

representant el pas entre els diferents quadres, formant finalment els 15 moviments 

de la suite. Aquesta obra es podria classificar dins de la música programàtica, que va 

adquirir gran importància al romanticisme, amb el fet diferencial que el “programa” 

en el que es basa aquesta obra són els quadres de Hartmann. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!El títol inicial d’aquesta obra va ser “Suite Hartmann”!
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Dels deu moviments principals (exceptuant els interludis) només en cinc d’ells 

podem saber amb absoluta certesa, quin quadre de Hartmann va utilitzar 

Mussorgsky, són els números cinc, sis, vuit, nou i deu. D’aquest cinc, ens centrarem 

en tres d’ells, a mode d’exemple, per a veure en quins criteris es basa la relació. 

 
Nº 5 Ball dels pollets en els seves closques 

Aquest dibuix representa els decorats que va 

dissenyar Hartmann per a el ballet Trilby, on es 

veu un nen amb el vestit de pollet de la 

representació del ballet. 

La música és viva i jovial, representant la 

innocència i l’alegria dels nens. A l’hora, l’ 

articulació marcada sempre staccato, ens podria 

remetre al moviment característic dels pollets al 

picar amb el bec6.En el tema B, no és difícil 

imaginar-se els pollets corren. 

Podem veure com la relació establerta no és amb el quadre en sí mateix, sinó 

amb allò que representa el quadre. Podem veure com la imatge es completament 

atemporal, no hi podem trobar cap narrativitat, ja que mostra tècnicament el vestuari 

en els diferents angles, així com la correcta col·locació d’aquest. En canvi, 

Mussorgsky ens presenta una música que mostra una situació, els diferents pollets 

corrents o picant amb el bec, afegint el component jovial dels nens. Aquest tipus de 

relació la podríem encabir dins del nivell emocional, degut a que es basa en aquella 

situació que el quadre ha inspirat a Mussorgsky. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Veure Il·lustració 4!

Il·lustració,,3:,HARTMANN.!"Sketch!of!
theatre!costumes!for!the!ballet!Trilby"!
(1871) 

Il·lustració,,4:,MUSSORGSKY.!Primers!compasos!de!"Ball!de!pollets!en!les!seves!closques",!Nº!5!de!"Quadres!
d'una!exposició" 
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Nº 6 Ric i pobre. Dos Jueus Polacs. 

Aquest moviment està basat en dos quadres de Hartmann, el primer representa 

la imatge de perfil del bust d’un jueu ric, i el segon mostra la situació d’un jueu 

pobre.  

 

 

 

 

 

 

!
!
!
!
!
!
!

 

El moviment té una forma ternària amb una petita coda al final. A la primera 

secció presenta un tema solemne en octaves, a la segona mostra un tema melancòlic i 

trist, per solapar-los en la tercera, potser mostrant el fet que es donen les dues 

situacions en un mateix espai, el poble polac, Sandomierz. Tot el moviment utilitza 

un mode amb el característic interval de segona augmentada que es podria aproximar 

als modes jueus. (veure il·lustració 7) 

 

En quest moviment podem veure una relació a nivell emocional i conceptual. 

Al mostrar els dos temes que relaciona amb cada pintura, un tema solemne i un altre 

melancòlic i trist, podem veure una inspiració a nivell emocional, ja no amb l’estil 

Il·lustració,,5:,HARTMANN!"Jew!in!a!
fur!cap.!Sandomierz" 

Il·lustració,,6:,HARTMANN!
"Sandomierz!Jew" 

Il·lustració,,7:,MUSSORGSKY.!Primers!compasos!(3<5)!de!"Ric!i!pobre.!Dos!jueus!Polacs",!Nº!6!de!"Quadres!d'una!
esposició".!!Podem!veure!com!utilitza!repetidament!l'interval!de!segona!augmentada!(sol!bemoll!<!la!natural). 
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del quadre sinó amb allò que represenr Mussorgsky un jueu ric i un jueu pobre. En 

relació al nivell emocional, podem establir una relació entre el concepte de la tradició 

jueva i la utilització d’aquest mode que podria remetre als modes utilitzats en la 

tradició jueva.  

 

Nº 8 La cabanya sobre les potes de gallina 

Aquest quadre representa un rellotge amb la 

forma de la cabanya de Baba-Yaga, un personatge 

recurrent en la mitologia eslava que representa una 

vella lletja, cruel i perversa, que podia viure 

indistintament entre el món dels vius i dels morts. 

Pel que fa a la música, és un moviment en 

general fosc i ferotge, centrat majoritàriament en 

un registre mig-greu. Al llarg de tota la peça va 

apareixent un motiu de notes octavades, sempre 

accentuades que podria recordar al so d’un gran 

rellotge. La secció intermèdia, es caracteritza per el 

manteniment d’un tremolo piano, que fa de textura 

d’acompanyament a una melodia octavada en el registre greu, dotant a la secció d’un 

clar caràcter misteriós. 

Podem veure com aquest moviment fa referència sobretot al caràcter fosc i 

cruel de la bruixa Baba-Yaga. Aquí podem notar la relació que es dóna al tractar una 

temàtica comuna des de les dues arts, que podríem classificar dins del nivell 

conceptual. El fet que musicalment imiti el so d’un rellotge crea també una relació 

directa amb el quadre, descrivint el so de l’objecte representat. 

 

!
 
 

 

 
 

 

 

Il·lustració,,8:,HARTMANN!"The!hut!of!
Baba<Yaga!on!hen's!legs!<!clock!in!the!
Russian!Style" 
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2.2.2 FUGA EN VERMELL. P. KLEE 

 

Paul Klee, pintor abstracte molt 

present a la escola de  Bauhaus, es va 

interessar sempre per la musicalitat de 

la pintura. Durant molts anys va dubtar 

entre ser violinista professional o 

pintor.  

Amb aquesta obra, Klee, volia 

traspassar l’experiència de la percepció 

auditiva de la polifonia musical al camp visual. L’obra està construïda a partir de  

formes de diferents mides relacionades entre sí,  amb varies gradacions en el color i 

amb la distribució d’aquestes al llarg de l’espai amb petites variacions.  

Podem veure en l’obra diferents principis de la fuga musical tractats gairebé de 

forma literal. Les formes basades en les línies corbes es poden relacionar amb el 

subjecte, i les formes basades en línies angulars amb el contrasubjecte. Podem veure 

com aquests formes (o motius) s’exposen amb diverses variacions, podent trobar la 

inversió (el triangle), la retrogradació (la forma ovalada de la cantonada dreta 

superior i inferior)  o el contrapunt invertible (al centre superior de l’obra, podem 

veure els quadrats (contrasubjecte) primer per sobre del cercle (subjecte) i 

posteriorment per sota). 

En aquesta obra la relació no es dóna amb una peça musical en concret, sinó 

amb una tècnica o estructura musical molt característica, com és la fuga. Per una 

banda, relaciona els diferents motius d’una fuga amb les diferents formes que 

apareixen en la composició, creant una relació entre la gestualitat musical i la forma 

plàstica, el que s’inscriuria en un nivell material. Per altra banda, aquesta relació es 

dóna també en un nivell morfològic, ja que imita la estructura bàsica de la fuga al 

exposar els diferents motius superposats en l’espai, representant les relacions que es 

donen entre els diferents motius musicals (subjecte-contrasubjecte, o el contrapunt 

invertible) i les diferents variacions motíviques (inversió i retrogradació).

Il·lustració,,9:,KLEE,!Paul.!"Fuge!in!rot"!(1921) 
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3. Música i Fotografia 
 

 
 

En aquest capítol mostrarem en quins preceptes es basa la relació que proposem 

entre música i fotografia. Aquesta relació està emmarcada dins del que Cintià anomena 

migració, és a dir, traspassar un element, una tècnica o una temàtica, d’un art a l’altre. 

Però a quins nivells de la tipologia de Cintiá volem intervenir amb la nostra proposta?. 

Com hem vist en el capítol anterior, dins del fenomen de la migració podem trobar 

relacions entre diferents arts basades en la simple inspiració d’una obra per l’altre, 

reflectint un concepte o una temàtica en comú, o en un nivell de convergència purament 

material i morfològic, i cada cas té unes implicacions completament diferents. 

 

La relació que proposem es centra en els nivells material, morfològic i textural de 

la tipologia de Cintiá. Busquem la relació entre les dues arts en un nivell immanent de 

l’obra, com proposava una de les metodologies exposades en el capítol anterior, deixant 

de banda l’univers del creador, així com el concepte simbòlic que hi pugui haver darrera 

la fotografia. Tampoc busquem la inspiració d’aquesta, sinó obtenir els materials per a 

desenvolupar l’obra musical, així com l’estructura en que es donen aquests. 

 

La relació en un nivell material es basa en la correspondència entre dos elements 

constitutius, el nivell morfològic, es centra tant en l’establiment de la macroforma i l’ 

estructura, com en la microforma, i les característiques concretes dels diferents 

materials i el nivell textural busca la relació interna i sincrònica de la microforma. 

Podem veure com aquests tres nivell estan completament interrelacionats, ja que el 

tercer implica el segon, i aquests dos impliquen directament al primer. En referència al 

nivell material, Cintiá remarca que aquesta correspondència pot ser tant establerta a 

priori o espontània com fonamentada o arbitrària. Cal remarcar, que tots els elements on 

es busqui una correspondència estaran establerts en aquest capítol, fonamentats en el 

coneixement i l’anàlisi previ dels elements constituents de cada art. És per això que 

primer exposarem quins són aquests elements en cada cas, per després proposar una 

equivalència possible entre els diferents paràmetres. 
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3.1 Elements compositius de la fotografía 
 

Per poder conèixer els elements que composen i articulen un imatge partirem d’un 

anàlisi concret de la fotografia, el qual ens permetrà tenir un punt de partida a l’hora de 

plantejar l’equivalència amb els paràmetres musicals. El mètode que utilitzarem és el 

que Javier Marzal ha publicat a el llibre “Cómo se lee una fotografía”, on es proposa 

una mètode profund i exhaustiu d’anàlisi de la imatge fotogràfica. 

 

Marzal proposa 4 nivells diferenciats d’aproximació a la imatge artística: 

 

- Nivell contextual: On es busca la informació necessària al voltant l’autor, 

el moment històric, moviment artístic, tècniques utilitzades, etcètera.  

- Nivell morfològic: On es tracten paràmetres com el punt, la línia, el pla, 

l’espai, o el color, des d’una perspectiva descriptiva.  

- Nivell Compositiu: Examina com es relacionen els elements del nivell 

anterior des d’un punt de vista sintàctic. Com es conforma la estructura 

interna de la imatge.  

- Nivell Enunciatiu: On es proposa una serie de conceptes al voltant del 

punt de vista de l’autor, com l’actitud dels personatges, la transparència 

enunciativa, o la visió del món que vol transmetre la imatge. 
 

Donat que la intenció d’aproximar-nos a aquest anàlisi és el de conèixer i valorar 

els elements concrets que articulen una imatge, ens centrarem en el nivell morfològic i 

compositiu de l’anàlisi, els quals ens donen els paràmetres més objectivables en 

referència a la fotografia. Tot i això, no és possible fer un anàlisi plenament objectiu, 

tenint en compte que els elements icònics que conformen la fotografia no tenen un 

significat concret i absolut. Com diu l’autor en referència a un paràmetre del nivell 

morfològic “ Novament, podem reconèixer que malgrat ens trobem en un suposat pla 

objectiu (per quantitatiu) del nivell morfològic de l’anàlisi, no és possible dissociar-ho 

de l’univers de les significacions,  la naturalesa del qual és en gran mesura projectiva i, 
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per tant, bastant subjectiva”7 O com diu Arnheim, “Veure és comprendre”, el que 

apunta cap a la naturalesa subjectiva de l’activitat analítica. 

 

En aquest capítol exposarem un resum dels elements morfològics i compositius, i 

finalment un apartat amb altres elements, on exposarem els ítems del nivell contextual i 

enunciatiu que poden influir en l’equivalència. Aquest resum es fa amb les paraules del 

mateix autor, amb fragments literals del llibre, amb la intenció de donar els 

coneixements bàsics al voltant de la fotografia, a l’hora que utilititzarem els paràmetres 

com a punt de partida per fer la aproximació musical. Tot el que s’exposa a continuació 

en aquest apartat és en veu de l’autor del mètode, Javier Marzal8. 
 

3.1.1 ELEMENTS MORFOLÒGICS 
 

El punt 
El punt com a concepte morfològic es pot relacionar amb la construcció 

compositiva de la imatge, quan es  parla de centres d’interès d’una fotografia o focus 

d’atenció. Depenent d’on estigui el punt en la imatge, la composició pot tenir un 

major o menor dinamisme. 

Quan el punt es troba al centre geomètric de la imatge ens trobem davant d’una 

composició estàtica. Quan es troba sobre els eixos diagonals de la imatge, el punt 

farà incrementar la tensió a la composició. En el cas que el punt no coincideix ni amb 

el centre geomètric, ni amb els eixos diagonals, contribueix a augmentar el 

dinamisme de la imatge. Finalment, en el cas que hi hagi dos o més punts, crea 

vectors de direcció en la lectura de la imatge, el que multiplica la força dinàmica de 

la composició. 

 

La línia 
Morfològicament, la línia és definida com una successió de punts que, per la 

seva naturalesa, transmet energia i és generadora de moviment. Les funcions que pot 

exercir la línia són les següents: Constitueix un element formal que permet separar 

els diferents plans, formes i objectes presents en una imatge; Quan la líniacoincideix 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!MARZAL, Javier. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la Mirada. Madrid. Cátedra. 2008. 
!
8!“Cómo se lee una fotografia” Capitol 4: Una propuesta metodológica para el análisis de la fotografía. Pag 169!
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amb els eixos diagonals, la seva capacitat dinamitzadors és molt evident;  Les línies 

corbes presents en una composició acostumen a transmetre moviment i dinamisme 

en front la línia recta. 
 

Pla(ns) – Espai 
Quan parlem de l’existència de plans en una fotografia, ens referim a la 

presència de diversos plans, dimensions, o termes en una imatge, de forma que 

determinen l’existència d’una profunditat espacial de la imatge. 

Arnheim afirma que “els elements que son agrupats per la seva similitud en 

una composició tendeixen a ser reconeguts com a similars,  degut a que solen trobar-

se en el mateix pla.” Gràcies a la interacció entre pla i profunditat és possible 

construir la tercera dimensió en la fotografia. 

La percepció dels plans en una imatge ve donada per dos elements: La 

superposició de les figures i per la perspectiva.  

És en els plans on es troben la resta d’elements morfològics amb els que 

s’interrelaciona, i amb els quals configura un contínuum. 

 

Escala 
L’escala fa referència a la grandària de la figura en la imatge, sent la grandària 

del cos humà en l’enquadre el que defineix les diferents escales que podem trobar. 

D’aquesta manera podem distingir entre: Primer pla (la cara de la persona); Pla Mig 

(mig cos); Pla americà (tres quarts de cos); Pla sencer (tot el cos); Pla general 

(mostra un gran espai, on s’hi pot encabir un grup gran de persones); Pla detall 

(fragment d’una part del cos); Pla conjunt (es mostra un grup reduït de persones de 

cos sencer, està entre el pla sencer i el pla general). 

Tot i que es defineix a partir del cos humà es pot transportar fàcilment a altres 

objectes. 

 

Forma 

S’entén la forma (forma estructural) com “les característiques immutables i 

permanents dels objectes, sobre les que reposa la seva identitat visual”. 

En la determinació de les formes juguen un paper decisiu el contrast tonal, el 

color i la línia, en especial la línia de contorn que ens permet discriminar les figures 
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del fons perceptiu. Altres recursos utilitzats per la discriminació de formes en la 

imatge són la perspectiva i la superposició, de la mateixa forma que en els plans.  

Quan l’enquadre presenta una gran complexitat de formes allunyades de les 

geometries elementals, es tendeix a percebre la imatge  amb una manca 

d’organització interna, fins a l’extrem que es pot percebre com a “soroll informatiu” 

 

Textura 

La textura és un element visual que posseeix, al mateix temps, qualitats 

òptiques i tàctils.  Aquest aspecte fa que sigui un element visual que sensibilitza i 

caracteritza materialment les superfícies o subjectes fotogràfics. 

El gra d’una fotografia ens dóna la textura de la imatge en sí. La major 

presència de gra en la fotografia, provoca un distanciament de l’espectador, que 

permet accentuar el grau d’artificialitat de la fotografia, a l’hora que l’absència de 

gra es pot relacionar amb una major versemblança de la representació. 

La textura és un element clau per la construcció de superfícies i plans. Arnheim 

afirma que es tracta d’un element al servei de la creació de profunditat en la imatge, 

en la que també juga un paper clau la il·luminació. 

 

Nitidesa de la imatge 

La nitidesa de la imatge està estretament vinculada al gra fotogràfic, o sigui 

amb el concepte de textura. La falta de nitidesa en una imatge també pot donar 

dinamisme a la fotografia, a l’hora que afecta a la versemblança d’aquesta, de forma 

molt semblant a la textura. 

 

Il·luminació 

La llum és un dels elements morfològics més importants. La percepció de les 

formes, les textures o els colors només es pot fer gràcies a la llum, a l’hora que pot 

tenir una infinitat d’usos i significacions. 

Si atenem a la qualitat de la llum es pot distingir entre: Il·luminació natural i 

il·luminació artificial; Il·luminació dura (fort contrast de llums, amb la presència de 

tons negres i blancs intensos) o il·luminació suau (il·luminació difusa, amb una 

pobre gradació tonal; Il·luminació clau alta (llums altes), il·luminació en clau baixa 

(predomini de les ombres) i il·luminació clàssica. 
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Segons la direcció de la llum podem distingir entre: il·luminació zenital, 

il·luminació des de dalt, il·luminació lateral, il·luminació des de baix i contrallum. 

 

Contrast 

El contrast del motiu fotogràfic correspon a la diferència de nivells 

d’il·luminació reflectida entre les semi ombres i les altes llums. Una amplia gama de 

tons grisos correspon a una imatge poc contrastada. Per contra, un fort contrast de la 

imatge porta a una gama reduïda de tons grisos. 

Per altra banda, el contrast, també es pot aplicar al color. Es diu que els colors 

complementaris (blau-groc, vermell-cian i verd-magenta) presenten un contrast 

major. 

 

Tonalitat – Blanc i negre/Color 
El color és un element morfològic que posseeix un naturalesa complexa, molt 

difícil de definir. Per una banda podem parlar de la naturalesa objectiva del color, el 

que ens permet distingir entre tres paràmetres: 

 

- El to: Permet distingir els colors entre sí, ja que cada color correspon a 

una determinada longitud d’ona. 

- La saturació: Fa referència a una major o menor intensitat del color, el 

seu grau de puresa. A major saturació el color serà més intens, fins a arribar a 

saturació zero, on el color esdevé gris. 

- Lluminositat del color: Fa referència a la quantitat de blanc que conté el 

color, un paràmetre que en realitat no és de naturalesa cromàtica sinó lumínica. Si la 

lluminositat és excessiva, els colors resultaran blanquinosos, tènues, i quasi 

imperceptibles. Contràriament, si la lluminositat és molt baixa, és clara la pèrdua de 

color,  fins i tot tendéix a esvair-se. 

 

Per altra banda podem distingir les funcions plàstiques del color. Juntament 

amb la forma, és responsable en gran mesura de la identitat objectual, ens serveix per 

reconèixer referencialment els objectes representats. El contrast cromàtic és un 

recurs que contribueix a dotar de dinamisme la composició, provocant una gran força 

expressiva. També contribueix a crear l’espai plàstic de la representació, segons la 
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manera d’utilitzar el color, ens trobarem davant d’una representació plana o davant 

d’una representació amb profunditat espacial.  Finalment, podem afegir, que el color 

també pot qualificar temporalment una representació. Per exemple els efectes sèpia 

estan associats amb l’antiguitat de la fotografia. 

La utilització del blanc i negre es defineix objectivament com a l’absència de 

color, el que amb la fotografia digital encara s’ha fet més patent, ja que només cal 

suprimir el color en una imatge per obtenir una fotografia en blanc i negre. 

 

 

3.1.2 ELEMENTS COMPOSITIUS 

 

Abans d’entrar en els diferents elements compositius és necessari fer una sèrie 

de precisions al respecte de la composició: 

 

- “Els objectius de la composició plàstica i els factors que la regeixen són 

independents del grau de iconocitat de la imatge” 

- El sistema perceptiu humà determina alguns aspectes de la percepció del 

ordre visual en una imatge. 

- La Simplicitat no és un obstacle per a que una imatge sigui complexa, ja 

que la complexitat ve donada per “la diversitat de relacions plàstiques que els 

elements de la imatge poden crear” 

- Els elements icònics de una composició no poden ser ordenats seguient 

una escala de valor. 

- Tots els elements icònics tenen la mateixa influència plàstica, encara que 

això no vol dir que a cada imatge poguem reconèixer una major o menor importància 

de cada un dels factors compositius. 

 

Perspectiva 
La perspectiva és responsable de la construcció de l’espai tridimensional, a 

partir dels gradients perceptuals, que es podrien definir com el creixement o 

decreixement gradual d’alguna qualitat perceptual en l’espai i el temps. 
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La profunditat de camp (molta profunditat en la imatge)9,  s’obté a partir de 

objectius grans angulars, a diferència dels teleobjectius que donen l’efecte la total 

absència de la profunditat de camp. 

Finalment, reiterar la naturalesa estructural de  l’espai on habiten tots els altres 

elements morfològics, i la pròpia estructura compositiva de la imatge.  

 

Ritme 

L’autor suggereix que s’ha de distingir entre cadència i ritme. La cadència fa 

referència a la repetició d’elements com punts, línies, formes o color, el que dóna a la 

imatge regularitat i simetria (elements compositius que resten dinamisme a la 

imatge). El ritme fa referència a una conceptualització estructural de la imatge, en la 

que la idea de repetició és essencial. 

En tot ritme visual es donen dos components: la periodicitat, que implica la 

repetició d’elements; i la estructuració, que s’entén com el mode d’organització 

d’aquestes estructures repetides. 

 

Tensió 

La tensió és una variable dinàmica de la fotografia. Entre els agents plàstics 

que contribueixen a crear una tensió visual, podríem destacar els següents: La línia 

pot dotar de tensió a la composició, quan aquestes expressen moviment; Les formes 

geomètriques regulars com el triangle, el cercle o el quadrat, són menys dinàmiques 

que les formes irregulars; La representació dels elements en perspectiva contribueix 

a crear tensió en la composició; El fort contrast cromàtic també incrementa la tensió; 

El contrast entre diferents textures, de diferències accentuades de nitidesa entre els 

diferents plans, també contribueix a crear una composició amb tensió. 

 

Proporció 

La proporció és la relació quantitativa entre un objecte i les seves parts 

constituents i entre les parts d’aquest objecte entre sí. La ruptura de les proporcions 

del subjecte fotografiat pot transmetre una estètica de la lletgesa. 

La proporció també fa referència a la relació de l’objecte representat i el propi 

espai de la representació.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9!La profunditat de camp és l’espai per davant i per darrera del pla enfocat, comprès entre el primer i l’últim punt 
nítid de la imatge!
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Distribució de pesos 

Els diferents elements visuals que hi ha en una imatge tenen un pes variable en 

l’espai de la composició. Alguns dels factors que determinen la distribució de pesos 

són els següents: 

 

- La ubicació on es troba l’objecte pot augmentar o disminuir el pes 

d’aquest element en la composició. En general, s’accepta que un element té major 

pes quan està situat a la part superior dreta de l’enquadre. Tot i que aquest factor és 

de naturalesa profundament cultural. 

- La grandària de un element visual és determinant a l’hora de guanyar pes 

en l’enquadre. 

- Els elements visuals situats en perspectiva, encara que tinguin una 

grandària menor, va incrementat el seu pes viual, depenent de la seva nitidesa. 

- La claredat visual en l’aïllament d’un element afecta especialment a 

augmentar el seu pes visual. 

 

Llei de terços 
La obtenció de les línies de terç s’aconsegueix al dividir la imatge en tres parts 

iguals en horitzontal i en vertical, agafant com a referència els límits horitzontals i 

verticals del propi marc de la fotografia. 

El centre geomètric és una zona dèbil en termes d’atracció visual. La força 

visual d’un element plàstic serà més intens quan estigui situat en algun dels punts de 

intersecció de les línies de terç. 

 

Ordre icònic 

L’ordre icònic es un paràmetre que afecta als elements morfològics i 

compositius. És un concepte nuclear sobre el que es basa la composició de la imatge, 

i que va de la mà amb l’equilibri compositiu. 

Podem distingir entre l’existència de dos tipus bàsics d’equilibri compositiu: 

l’equilibri estàtic que s’aconsegueix a partir de la simetria, la repetició d’elements o 

series d’elements visuals i la modulació de l’espai en unitats regulars; i l’equilibri 
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dinàmic es basa en la manera en que està jerarquitzat l’espai plàstic, la diversitat 

d’elements i relacions i el contrast lumínic i cromàtic 

 

Recorregut visual 

El recorregut visual fa referència a l’ordre de lectura dels elements visuals, que 

ve determinat per la organització interna de la composició. Marzal estableix dos tipus 

de direccions visuals: les direccions de escena, creades per la organització dels 

elements plàstics presents dins de l’enquadre; i les direccions de lectura que venen 

determinades per l’existència de vectors direccionals presents en la composició, tot i 

que afirma que segueix tenint molt de pes la tradició cultural occidental, on es llegeix 

d’esquerra a dreta i de dalt a baix. Encara afegeix que, freqüentment, el recorregut 

visual es pot fer de diverses maneres quan es llegeix una fotografia. 

 

Estaticitat/Dinamicitat 

Aquest dos conceptes ja han estat tractats en altres apartats, al parlar de ritme, 

tensió, proporció, distribució de pesos o l’ordre icònic. No obstant, és convenient 

realitzar una valoració global en aquests termes. 

 

Espai de la representació 

La representació del espai és una modelització d’allò real. En el cas de la 

fotografia sempre hem de ser conscients de que la imatge obtinguda és sempre el 

resultat de retallar el contínuum espacial. 

A continuació l’autor fa una sèrie de valoritzacions al respecte de diferents 

elements relacionats amb l’espai de la representació, com el concepte del camp 

fotogràfic, si l’espai és obert o tancat, interior o exterior, o habitable, des d’un punt 

de vista de les seves implicacions filosòfiques. No ens pararem a veure tots els 

apartats, però si que creiem necessari fer una valoració general al voltant de l’espai 

de la representació. 

 

Temps de la representació 

Al igual que amb l’espai, el temps d’una imatge és una modelització d’allò 

real. Tota fotografia suposa un tall en el contínuum temporal. Els aspectes tractats a 

continuació són igualment de caràcter metafòric i és per això que tampoc els veurem 

de forma concreta. 
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3.1.3 ALTRES ELEMENTS 
 

A continuació mostrarem alguns elements del nivell contextual i enunciatiu 

que si que creiem convenient puntualitzar, ja que tindran un efecte en la nostra 

equivalència. 

 

 

 

Format (Nivell contextual) 
La grandària i les dimensions de la còpia positiva o imatge que analitzem, son 

un factor important. És obvi que les condicions de recepció d’una fotografia canvien 

de forma substantiva quan les imatges són de grans dimensions o quan aquestes 

tenen unes dimensions molt reduïdes. 

 

Objectiu (Nivell contextual) 

Aquesta informació, sempre que estigui disponible, ens permetrà conèixer si 

s’ha utilitzat un teleobjectiu, un gran angular, un objectiu normal, etc... La elecció 

d’un objectiu o un altre pot influir en la profuncitat de camp, i en la creació de l’espai 

de la representació. 

 

Actitud dels personatges (Nivell enunciatiu) 
L actitud dels personatges pot revelar ironia, sarcasme, exaltació, violència, 

etcètera, i a l’hora promoure a l’espectador aquestes emocions. És obvi que l’estudi 

d’aquest paràmetre no està exempt de la carga subjectiva de l’analista, ja que sovint  

aquestes actituds són ambigües. 
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3.2 Cristeris morfològics de la música 
 

Per definir els elements morfològics de la música ens basarem en els criteris que 

va especificar Pierre Schaeffer en el seu “Traité des objets musicaux” 10. En el 

llenguatge musical tradicional aquests paràmetres es defineixen per alçada, durada, 

intensitat i timbre, però com diu Schaeffer, són totalment insuficients per descriure la 

gran majoria dels sons “no musicals”, i jo afegiria una gran part dels que s’utilitzen a la 

música actual.  Utilitzar aquests criteris i no els tradicionals, ens permetrà ampliar el 

camp sonor amb el qual treballar i ens donarà més flexibilitat i nous camins per on 

enfocar la equivalència visual-sonora. Al mateix temps els estudis de Pierre Schaeffer, 

són la referència més objectiva dels diferents elements morfològics que conformen el so 

i en extensió la música.  

Altrament cal destacar la tipologia elemental dels sons, també exposada en el 

tractat, i és on classifica els sons seguint les seves característiques descriptives. Aquí 

exposarem els més elementals i els que fan referència a els sons més simples, que es 

poden reduir a nou, tot i que Schaeffer exposa una trentena de tipologies sonores. 

 

 

3.2.1 CRITERIS MORFOLÒGICS 
 

Schaeffer especifica set criteris morfològics principals, a diferència dels quatre 

tradicionals: 

 

Massa 
Definit com “la manera en que el so ocupa el cap de les alçades”. Schaeffer 

separa els sons amb una massa variable, i els reserva per a els criteris específics: 

perfil de massa i perfil melòdic. En relació a la massa cal destacar dos grans grups: la 

massa tònica, que es dóna que un so té una alçada definida i identificable; i la massa 

complexa, quan no es dóna el cas anterior.  

A part d’aquests dos casos principals, distingeix casos intermedis o derivats: 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 CHION, Michel. El sonido. Música, cine, literatura...  Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, 1999. Pag 306-320. I en la edició en castellà del tractat  de SCHAEFFER, Pierre. Tratado de los objetos 
musicales. Madrid: Alianza Editorial, 1988. 
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- So tònic: So en el qual la seva massa és una única tònica fixa. 

- So nodal: So en el que la massa és un paquet complex d’un cert grossor. 

(cluster) 

- Grup tònic: La massa s’extén com una superposició de tòniques 

clarament identificables. (l’acord musical tradicional) 

- Grup nodal: La massa s’estén com una superposició de sons nodals 

diferents i repartits e diferents nivells del cap de les alçades. 

- So acanalat: Un so el qual la seva massa conté tant sons nodals  com sons 

tònics. 

 

Al respecte dels sons de massa complexa, hi afegeix les nocions de 

emplaçament i calibre. L’emplaçament d’un so (ja sigui tònic o complexe)  fa 

referència a la seva situació en el camp de les alçades. Entenent  els sons com 

sobreaguts, agut, mig, etcètera.  El calibre és la quantitat de lloc que ocupa en el 

camp de les alçades, el grossor de la massa. 

Dins d’aquest apartat afegiré els criteris de perfil melòdic i perfil de massa. 

Schaeffer els distingeix ja que van variant al llarg del temps, però personalment crec 

que tenen molta relació amb la tipologia exposada, i serà més pràctic exposar-ho en 

un mateix apartat comú, sense deixar de distingir aquells sons que no varien al llarg 

del temps i els que si que ho fan. 

El perfil melòdic s’aplica al perfil que dibuixa un so que evoluciona al llarg de 

la tessitura, és a dir, quan el conjunt de massa es va movent lliurement pel camp de 

les alçades. Aquestes variacions de emplaçament poden ser discontinues (com és el 

cas d’una melodia tradicional), o contràriament continues (un glissando de corda). El 

perfil de massa, es basa en la variació del calibre d’un so nodal, o grup tònic. 

 

Timbre harmònic 

Es defineix com “les qualitats annexes que semblen associades amb la massa i 

que permeten qualificar-la”. Aquest criteri fa referència a allò que ens permet 

distingir un clarinet d’una flauta, idèntics en quant a la seva alçada, duració i 

intensitat. En un so simple es pot distingir fàcilment, però és més complicat en un so 

complexe, tot i que sí que es poden percebre molt bé els canvis en el timbre 
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harmònic. El timbre harmònic es pot qualificar com a apagat, brillant, o sorollós, 

basant-nos en els casos principals de disposició dels harmònics en l’espectre.  

 

Gra 

El gra del so és una microestructura característica de la matèria sonora. 

Aquesta qualitat es pot comparar molt fàcilment amb el gra de la fotografia o la 

textura d’una superfície que toquem. El gra pot ser més “gruixut” o més “llis”, des de 

un harmònic d’un instrument de corda (on hi ha una absència de gra aparent) fins a el 

registre greu d’un oboè, o un tremolo de violí.  

 

Tremolor 
El tremolor és una lleugera oscil·lació del conjunt dels caràcters del so que 

afecta al seu manteniment. Aquest criteri és una generalització  de la noció clàssica 

de vibrato, que pot ser més o menys profund en relació a la dinàmica i més o menys 

ample en relació a les alçades. Cal destacar que un tremolor molt atapeit es pot 

convertir poc a poc en el criteri de gra o rugositat, i no són dos paràmetres amb una 

delimitació absoluta.  

 

Dinàmica 

El criteri dinàmic reuneix tot allò que té a veure amb les variacions d’intensitat 

del so, particularment en el nivell de l’atac del so. Així podem distingir entre atacs 

abruptes, suaus, plans, etcètera.  

Schaeffer només considera el criteri dinàmic quan la intensitat del so varia al 

llarg del temps, i no quan aquesta està fixa estadísticament, ja que la intensitat del so 

depen estrictament de les condicions d’escolta, i en canvi el perfil de la variació de la 

dinàmica es manté.  

 

 

3.2.2 TIPOLOGIA ELEMENTAL DELS OBJECTES SONORS 

 

Per fer la classificació de la tipologia dels objectes sonors, Schaeffer, creua dos 

dels criteris morfològics: la massa i el seu manteniment. La massa és un dels criteris 

que hem exposat anteriorment, i el manteniment  fa referència a “la manera en que es 

prolonga –el so- o no en la duració”.  Per distingir els sons en relació a la seva massa 
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els classifica en tres grans grups: els sons tònics, els complexes, i els casos on la 

massa varia de forma continua i pronunciada. En relació al manteniment, també se’ls 

classifica en tres grans grups: el so continu, que és aquell que es prolonga de manera 

continua; l’impuls, un so que es perceb com instantani, com un punt en el temps; i el 

so iteratiu, el so que es prolonga en el temps a partir de la repetició d’impulsos 

propers. 

El creuament de les tres grans famílies de massa i de manteniment dóna lloc a 

les nou tipologies elementals dels objectes sonors: 

 

- 1) So tònic continu (una nota de piano mantinguda) 

- 2) Impuls tònic (un pizzicato d’un instrument de corda) 

- 3) So iteratiu tònic (notes repetides per qualsevol instrument) 

- 4) So complex continu (so d’aire mantingut) 

- 5) Impuls complex (un cop de plat apagant la ressonància) 

- 6) So iteratiu complex (un redoble de tambor no massa ràpid) 

- 7) So variable continu (el so d’una sirena) 

- 8) Impuls variable (un pizzicato amb glissando) 

- 9) So iteratiu variable (redoble lent amb glissando de timpani)11 

Aquesta tipologia tracta dels sons i no de la seva causa, no s’ha de caure en la 

trampa de relacionar l’acció que provoca el so amb el so en sí. Per exemple un so que 

es dóna per l’acció de percutir, però amb una ressonància mantinguda, aquest so 

seria un so mantingut amb un atac abrupte i no un impuls. 

També cal remarcar que no hi ha una frontera absoluta entre les diferents 

tipologies, on està la separació entre una sèrie d’impulsos independents i un so 

iteratiu? Així com la frontera entre un so iteratiu molt tancat amb un so amb un gra 

característic?. Com diu Chion “L’existència d’aquestes zones intermèdies no 

disminueix  la validesa del sistema de classificació. Molt al contrari, precisament 

per què  es donen casos en els que podem dubtar i altres que no podem estar segurs 

de comptar amb una bona aproximació taxonòmica i descriptiva”

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Els exemples que donen tant Schaeffer com Chion fan referència tant a sons musicals tradicionals com a sons no 
musicals, jo he exposat només els sons musicals, alguns dels quals proposats per mi mateix.!
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3.3 Equivalència entre música i fotografia 
 

A continuació mostrarem l’equivalència entre els diferents paràmetres fotogràfics 

i musicals. Com hem dit a la introducció d’aquest capítol, tot i que les relacions 

proposades són de caràcter subjectiu, i segurament hi ha moltes més opcions possibles a 

l’hora de fer aquesta relació, la correspondència està fonamentada en el coneixement i 

anàlisi previ del fet fotogràfic. A l’hora, partirem dels antecedents concrets que s’han 

pogut donar en cada paràmetre relacionat, encara que provinguin d’altres arts plàstiques, 

i farem la nostra proposta ampliant aquests antecedents o, en algun cas, contraposant-

los. 

La intenció inicial d’aquest treball era que la correspondència proposada permetés 

la migració d’aquests dos medis artístics en els dos sentits. Finalment, deixarem per 

futurs treballs la creació fotogràfica a partir dels materials musicals, i ens centrarem en 

la migració del material fotogràfic a la música. És per això que l’estructuració dels 

diferents apartats que tenim a continuació està encaminada cap a aquest fet en concret. 

 
3.3.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Quan parlem de característiques generals ens referim a aquells aspectes 

preestablerts, el marc inicial on després es desenvoluparà l’obra musical: durada 

total de l’obra, tempo, àmbit, caràcter i diferents models temàtics.  

Molts d’aquests paràmetres no tenen un antecedent amb el que comparar o 

contraposar la nostre equivalència. Aquesta serà una proposta recolzada en la 

informació exposada anteriorment i busca que els dos paràmetres relacionats tinguin 

un funcionament semblant en relació a quin efecte tenen en la nostra percepció. 

 

Durada 

La durada total de la peça vindrà donada per la mida física de la fotografia. 

Entenent la fotografia (en el seu format original) com el marc tancat on hi ha una 

quantitat determinada d’informació.  Com diu Javier Marzal, “ És obvi que les 

condicions de recepció d’una fotografia canvien de forma substancial quan les 

imatges són de grans dimensions o quan aquestes tenen unes dimensions molt 
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reduïdes “12.  De la mateixa manera, jo m’atreviria a dir que la recepció d’una forma 

o estructura musical canviarà substancialment si aquesta es dona d’una manera molt 

prolongada en el temps, o comprimida en un temps molt reduït. Per tant la relació 

entre la mida física i la durada de la peça musical serà proporcional. La mida física 

de la fotografia és una de les característiques del nivell contextual que sí que 

tindrem en compte, tot i que no sempre podrem trobar aquesta informació. 

 

Tempo 
El tempo vindrà determinat per l’estaticisme i dinamisme de la imatge. Aquest 

aspecte de la imatge ve determinat per molts paràmetres que per separat es poden 

relacionar de diferents formes en la música13.  Però és la valoració general d’aquests 

paràmetres en relació a l’estaticisme o el dinamisme el que determinarà un tempo 

més ràpid o més lent. Quan més ritme, tensió i proporcions més asimètriques tingui 

la imatge més dinàmica serà, el que equivaldrà a un tempo més elevat. De la 

mateixa manera, quan menys ritme, tensió i més simètrica sigui la imatge, més 

estàtica serà , i per tant, la música tindrà un tempo més pausat. 

 

Àmbit 
L'àmbit a utilitzar al llarg de la peça, si és un àmbit molt obert o al contrari 

molt tancat, vindrà determinat per quatre paràmetres interrelacionats: l’escala; si un 

pla és obert o tancat; la proporció; i si està en interior o exterior. 

Aquesta equivalència la trobem a la música per a mitjans audiovisuals, ja que 

tots els paràmetres que hem especificat es donen tant en imatges en moviment com 

en imatges estàtiques, sobretot pel que fa a l’escala, on sempre es relaciona un àmbit 

obert amb un pla obert i a l’invers, a no ser que es busqui crear una dissonància 

entre la imatge i la música.  

Com hem dit, el principal factor és l’escala, que fa referència a la grandària de 

la figura en relació a la imatge. D’aquesta monera podem distingir des del pla 

general fins al pla detall14.  Quan més gran sigui el pla (pla general), més gran serà 

l’àmbit general a utilitzar, i quan més petit sigui (pla detall), menor serà l’àmbit. 

També es tindrà en compte si el pla és més obert o més tancat, això ve 

determinat per la òptica utilitzada. Un pla general però amb una òptica molt tancada 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 MARZAL, Javier. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la Mirada. Madrid. Cátedra. 2008. Pag 179. 
13 Veure capítol 3.1 
14 Veure capítol 3.1 !
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(angle de cobertura estret) no deixarà de ser un pla general, però donarà la sensació 

de ser més tancat, per tant menys àmbit. En el cas contrari, un pla detall però amb 

una òptica molt oberta, donarà la sensació d'obertura, i per tant repercutirà 

igualment en l'àmbit. Aquest paràmetre també entra dins del nivell contextual, i no 

sempre trobarem aquesta informació, tot i que un expert en fotografia pot distingir-

ho fàcilment. 

La proporció de la figura principal en relació al fons, determinarà l'"aire" que 

hi ha al voltant de la figura, i que donarà més sensació d'obertura o menys.  

Si una imatge està clarament realitzada en interior o exterior també influirà en 

l'àmbit, sempre que tingui un efecte clar en la imatge. Una fotografia d'estudi és en 

interior (per descomptat), però depenent de com estigui feta la fotografia no influirà 

de cap manera si està feta o no en interior, i per tant aquest paràmetre no es tindrà en 

compte. 

 

 

Caràcter 
El caràcter, tant en la imatge com en la música, és totalment subjectiu. La 

percepció emocional d'una imatge o d'una música no es pot descriure o determinar 

de forma objectiva, i justament és del que volíem fugir al relacionar aquest dos arts. 

Però no tenir en compte l'actitud dels personatges, la violència o passivitat de la 

imatge, seria absurd. Per tant es tindrà en compte bàsicament dos paràmetres: el 

dinamisme de la imatge, si és més passiu o actiu, que també ha influït en el tempo; i 

en el cas que hi hagi personatges, es tindrà en compte la expressió i actitud dels 

personatges, sempre i quan tingui una rellevància clara dins la percepció de la 

imatge.  

Tot i que es tindrà en compte, no serà el paràmetre més influent, ni el més 

important en cap cas. 

 

Models temàtics  

Segons Pierre Schaeffer15, un objecte sonor és “tot fenomen sonor que es 

percep com un conjunt, com un tot coherent, i que se sent a partir d’una escolta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 CHION, Michel. El sonido. Música, cine, literatura...  Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, 1999. Pag 300) [*partim del resum que fa Michel Chion, on hi ha una crítica i una comparació amb estudis 
posteriors] 
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reduïda16, que l’enfoqui per sí mateix, independentment de la seva procedència o del 

seu significat”.  Els diferents objectes sonors els classifica segons les seves 

característiques morfològiques en una tipologia elemental dels sons17.  

Aplicar la idea d’objecte sonor a la música no és una tasca fàcil18, un dels 

principals problemes és el de la delimitació temporal de l’objecte sonor. Shaeffer 

planteja el temps com si fos l’espai en el que habita l’objecte, però Chion planteja 

“Com retallar una unitat en un context frondós en el qual els objectes es barregen en 

l'espai i es superposturan en el temps?”. Shaeffer ho resol entenent que un cop 

exposat l’objecte, amb autonomia de la resa, es pot convertir en un objecte estès al 

llarg del temps, o un objecte multiplicat19, mantenint el seu caràcter d’autonomia i 

coherència en un conjunt. 

 

Segons Juan Carlos Sanz20,  L’estructura icònica és una unitat d'expressió amb 

autonomia. Qualsevol imatge es pot definir, per diferents figures (unitats icòniques 

amb autonomia) i fons. La percepció de les diferents figures és un procés perceptiu 

complex, i ve determinada per el contorn, el contrast cromàtic, i el contrast textural. 

 

En aquest punt, al comparar els objectes sonors dins la música amb l’estructura 

icònica de la fotogràfica, ens cal distingir entre aquells objectes-sonors-figura i 

aquells objectes-sonors-fons.  Entendrem objectes-sonors-figura per aquells que per 

la seva curta durada, la claredat o simplicitat del so, són fàcilment recognoscibles i 

es poden recordar, a l’hora que acaparen  la percepció, ja sigui simplement per una 

intensitat major, o un contrast en el registre21, els quals anomenarem “models 

temàtics”. Els objectes-sonors-fons seran aquells d’una llarga durada, o amb una 

durada suficient per a que ja no sigui un factor decisiu a l’hora de copsar-lo, i amb 

un entramat harmònic-textural complex, i per tant difícil de retenir en la memòria, a 

l’hora que no centralitza en ell la nostre percepció, els anomenarem “textures 

d’acompanyament”. Per exemple, una textura molt usual en la música és la melodia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16! L’escolta reduïda, tal i com la planteja Schaeffer, és la que fa voluntària i artificialment abstracció de la causa i el 
sentit, per interessar-se per el so considerat en sí mateix, en les seves qualitats sensibles, no només de altura i ritme, 
sinó també el gra, matèria, forma, massa i volum. Ibit., pag 299. !
17!Veure capítol 3.2.!
18!Schaeffer aplicava la idea d’objecte sonor a tot tipus de so, naturalment també a la música “clàssica” o 
“tradicional”.!
19!Ibit., Pag 305.!
20 SANZ, Juan Carlos. El libro del color. Madrid: Alianza Editorial, 2003. Pag 157. 
21!Com diu Robert Francès a “La percepció de la música” tendim a percebre les notes superiors com a figura i les 
notes més greus com a fondo, lo que anomena “Sobreaudició melòdica”.!
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acompanyada (2 objectes sonors), que seria equivalent a una figura principal amb un 

fons: un retrat (2 plans en la imatge). 

En el cas que hi hagi una mateixa figura repetida en l'espai, aquestes figures 

formen una figura global més simple (una sèrie de punts que formen una línia), ho 

entendrem com un sol model temàtic, on se li afegeix la característica del ritme 

visual, ho analitzarem més endavant com un paràmetre a part. 

 

 

3.3.2 FORMA (MUSICAL) 

 

En aquest apartat determinarem quin pes tenen, i com es relacionen (d’igual a 

igual, amb preponderància d’una per sobre de l’altre...) les diferents unitats 

icòniques en la imatge a partir de paràmetres com la llei de terços, proporció, 

claredat visual, i la postura o mirades dels personatges22,  per tal de  determinar la 

presència dels diferents objectes sonors, o com diem en l’apartat anterior, la 

capacitat de captar la nostre percepció en major o menor mesura, sense tenir en 

compte encara,  les característiques concretes dels diferents models temàtics o 

textures .   

Dins d’aquest apartat també afrontarem un dels aspectes més complexos a 

l’hora de formular una equivalència fotografia-música: la temporalització de la 

imatge, fent referència a com col·locar els diferents objectes sonors en el temps en 

relació a com estan col·locades les unitats icòniques en l’espai.  

 
Pes 

Segons Marzal hi ha diferents paràmetres que determinen el pes d’una 

determinada figura dins la imatge: 

 

- La ubicació dins l’enquadre: De forma general, s’accepta que un element 

té un major pes al estar situat a la part superior dreta de la imatge. Aquest 

factor es determina per la llei de terços23. El centre geomètric és una zona 

dèbil en termes d’atracció visual. D’altre banda, si la figura està situada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Veure aquests apartats en el capítol 3.1.!
23!Les línies de terç s’aconsegueixen al dividir la imatge en tres parts iguals en horitzontal i en vertical, agafant com a 
referència els límits horitzontals i verticals de la pròpia imatge. Veure Capítol 3.1.!
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excessivament cap a els límits de l’enquadre, crea un fort desequilibri en la 

imatge. La força visual d’una figura serà més intensa quan està situada en 

alguna de les interseccions de les línies de terç. 

- La grandària d’un element visual respecte els altres també és determinant a 

l’hora de generar pes en l’enquadre. Un element visual gran  pot ser 

compensat a partir de diferents elements petits. Això ve determinat per la 

proporció, que justament fa referencia  a la relació entre l’objecte 

representat i l’espai de la representació. Com més gran sigui un objecte en 

relació a els altres, més pes tindrà. 

- La claredat visual: com més nítida és una figura respecte els altres 

elements, més pes adquireix. 

 

Aquests paràmetres ens diran quins models temàtics tenen preponderància per 

sobre dels altres, acaparant l’atenció de la percepció cap a ells, a l’hora que ens 

diran si es relacionen d’igual a igual (al tenir un pes equivalent en la imatge) o si 

una unitat icònica predomina per sobre de l’altre (en el cas de la figura-fondo per 

exemple, tot i que també es pot donar entre dues figures, on una té més pes que 

l’altre). A l’hora de transportar-ho a la música hem de mantenir aquesta 

preponderància d’unes figures sobre les altres, a partir de –com hem dit a l’apartat 

de models temàtics –  la simplicitat o complexitat musical d’aquests, la intensitat 

d’un model temàtic per sobre de l’altre, o el registre en el que es troba. 

 

Relació  
Si als paràmetres abans esmentats hi afegim el factor de les mirades o la 

postura dels personatges, ens dirà si dues figures (sempre que una de les figures 

sigui una persona) tenen una relació directe entre elles. 

Les mirades i la postura dels personatges son un dels elements que formen part 

del nivell enunciatiu24.  El fet que dues persones es mirin o s’assenyalin, fa que 

tinguin una relació directa entre elles, encara que una figura tingui més pes que 

l’altre. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Veure capítol 3.1 especialment l’apartat “Altres elements”.!
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Al tenir en compte aquests paràmetres en relació al pes i les relacions que hi ha 

entre les unitats icòniques, hem determinat tres formes de relació entre els diferents 

objectes sonors: 

 

- Relació temàtica: Dues o més figures sense una relació clara i directa 

entre elles s’exposaran com a dos models temàtics, diferenciats per les 

seves característiques i separats en el temps. Depenent del pes que té cada 

una d’elles dins la imatge, s’adjudicarà un temps relatiu, entenent que 

quan més pes tingui la figura, més temps ocuparà en la peça musical. 

- Relació contrapuntística: Dues o més figures amb una relació clara 

s’exposaran com a dos models temàtics, diferenciats per les seves 

característiques però simultanis en el temps. Si una de les figures té més 

pes que l’altre, es mostrarà a partir de la intensitat i el registre. 

- Relació d’acompanyament: Quan hi hagi una figura i un fons (de fet es 

dóna en gairebé totes les imatges), es veuran diferenciats per les seves 

característiques, de forma simultània en el temps, i s’hi afegirà una clara 

supeditació de la textura d’acompanyament envers el model temàtic.  

 

Com podem veure, les dues primeres relacions fan referència a com es 

relacionen dues figures (i per tant dos models temàtics) i la última fa referència a 

com es relaciona una figura amb un fons (model temàtic, per sobre d’una textura 

d’acompanyament). Naturalment la relació d’acompanyament es pot donar 

simultàniament a la relació temàtica i contrapuntística. 

 

Temporalització de la imatge 

Com hem dit a l’inici d’aquest apartat, la temporalització de la imatge fa 

referència a com es col·loquen els diferents objectes sonors en el temps, en relació a 

com estan col·locades les unitats icòniques en l’espai. El que implica, per una 

banda,  la durada  relativa d’aquests objectes sonors en relació a la durada total de 

la obra (aquell marc tancat on s’hi ha d’encabir una determinada quantitat 

d’informació) i per l’altre, on (quan) es col·loquen aquests objectes. 
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Partint del que hem exposat anteriorment, hi ha una sèrie de condicionants que 

hem de tenir en compte, si volem ser coherents amb la nostra proposta,  i que ja ens 

donaran un punt de partida en aquesta tasca, que creiem oportú puntualitzar-los: 

 

- La separació temporal que hi ha d’haver de forma indispensable per tal de 

percebre els objectes sonors de forma diferenciada, com hem parlat a 

l’apartat “models temàtics”. 

- Depenent del tipus de relació que hi hagi entre els diferents models 

temàtics, aquesta pot portar una temporalitat implícita. La relació 

temàtica implica que els diferents models temàtics vagin un darrera 

l’altre, en canvi la relació contrapuntística implica que es donin de forma 

simultània en el temps.  

- El pes de l’objecte –i no només la proporció- implicarà una major durada 

relativa, sobretot en el cas de la relació temàtica, sempre i quan es parli de 

de figures. 

- Les característiques implícites de les textures d’acompanyament –com a 

fons que representen-, fa que en molts casos, hi hagin de ser tota la peça. 

 

Per altre part, hi ha un paràmetre relativament objectivable que influirà en la 

temporalització: el recorregut visual25. Que fa referència a l’ordre de lectura dels 

elements visuals, i que ve determinat per l’organització interna de la composició. 

Marzal estableix dos tipus de direccions visuals: les direccions d’escena, creades 

per la organització dels elements plàstics presents dins de l’enquadre; i les 

direccions de lectura – les que ens interessen en aquest cas – que venen 

determinades per l’existència de vectors direccionals presents en la composició, i 

poden anar relacionats amb una certa narrativitat de la fotografia. 

Com podem veure tot el que es relaciona amb la temporalitat en la imatge és 

força ambigu i te un caràcter molt subjectiu. No obstant, Marzal ens diu al respecte 

de la temporalitat: “El propi temps de lectura d’una imatge ja és de naturalesa 

temporal. Està clar que tota imatge explica una història, més o menys petita, 

sempre amb l’ajuda de la nostre participació activa en la seva lectura” 26 . 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Veure capítol 3.1 !
26 MARZAL, Javier. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la Mirada. Madrid. Cátedra. 2008.. Nivel 
enunciativo: secuencialidad/narratividad. 
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Finalment el que més influirà en la temporalització de la imatge és la nostre lectura 

particular, sense oblidar els aspectes exposats. 

 

 

3.3.3 HARMONIA 

 

Molts compositors van establir correspondències entre les notes musicals i el 

color. Bach, Shubert o Rimski Korsakov relacionaven alguna de les notes de 

l’escala amb un color en concret27,  Messiaen va dir obertament que quan sentia una 

harmonia determinada veia colors literalment28.  Però el cas més clar el trobem a les 

investigacions que va fer Alexander Scriabin al voltant de la música i el color. 

La relació que va establir Scriabin no era entre els colors i una nota en concret, 

sinó que cada tonalitat (musical) començant per Do, i seguint el cercle de quintes, 

es relacionava amb un color del sistema descrit per Isaac Newton en el tractat sobre 

la llum “Opticks”29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tant 

Messiaen com Scriabin patien una disfunció en la percepció anomenada sinestèsia, 

que provoca que sensacions que pertanyen a dos sentits diferents es trobin en un 

mateix acte perceptiu (escoltar colors, notar el gust de les textures...). Per tant, no es 

pot negar que realment veien aquests colors al sentir les tonalitats, els acords, o les 

notes, però a l’hora cada un d’ells ho sentia-veia d’una forma diferent i no es pot 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!LAYDEN, Timothy Baird. Aportaciones teóricas y prácticas sobre la sinestesia y las percepciones sonoras en la 
pintura contemporánea. Director: Dr. Domènec Corbella i Llobet. Barcelona: Departamento de Pintura. Facultad de 
Bellas Artes. Universidad de Barcelona, 2004. Tesi doctoral pag 35. 
28 SHERLAW, Robert. Messiaen. Berkeley: University of California Press. 1989.. Pag 19. 
29!Veure il·lustració 1 i 2.!

Il·lustració,10:!Distribució!dels!colors!
segons!I.!Newton.!

Il·lustració,11:!Relació!entre!els!colors!
i!les!tonalitats!musicals!seguint!l'ordre!
de!quintes!de!A.!Scriabin.!
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establir un paral·lelisme justificat, més enllà de la sinestèsia particular de cadascú, 

entre aquests colors i la harmonia. Així mateix Rousseau, al segle XVIII, ja va dir 

al respecte de les relacions sinestèsiques entre notes i colors: 

 

“Els cossos sonors que es sotmeten a la acció de l’aire canvien incessantment 

de dimensions i de sons. Els colors són duradors, els sons s’ esvaeixen, i no tenim 

mai la certesa de que els que reneixen siguin els mateixos que es van apagar. A 

més cada color és absolut, independent, mentre que cada so no és per nosaltres 

més que relatiu i només es distingeix per comparació”30.  

 

Intentar buscar una relació entre harmonia i color després del que acabem 

d’exposar sembla incoherent però, com ja hem dit repetidament, no es busca una 

relació absoluta, sinó un paràmetre que ens permeti traspassar l’efecte del color en 

una composició fotogràfica a una composició musical, creant una relació relativa. 

Per poder realitzar l’equivalència partirem d’un sistema de representació del color 

que ens servirà de punt de partida per entendre com, i sota quins paràmetres, es 

percep el color. Hi ha múltiples sistemes per representar tots els colors visibles, 

però nosaltres ens centrarem en l’espai de color CIELab. 

 

El sistema de representació del color CIELab 

- El sistema CIELab va ser creat per la  Comission Internationale de 

l’eclairage (CIE), basat en les característiques psicofísiques del color.  El paràmetres 

són el to, la lluminositat i la saturació31,  com hem dit, son de caràcter psicofísic i 

només es poden mesurar de forma referencial. Dins del sistema CIELab els tres 

paràmetres es representen gràficament en un sòlid tridimensional: l’eix vertical 

central representa la LLuminositat (L), des de un valor L=0 (negre) fins a un valor 

L=100 (blanc), on desapareixen els valors de to i saturació, entenent l’escala de 

grisos com a l’absència de to. En els dos eixos horitzontals, amb la màxima saturació 

(a l’extrem exterior de l’esfera) i amb un valor de lluminositat 50, hi trobem els 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 CHION, Michel. El sonido. Música, cine, literatura...  Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, 1999. Pag 85. 
31!El to: Permet distingir els colors entre sí, ja que cada color correspon a una determinada longitu d’ona; La 
saturació: Fa referència a una major o menor intensitat del color, el seu grau de puresa. A major saturació el color 
serà més intens, fins a arribar a satauració zero, on el color esdebé gris; Lluminositat del color: Fa referència a la 
quantitat de blanc que conté el color, un paràmetre que en realitat no és de naturalesa cromàtica sinó lumínica.Veure 
capítol 3.1 especialment l’apartat: Tonalitat – Blanc i negre/color.!
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quatre colors principals, a partir dels quals es poden aconseguir tots els altres. En 

l’eix “a” hi trobem per la banda positiva (+) el vermell i per la banda negativa (-) el 

verd. En l’eix “b” hi trobem els color groc (+) i el blau (-), els quals són colors 

complementaris. Depenent de la saturació els diferents colors (el to) seran més purs o 

menys, i depenent de la lluminositat seran més clars o més foscos.  

 

 

!
 

 

Sistema Harmònic 

Partint del que deia Rousseau, cada color és absolut i les notes només les 

distingim de forma relativa, és cert que, a no ser que tinguem oïda absoluta o 

entrenada musicalment, no podem distingir entre una nota i una altra. En canvi, si 

que podem distingir harmonies, o grups tònics32,  diferenciats per les seves qualitats 

intervàliques. Qualsevol persona pot percebre la diferència entre harmonies 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!Superposició de sons tònics perfectament identificables. Veure capítol 3.2, especialment l’apartat “Tipologia elemental dels 
objectes sonors”.!

Il·lustració,,12:!Representació!gràfica!del!sistema!CIELab.!
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formades per segones d’aquelles harmonies formades per terceres, encara que no 

les hi pugui donar un nom.  

Entenent això, podem distingir entre: 

 

- Grups tònics formats per segones (cluster o so nodal), la seva inversió i les 

setenes.  

- Grups tònics formats per terceres majors i menors, la seva inversió i les 

sextes. 

- Grups tònics formades per els intervals d’Octava, Quinta, la seva inversió, 

uníson i la quarta respectivament. 

 

Relacionarem les diferents tipologies intervàliques amb els tons purs, el blanc i 

el negre.  

Partint de la idea que el blanc i el negre, juntament amb tota l’escala de grisos,  

són l’absència de color33,  ho relacionarem amb aquelles harmonies que ens facin 

perdre la sensació harmònica, ja sigui per la seva complexitat o simplicitat: el 

cluster (grups tònics formats per segones) i l’uníson i els seus derivats, i deixarem 

els grups tònics formats a partir de terceres per a els tons purs. Un altre tipologia 

sonora  en la qual deixem de percebre la sensació harmònica, són els sons 

complexes, aquells que no tenen una tònica perceptible. 

Els paràmetres de lluminositat i saturació els relacionarem amb el nivell de 

dissonància/consonància en els dos casos, però aplicats de formes diferents. Un 

interval és més dissonant quant més triga a aparèixer en l’espectre harmònic34, és 

cert que la dissonància o consonància d’un acord és un paràmetre relatiu (i no 

subjectiu), ja que depèn completament del que hem sentit anteriorment, però la 

lluminositat i saturació d’un color són igualment relatius al que tenen al voltant, un 

gris “clar” envoltat de negre el percebrem gairebé com a blanc, i envoltat d’un 

blanc absolut el percebrem com a gris fosc.   

La lluminositat vindrà relacionada per la dissonància afectada pel registre. 

Qualsevol interval considerat consonant en un registre mig (les terceres per 

exemple) va augmentant la sensació de dissonància a mesura que descendeix en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 MARZAL, Javier. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la Mirada. Madrid. Cátedra. 2008.  Pag 193. 
34!En ordre de més consonant a més dissonant: Octava, quinta, quarta, tercera major, tercera menor, segona major, 
segona menor.!
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registre, deixant l’octava i la quinta de banda. Així mateix un interval dissonant (les 

segones) va rebaixant la sensació de dissonància a mesura que ascendeix en el 

registre. Això és degut a que l’organització dels harmònics dins l’espectre harmònic 

d’una fonamental és cada cop més tancat, així que al sentir una tercera o una 

segona en un registre agut ho percebem com harmònics d’una mateixa fonamental, 

i al sentir-los en un registre greu, els percebem com a fonamentals diferenciades i 

els seus harmònics superiors xoquen, creant la sensació de dissonància. 

Amb aquests dos paràmetres ja podem definir l’escala de grisos, ja que es dóna 

quan hi ha una saturació 0, i per tant no es veu afectada per aquest paràmetre. El 

negre absolut serà un cluster (grup tònic construït per segones) en el registre més 

greu, i a mesura que va pujant en el registre es va convertint en un gris més clar 

(menys sensació de dissonància). El blanc pur serà l’uníson o l’octava en un 

registre agut, tot i que no  augmenta la sensació de dissonància a mesura que baixa 

en el registre, ja que el primer harmònic que ens trobem és a l’interval d’octava, i 

sempre podrem percebre la nota més aguda com el primer harmònic de la seva 

fonamental. Per tant ens veiem obligats a distingir entre els diferents tons de grisos 

i el blanc pur.  

La saturació afecta només als tons35, i com hem dit, els tons purs els 

relacionem amb aquells grups tònics construïts per terceres, en aquest cas en un 

registre mig, i a mesura que perdin saturació anirà augmentant la dissonància a 

partir d’afegir intervals de segona, de forma que aniran perdent la seva puresa fins a 

convertir-se en un cluster en el registre mig (gris a lluminositat 50). 

Com haureu vist, ja podem distingir entre l’escala de grisos i els tons purs, i a 

l’hora hem establert les relacions dels paràmetres de lluminositat i saturació, però 

encara no hem relacionat la diferència de to amb les característiques dels grups 

tònics formats per terceres.  De fet, és una de les principals problemàtiques 

d’aquesta relació, ja que intervals de tercera en tenim dos, les terceres majors i les 

menors, i a partir de la combinació d’aquests intervals podem aconseguir tota una 

una sèrie de tonalitats diverses, però de tons purs, a partir dels quals es poden 

aconseguir tots els altres, n’hi ha tres, el vermell, el verd i el blau. Per tant no 

podem relacionar, encara que sigui contextualment, un acord concret amb un to pur, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!A saturació 0 i a una lluminositat 50, qualsevol to esdevé gris.!
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però sí el contrast entre diferents tonalitats amb diferents grups tònics formats per 

terceres. 

 

Aquest sistema harmònic no ens permet relacionar els colors amb harmonies 

concretes, però si que crea la sensació de color, al transportar les qualitats 

objectives del color, que perceptivament serien la sensació de claredat, foscor o 

puresa, a paràmetres que afecten a l’harmonia. A l’hora que ens permet distingir 

entre l’escala de grisos i els tons. D’altra banda, fent referència a les funcions 

plàstiques del color36, ens permetrà distingir, juntament amb la textura i les qualitats 

gestuals, els diferents models temàtics (figures), i el contrast de les diferents 

tipologies de grups tònics contribuirà al dinamisme de la composició. Per altre 

banda, no relacionem les qualitats tèrmiques del color, degut a que aquestes 

qualitats es donen al condicionament d’elements que ens trobem a la natura, el groc 

i el vermell (colors càlids) els trobem al foc, al sol, o a la sang, i el verd i el blau 

(colors freds) els trobem en la natura, en les plantes o en l’aigua, el que seria 

difícilment transportable a l’harmonia. Finalment, tampoc ho relacionarem amb la 

capacitat del color de qualificar temporalment una fotografia, ja que és un fet que 

depèn completament dels medis tècnics amb que s’ha fet la fotografia, i podríem 

relacionar-ho amb la qualitat del so en una gravació, però no amb l’harmonia. 

 

 
3.3.4 GESTUALITAT 

 
Pel que fa referència a la gestualitat ens centrarem en la forma de les figures37, 

més concretament en la línia de contorn d’aquestes. El contrast tonal també juga un 

paper molt important en la percepció de les figures però el deixem de banda ja que 

l’hem tractat en l’apartat d’Harmonia. 

Kandinsky fa referència a aquesta aproximació en el seu llibre “Punto y línea 

sobre el plano”, on fa un estudi de les qualitats expressives de les principals formes 

bàsiques, i en algunes ocasions ens  dóna algunes idees de com “escolta” aquests 

elements. En algun cas fins hi tot dóna exemples específics, com és el cas dels 

punts, que ens mostra  amb quins instruments es poden realitzar: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!Veure capítol 3.1, apartat “Tonalitat – Blanc i negre/Color.!
37!Veure capítol 3.1 !
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“Aparte de los ya mencionados golpes de tambor y triangulo, los puntos en la 

música se pueden obtener mediante una enorme variedad de intrumentos, 

especialmente los de percusión, dentro de los cuales el piano ejecuta composiciones 

completas exclusivamente a través de la confrontación y continuidad de meros 

sonidos puntuales”38. 

 

També ens dóna una traducció gràfica dels primers compassos de la Cinquena 

simfonia de Beethoven39: 

 
 

!
 

!
    

L’aproximació de Kandinsky en aquest sentit és força limitada, basant-se en la 

distinció entre els sons curts i secs, els punts, i els sons mantinguts, la línia. A la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 KANDINSKY, Wassily. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Trad. 
Roberto Echavarren. Barcelona: Espasa Libros, 1996. Pag 37-38. 
39 Ibit., Pag 39-40.!

Il·lustració,,13:!Representació!gràfica!d'un!motiu!
de!la!Cinquena!simfonia!de!Bethoven.!

Il·lustració, , 14:! Representació! gràfica! d'un! motiu! de! la!
Cinquena!Simfonia!de!Beethoven!
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il·lustració 5, podem veure com relaciona una melodia legato amb una línia corba, 

però no ho menciona en cap moment. 

 

Per fer l’equivalència entre la línia de contorn de les figures icòniques i la 

gestualitat ens valdrem de les reflexions de Kandinsky al voltant d’aquestes formes 

bàsiques, el punt i la línia, com a elements constituents de qualsevol forma més 

complexa40. Com ja hem dit, Kandinsky fa alguna pinzellada a la relació d’aquestes 

figures amb el so,  però nosaltres donarem un pas més i relacionarem aquestes 

formes amb les principals tipologies elementals dels objectes sonors exposades per 

Schaeffer41.  Aquesta relació no intenta ser una representació exacte del contorn de 

les figures, sinó una transposició de les línies generals que configuren l’objecte amb 

la gestualitat musical. 

 

El punt 

Segons Kandinsky, el punt és l'absència total  de temporalitat42 . Partint 

d’aquesta idea podem relacionar el punt amb l’impuls de Schaeffer, ja sigui tònic, 

complex o variable. La variació de les diferents tipologies d’impuls la relacionem 

amb la textura o el contorn del punt, i això ho tractarem al següent apartat: Timbre. 

El punt es pot donar de forma aïllada, però també com element constitutiu 

d’una forma més complexe, com podria ser una línia o un quadrat format per punts. 

En aquest cas estarem parlants dels sons iteratius, i seguiran les característiques de 

la forma resultant, que explicarem a continuació. De nou, les tres variables, so 

iteratiu tònic, iteratiu complex i iteratiu variable, afecten a paràmetres fora de la 

gestualitat.  

 

La línia 
Kandinsky estableix tres tipologies diferents de línies: la línia recta, la línia 

angular i la línia corba. 

La línia recta només pot variar en la seva direcció, podent distingir entre la 

línia horitzontal, la línia vertical i la diagonal, com a línies geomètriques bàsiques. 

La línia angular es pot definir com a dues línies unides en un punt físic, les quals 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 KANDINSKY, Wassily. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Trad. 
Roberto Echavarren. Barcelona: Espasa Libros, 1996 
41 Veure capítol 3.2, “Tipologia elemental dels objectes sonors”. 
42 Ibit.,Pag 30.!
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formen un angle concret, que pot ser agut, recte o obtús. I finalment tenim la línia 

corba, definida com una línia que canvia de direcció de forma gradual. Cada una 

d’aquestes línies la relacionarem amb els diferents tipus de sons continus, seguint 

les idees de Kandinsky.  

La línia recta horitzontal és la més bàsica de totes elles i la relacionem amb el 

so tònic continu i el so complex continu (l’elecció del qual depèn de les seves 

característiques texturals, com ja hem dit anteriorment), és important que no hi hagi 

un canvi de nota (o tònica en aquest cas) i el seu atac sigui imperceptible, ja que 

estaríem afegint un punt en el seu inici, un impuls. Això descarta ja alguns 

instruments, com són la majoria dels instruments de percussió, o un so ordinari de 

piano.   

La línia recta vertical, de forma aïllada, la tractarem com un acord placat,  o 

conjunt tònic, donant aquesta sensació de verticalitat, tot i que si es dóna dins d’un 

conjunt de línies angulars o corbes, passarà per davant la idea conjunta d’aquests 

dos tipus de línies, per sobre de la línia vertical. 

La línia recta diagonal la relacionem amb un so variable continu, amb la 

condició que la variació sigui en una sola direcció i a una velocitat constant, o sigui 

un glissando. Aquesta tipus de línia està molt limitada a nivell instrumental, ja que 

els únics instruments que poden aconseguir aquesta variació constant i en una 

direcció de forma àgil i efectiva són els instruments de corda fregada. 

La línia angular l’hem definit com dues línies rectes unides en un punt físic, 

per tant unim la idea de línia recta amb la del punt. El resultat és un so tònic continu 

amb un atac pronunciat, amb un impuls en la unió de les dues línies. Cada línia 

correspondrà a una tònica diferent, i depenent de l’angle que es doni entre aquestes, 

la distància intervàlica melòdica serà més gran o més petita, entenent l’angle recte 

(90º) com a un interval de tritò, ja que és just la meitat de l’octava. 

Finalment tenim la línia corba,  que la relacionem amb els sons variables, de 

nou les diferents tipologies faran referència a la textura. A diferència de la línia recta 

diagonal, la direcció i la velocitat en que varia el so per les alçades, és totalment 

lliure. La tècnica instrumental que més es pot acostar a aquest efecte és el glissando 

dels instruments de corda fregada, però també inclourem les melodies per graus 

conjunts amb una articulació legatissimo, per tal de que no es percebi cap atac al 

canviar de nota. 
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Els casos exposats són els “ideals” i difícilment ens trobarem amb formes tant 

simples. Malgrat això, qualsevol forma es pot simplificar a partir de diferents tipus 

de línies i punts, o es pot percebre una tendència clara cap a certa tipologia. La idea 

de gestualitat s’aplicarà sobretot als models temàtics principals, com una amalgama 

de les principals formes de cada figura. Els fons acostumen a tenir unes 

característiques texturals molt marcades i és aquest paràmetre el que es tindrà en 

major consideració, no obstant, en el cas que el fons tingui un element gestual molt 

marcat també es tindrà en compte. 

 

 

3.3.5 TIMBRE I TEXTURA MUSICAL 
 

El timbre és un concepte difús que engloba molts dels criteris morfològics 

especificats per Schaeffer. Per una banda el timbre és allò que ens fa distingir un 

instrument de l’altre, però un mateix instrument pot tenir molts timbres diferents 

depenent de la tècnica que utilitzi, des de un so sul tasto fins a un so sul ponticello 

dels instruments de corda. Aquestes dues visions del timbre són les que Schaeffer 

ajunta en el concepte de timbre harmònic que, juntament amb el gra (musical) i el 

tremolor43, és el que relacionarem amb la textura de la imatge,  

En referència a la textura Chion ens diu que“és un categoria de percepció 

trans-sensorial”44. Les qualitats de textura es poden transportar fàcilment del tacte 

a la vista o a l’oïda. Al voltant de la textura de la imatge estan implicats els 

conceptes de gra fotogràfic i nitidesa de la imatge45, que tenen un paper principal a 

l’hora de determinar el pes de la figura.  També haurem de tenir en compte la 

textura “natural” de l’objecte representat en aquells casos que sigui clarament 

influent en la percepció de la textura. 

Com en el cas de la gestualitat, la relació establerta no intenta ser una 

representació exacte de la textura, sinó una transposició de les característiques 

bàsiques d’aquesta en termes generals.  Determinarem les diferents textures com a 

llises, granulades o rugoses i establirem si es donen de forma regular o irregular. 

També tindrem en compte, per separat, la nitidesa de la imatge o dels diferents 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43!Veure capítol 3.2.!
44 CHION, Michel. El sonido. Música, cine, literatura...  Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, 1999.  Pag. 82. 
45!Veure capítol 3.1 especialment els apartats “textura” i “nitidesa de la imatge”.!
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objectes en concret. Tots aquests elements es poden aplicar tant a un instrument en 

concret com a una textura musical complexe seguint els mateixos criteris que 

exposarem a continuació. 

 

 

Textures llises 

Són aquelles que tenen una absència total de gra o rugositat.  Relacionem 

aquesta textura amb aquells sons que tenen una absència de gra (sonor) i tremolor, i 

per tant amb aquells que tendeixen al so sinosoïdal (forma d’ona sinosoïdal). Degut 

a les característiques organològiques dels instruments, el seu so ordinari pot tenir de 

forma natural més o menys quantitat de gra, el que va relacionat completament amb 

el timbre harmònic. En aquest sentit, el so de la flauta és molt més proper a un so 

sinosoïdal que el so de l’oboè, el qual té un forma d’ona de dent de serra.  

 

Textures granulades 

El concepte de gra es pot aplicar tant al gra de la fotografia en general (gra 

fotogràfic) com a una textura d’un element en concret, i en els dos casos l’aplicació 

serà la mateixa. Chion, per explicar el tercer criteri morfològic, el gra (sonor), ens 

diu el següent: “Esta cualidad de la materia sonora – fent referència al gra –se 

puede comprender muy bien si la comparamos con sus equivalentes visuales (el 

grano de una fotografía, u otra superficie, que miramos) o táctiles (el grano de una 

superficie que tocamos)”46. És per això que equiparem aquesta qualitat visual amb 

el tercer critèri morfològic de Schaeffer.  

El timbre harmònic d’alguns instruments comporta un gra considerable en el 

seu so ordinari, com per exemple el registre greu del saxo, el fagot o l’oboè, però 

també es pot aplicar a partir de diferents tècniques instrumentals, com el tremollo en 

instruments de corda, el frullato en els instruments de vent, o el redoble en els 

instruments de percussió.  

 

Textures rugoses 

A diferència del gra, que el seu element constituent és el punt, una superfície 

rugosa es basa en una ondulació més o menys tancada i més o menys marcada, fent 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 CHION, Michel. El sonido. Música, cine, literatura...  Trad. Enrique Folch González. Barcelona: Ediciones Paidós 
Ibérica, 1999. Pag 317. 
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referència a la freqüència i la amplitud en que es dóna aquesta ondulació. Aquesta 

qualitat és molt propera al criteri morfològic que Schaeffer anomena tremolor, una 

lleugera oscil·lació tant de la dinàmica com de les alçades que afecta al manteniment 

del so.  Aquesta oscil·lació pot ser més o menys ample i més o menys ràpida, de 

forma equivalent a la rugositat en una superfície. El concepte de tremolor és el que 

entenem de forma clàssica com a vibrato, i es pot aplicar fàcilment en la majoria 

d’instruments. 

 

Nitidesa de la imatge 

La claredat visual afecta a la imatge de forma molt semblant a com ho fa la 

textura47. En el cas de la música, ho relacionem amb aquells sons, que tot i que es 

pot percebre una tònica clara,  tenen un component de soroll molt considerable. 

Aquest efecte es pot aconseguir amb diferents tècniques instrumentals, com el 

smorzato en els instruments de vent, on hi ha un 50% de so ordinari i un 50% de 

soroll d’aire, o la tècnica del flautato o la mitja pressió de la mà esquerra en els 

instruments de corda. En aquest casos la percepció de la nota es percep de forma 

menys clara, de forma equivalent a la nitidesa de la imatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Veure capítol 3.2.1, especialment l’apartat nitidesa de la imatge.!
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4. Un nou model d’estructuració musical 
 

 
 

4.1 Les relacions entre les arts 
 

Les relaciones entre la música i altres arts, com ja hem pogut veure al llarg de tot 

el treball i centrant-nos en la música i les arts plàstiques, s’ha donat de formes molt 

diverses en totes les èpoques.  

 

Música Pura i música Programàtica 

Al segle XIX en ple romanticisme, aquest fet va adquirir gran rellevància amb 

l’aparició de la música programàtica o descriptiva, que buscava  la reproducció d’allò 

exterior de les coses, seguint el pensament materialista que opta per treure 

transcendència a les coses i humanitzar-les. Com diu Magda Polo, la música 

programàtica  “persegueix la precisió i la determinació per tal que el públic pugui 

reconèixer en la música quelcom que li pugui servir per a l’acció, per a la seva 

implicació social”48. Les relacions es donaven sobretot amb la literatura, com podem 

veure en els poemes simfònics de Lizt o Berlioz, però també a partir de la imitació de la 

pròpia naturalesa, o a partir d’obres pictòriques, com hem vist en l’obra de Mussorgski 

analitzada en el capítol 2, però en tots els casos hi ha la mateixa idea al darrera, la de 

buscar la representació d’allò exterior.  

Aquesta postura estava contraposada a la idea de música pura, que defensarien els 

idealistes, com aquella música que es val en si mateixa. En un principi aquesta idea de 

música pura aniria relacionada amb la recerca d’allò absolut i abstracte, allò que el 

llenguatge comú no pot expressar, la idea de Déu, molt relacionat amb la estètica del 

sentiment. Aquesta idea de música pura va anar variant al llarg del segle XIX, fins a 

arribar a la negació del sentiment amb el positivisme de Hanslick, rebutjant qualsevol 

cosa que no pertanyés a la música en sí mateixa, i defensant que l’essència de la música 

es troba només en allò formal, considerant que no és en la música on es produeix la 

concreció dels sentiments sinó en l’oient.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 POLO, Magda. L’estètica de la música. Barcelona: Editorial UOC, 2007.  Pag 69-70. 
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Kandinski i la necessitat interior 

Ja a principis del segle XX, l’any 1911 es publica “De lo espiritual en el arte”,  

un dels textos teòrics més importants de Kadinski.  En aquest text Kandinski es proposa  

buscar allò espiritual en les coses materials i abstractes. Per exposar aquest fet es 

nodreix de nombroses analogies i associacions sensorials i lingüístiques, donant gran 

importància a la relació entre música i pintura, com una forma d’aprendre un de l’altre, 

en la cerca de l’interior espiritual de les coses. En relació a aquesta unió, Kandinski fa la 

següent reflexió: 

 

“Consciente o inconscientemente los artistas retornan principalmente a su 

material, lo estudian, colocan sobre la balanza espiritual el valor interior de los 

elementos con los que su arte puede crear. 

Este empeño produce espontáneamente su consecuencia natural: la comparación 

de los propios elementos con los de otro arte. 

[...] 

La comparación entre los medios de diferentes artes y la inspiración de un arte 

en otro, sólo tiene éxito si la inspiración no es externa sino de principios. Es decir, un 

arte debe aprender del otro como éste utiliza sus propios medios para, después, a su 

vez, utilizar sus propios medios de la misma manera. [...] En este aprendizaje el artista 

no debe olvidar que cada medio tiene una utilización idónea y que se trata de encontrar 

esta utilización” (KANDINSKI, De lo espiritual en el arte. Pag 46-47) 

 

Junt amb aquest aprenentatge d’allò formal entre les dues formes artístiques, 

Kandinski també exposa en més d’una ocasió certes associacions d’alguns paràmetres 

pictòrics amb d’altres musicals, com per exemple les analogies que fa entre tonalitat, 

color i sentiments a nivell espiritual, o la relació entre diferents formes plàstiques 

bàsiques i la gestualitat musical (els dos casos els hem tractat en el capítol 3). Aquestes 

associacions no s’han de confondre amb la música programàtica, són l’antítesi 

d’aquesta, ja que busquen la reproducció artística del valor intern de les coses, 

completament contraposat a la idea d’imitació d’allò extern de les coses, de la música 

programàtica. 

El mateix any de la publicació de “De lo espiritual en el arte” es crea el grup “Der 

Blaue Reiter” (El Genet Blau), fundat a Munich per Kandinski i Franz Marc, que 

segueix les idees exposades en el text, i que influeix notablement en l’expressionisme 
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pictòric. A principis de 1912 publiquen Der Blaue Reiter Almanach (L’almanac Genet 

Blau) on hi participa també Arnold Schoenberg. En aquest almanac hi apareixen 

diversos articles que fan referència a la relació entre diferents arts, així com a les 

associacions abans esmentades al voltant de la música i les arts plàstiques. Cal destacar 

l’article sobre la obra “Prometheus” de Scriabin, obra que relaciona la música amb la 

llum de colors, o l’article del mateix Kandinski “So groc”, que fa referència a la relació 

d’un paràmetre visual amb un sonor49.  

 

Els dos articles anteriors fan referència al que actualment anomenem sinestèsia, 

que, com hem esmentat al capítol 3, és la unió de percepcions de dos sentits diferents a 

nivell neurològic, com per exemple escoltar els colors, veure sons o notar el gust d’una 

textura.  Com a disfunció neuronal, aquesta relació en dos sentits es dóna de forma real 

en la percepció del sinestèsic, i de fet, es creu per algunes declaracions tant de Scriabin 

com de Kandinski, que tots dos eren realment sinestèsics. Tot i això les relacions 

sinestèsiques, ja siguin reals o associacions subjectives,  s’han utilitzat com a inspirador 

en nombroses ocasions.  
 

*   *   * 

 

La relació entre les arts sempre s’ha donat com a enriquiment del propi art, ja 

sigui mostrant allò material i exterior dels objectes, per apropar el llenguatge abstracte 

de la música al poble, o per buscar l’interior espiritual de les coses  com a inspiració per 

a l’art pur. És en aquest segon aspecte on em vaig començar a interessar per la relació 

entre les arts,  buscant la expressió d’una obra d’art concreta, per desenvolupar el meu 

llenguatge musical. 

 

Primera aproximació personal 

A la meva obra “Una gota de tiempo...” per a doble quintet, piano i percussió 

(Veure Annex 1), vaig voler transportar a la música el poema “Nocturno” de José 

Emilio Pacheco: 

 

La noche yace en el jardín.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!Veure apartat 3.3.3 Harmonia.!
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La oscuridad en silencio respira. 

Cae del agua una gota de tiempo. 

Un día más se sepulta en mi cuerpo. 

 

Aquesta obra és anterior a aquest projecte, i la relació que estableixo en l’obra no 

és una equivalència formal entre el poema i la música, sinó que és totalment lliure, 

transporto tot allò que em transmet cada vers del poema a un moviment de l’obra, de 

forma que intento representar l’expressió d’aquest en la música. Aquesta expressió no la 

reflecteixo directament del poema a una sonoritat concreta, sinó que cada vers em 

transmet una imatge plàstica abstracte, relacionada amb un concepte o una emoció 

concreta, i és la impressió causada per aquesta imatge plàstica la que transporta a la 

música. O sigui que la música està construïda a partir d’elements plàstics molt bàsics (la 

línia, el punt, els plans bàsics, línies de punts...) relacionats amb la música de forma 

totalment lliure. 

 

La obra està estructurada en tres moviments, cada moviment representa un vers, 

amb l’excepció  del quart, que el represento a partir d’un sol cluster en el registre greu 

del piano, que incloc perquè tingui més coherència dins del tercer moviment.  

 

El primer moviment, “La noche yace en el jardín.” , no es basa en la idea poètica 

de la nit, sinó en el concepte del temps alterat per la massa de les estrelles. Aquest 

concepte em transmet plàsticament una línia estable (un so mantingut) que es veia 

alterat per una sèrie de punts (en un principi el vibràfon, per després unir-se amb el 

piano), els quals van alterant i transformant aquesta línia en una massa cada cop més 

inestable fins a arribar al caos al principi del segon moviment.  En un principi aquesta 

massa és un únic so totalment llis, i a mesura que es veu alterada per els diferents 

impulsos, la textura creada es va fent cada cop més complexa, tendint poc a poc cap al 

soroll. El fet que aquest moviment tendeixi al caos provoca una dissonància clara amb 

el vers, el qual denota tranquil·litat i passivitat. 

El segon moviment, “La oscuridad en silencio respira”, em va crear la imatge de 

diferents formes abstractes molt fosques que s’anaven inflant i desinflant, respirant. 

Musicalment tot el moviment es troba en un registre mig-greu, denotant la foscor de les 

diferents formes, les quals estan representades a partir de diferents conjunts molt 

caracteritzats pel timbre i una articulació diferenciada. Cada conjunt funciona com un 
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sol objecte sonor per separat, i sempre segueix el mateix procés de creixement i 

decreixement dinàmic, transportant la idea de respiració. 

El tercer moviment, “Cae del agua una gota de tiempo. Un dia más se sepulta en 

mi cuerpo.”, és el més conceptual dels tres. Està construït a partir de sons iteratius, però 

per crear un contrast en relació als dos moviments anteriors, i no busca representar cap 

imatge concreta expressada pels versos. Es crea un procés d’augment de la tensió molt 

proper al del primer moviment, però molt més dinàmic i menys lineal, representant la 

tensió interior i la impotència davant l’inevitable pas del temps. Aquesta tensió resol en 

un cluster amb ressonància en el registre greu del piano, el qual representa l’últim vers 

del poema, “Un dia más se sepulta en mi cuerpo.”. 

 

Podem veure com la relació amb el poema és molt relativa. En cap moment vaig 

voler buscar un llenguatge musical propi diferent del que havia utilitzat fins ara, la 

relació amb el poema es dóna en la inspiració d’allò a expressar, i no en la forma 

d’expressar-ho. Malgrat això, la intenció de representar una visió personal del poema 

sempre hi ha estat, i tot i que la música funciona per sí mateixa i no cal conèixer el 

poema per entendre la música,  quan vaig escriure la peça no tenia cap dubte de que hi 

havia una relació clara entre les dues obres. 

 

 

4.2 Una nova forma de relació entre les arts 
 

Un cop estrenada l’obra i rebre les impressions de la gent que coneixia el poema 

representat50,  em vaig adonar d’un fet. La major part d’aquesta gent, es va prendre 

l’obra com una obra purament programàtica, a l’estil de la música programàtica del 

segle XIX que hem exposat al principi d’aquest capítol. Van buscar la nit, el jardí, les 

gotes d’aigua, i les va trobar, tot i que en cap moment va ser la meva intenció 

representar aquestes coses de forma literal. El fet que la música programàtica sigui un 

fenomen més conegut que l’espiritualitat interior de Kandinski segur que va contribuir-

hi, juntament amb el fet, que és molt més senzill, i més proper al públic general, buscar 

la materialitat externa de les coses per poder trobar en la música quelcom que l’apropi a 

la realitat física i l’allunyi de la seva abstracció. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!La intenció d’aquesta obra no era la de fer música programàtica, i per tant el poema no sortia en el programa de 
mà, tot i que algunes persones properes sí que el coneixien.!
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En aquest punt em vaig adonar de la gran separació que hi havia entre allò que vol 

expressar el compositor i allò que l’oient percep, que per obvi que sigui, mai m’havia 

plantejat com un element important dins la meva música. 

 

Les tres dimensions de l’obra artística 
Natiezz ens diu: “Si es que debe haber una esencia de la música, – i jo afegiria de 

qualsevol obra artística - ésta se sitúa sobretodo en su fragmentación en tres 

dimensiones: el proceso creador, el resultado formal de esta creación y el acto de 

percepción”.   

El fet anterior em va fer adonar de la independència que existeix entre aquestes 

tres dimensions de l’obra artística. Per exemple, a petita escala, el que l’oient va 

percebre com a gotes d’aigua (acte de percepció), per mi era la representació de petites 

linies de punts (procés creador),  i realment eren sons iteratius (resultat formal 

d’aquesta creació). Aquesta separació que existeix entre el que vol expressar el 

compositor i la impressió que rep finalment l’oient em va portar directament a la idea 

heteronomista, com exposaven els defensors de la música pura, de que el sentiment és 

completament extern a l’obra musical i només es troba en l’oient, com diu Stravinski, 

“¿No es, en efecto, esperar lo imposible pedirle [a la música] que exprese sentimientos, 

que traduzca situaciones dramáticas, que imite, en definitiva, a la naturaleza?” 

Per tant, veiem com la obra, en teoria representada, està completament allunyada 

del resultat final després de seguir tot el procés: Jo, com a receptor, experimento unes 

impressions completament subjectives del poema, aquestes impressions les expresso a 

partir d’uns elements concrets, els quals conformen la forma de l’obra en sí, per 

finalment l’oient rebre unes impressions determinades. Després de tot aquest procés la 

percepció final de l’obra deixa de ser una representació de l’obra original. Com diu 

Kant, molt relacionat amb l’heteronisme del que parlàvem abans: 

 

“Entendemos por la palabra sensación una representación objetiva de los 

sentidos; y para no caer siempre en el peligro de ser malentendidos, vamos a denotar 

con la palabra, por lo demás común, de sentimiento, a lo que siempre debe permanecer 

solamente subjetivo y de ninguna manera puede ser la representación de un objeto. El 

color verde de los campos pertenece a la sensación objetiva, como percepción de un 
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objeto de los sentidos; pero el placer del mismo es la sensación subjetiva, por la cual 

no es representado ningún objeto”51 

 

*  *  * 

 

És possible trobar una relació entre les arts més precisa? Una relació que no es 

basi en la representació de lo exterior ni en el sentiment (al que fa referència Kant)? És 

possible trobar una relació basada en la sensació i centrada en el resultat formal final de 

l’obra? 

 

 

4.3 Un nou model d’estructuració musical 
 

En la recerca d’aquesta relació és en el que es basa aquest treball, en la creació 

d’una equivalència, en aquest cas, entre música i fotografia, que transporti la obra real, 

en un sentit immanent d’aquesta, a la música. Si bé és cert que, com hem dit 

anteriorment, una obra artística està constituïda per aquestes tres dimensions que 

comentava Natiezz: el procés creatiu, el resultat formal d’aquesta creació, i l’acte de 

percepció. La percepció de l’obra original depèn exclusivament de la pròpia 

subjectivitat i pot ser completament diferent a la percepció d’un altre subjecte,  el procés 

creatiu depèn del creador d’aquella obra i no tenim perquè conèixer-ho o haver-lo 

copsat veritablement, el que ens portaria de nou a la percepció subjectiva de l’obra, i 

finalment tenim la forma, l’estructuració que queda reflectida en la obra, i que la podem 

obtenir a partir d’un anàlisi que busqui en quins paràmetres es basa aquesta. 

Per tant, busco la construcció d’un marc formal basat completament en allò 

formal d’un altre art, obligant-me a defugir al màxim de la impressió que em causi 

l’obra. Defugir completament d’aquesta impressió és impossible des del moment que 

s'ha observat l’obra primària, però el que pretenc és buscar aquells recursos que ens 

permetin acostar-nos al màxim a aquesta fita. Aquests recursos són l’anàlisi més concret 

possible de les dues arts, en la cerca dels seus elements estructurals constituents, el que 

ens portarà a buscar una equivalència entre aquests paràmetres per la creació d’un marc 

formal musical, en la línia del que exposa Stravinski a “Poètica musical”:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Kant, I., 1963 (1924): Kritik der Urteilskraft, Hamburg, Felix Meiner Verlag.!
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“La función del creador es pasar por el tamiz los elementos que recibe, porque es 

necesario que la actividad humana se imponga a sí misma sus límites. Cuanto más 

vigilado se halla el arte, más limitado y trabajado, más libre es.”52  

 

Aquests límits, entesos com a marc formal, es basen completament en l’obra 

fotogràfica, amb el qual es crea un nou model d’estructuració musical basat en la 

fotografia.  

 

Totes les equivalències que establim entre els paràmetres fotogràfics i els 

musicals persegueixen aquesta idea, la de de fugir de les impressions personals. La 

equivalència s’ha de donar en la sensació (representació objectiva dels sentits) i no en el 

sentiment (sensació subjectiva), lo que no vol dir que la relació entre cada paràmetre 

sigui objectiva. Cada equivalència per separat és subjectiva, com ja hem dit nombroses 

vegades al llarg del treball, però les que hem establert estan basades en l’anàlisi més 

objectiu possible, aquell que es basa en els paràmetres morfològics de les dues arts, i a 

l’hora són coherents en el conjunt total, el que fa que es complementin unes amb les 

altres per formar aquest marc formal.  

Un cop establert aquest marc, la relació que es busca entre les dues arts no és una 

imitació mimètica d’allò representat, encara que el marc sigui molt tancat, la llibertat 

creadora és absoluta, i a l’hora les qualitats de la imatge estaran implícites en la música. 

La relació que es busca és molt propera a la idea de Klee, en relació a la “Fuge in rot” 

(que hem analitzat al capítol 2), i les reflexions que fa Boulez al llibre “Le Pays Fertile” 

al voltant de l’obra d’aquest pintor, em serveixen per mostrar el que pretenc amb 

aquesta relació: 

 

”Si Klee ha tomado como modelo la fuga – fent referència a l’obra “Fuge in rot” -

no es, sin duda, para componer gráficamente una fuga, en el sentido musical del 

término, sino más bien para retomar en un cuadro cierto tipo de retornos, de 

repeticiones y de variaciones que están en la base del lenguaje de la fuga. Hasta aquí 

es todo lo lejos que esto puede llegar.”(43) 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 STRAVINSKI, Ígor. Poética musical. Trad. Eduardo Grau. Barcelona: Quaderns Crema, 2006. Pag.53-54. 
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“El término de fuga no reviste una gran importancia, en la medida en que yo no 

he visto cómo Klee ha interpretado la forma de aquella, lo que piensa que sean sus 

elementos primordiales: una figura principal y una figura secundaria que se prolongan 

a sí mismas en diversas configuraciones, culminando en combinaciones muy apretadas. 

Y como no tenemos interés alguno en volver a la fuga original, la pintura ha de 

contemplarse según lo que yo denominaría su propia ejecución de la fuga; entonces 

podremos deducir de su análisis y de su ‘ejecución’ conclusiones que están muy 

alejadas de la descripción académica de la fuga”(44) 

 

*  *  * 

 

La relació entre les arts es dóna de nou per enriquir el propi llenguatge, com una 

forma d’expansió del llenguatge musical, i trobar en la fotografia un medi per estimular 

noves formes de creació. Això està en sintonia amb el que ha dit Boulez en més d’una 

ocasió al voltant de l’anàlisi musical, poc importa si un anàlisis és fals, des de el 

moment en que és fecund. Aquesta mateixa idea es pot transportar a la relació creada 

entre la música i la fotografia, realment no és important que la equivalència sigui 

absoluta o no, en qualsevol cas no serà possible reconèixer en la música la fotografia, el 

que compte és el que un mateix ha pogut extreure d’aquesta.  
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5. Posant el mètode a la pràctica 
 
 
 

Ara ens disposem a posar el mètode a la pràctica seguint les equivalències 

exposades al capítol 3. A partir de l’anàlisi concret dels paràmetres morfològics i 

compositius de la fotografia extraurem el marc formal amb el qual ens basarem per fer 

l’obra: “Saudek’s Window. Spirit Leaving The Body” (Annex 2). 

 

5.1 Anàlisi de la fotografia 
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DADES GENERALS 

Títol: Spirit Leaving The Body 

Autor: Jan Saudek 

Nacionalitat: República Txeca 

Any: 1977 

Procedència de la imatge: Web oficial de Jan Saudek. www.saudek.com 

Descripció del motiu fotogràfic: Veiem el cos d’un home mort al terra d’una 

habitació abandonada. Una tela blanca semitransparent envolta el seu cos, la qual s’hi 

enganxa com si estigués humida, el que ens porta a pensar que està embalsamat. Del cos 

emergeix la figura difusa d’un home que representa l’esperit del mort. Al centre de la 

fotografia veiem una finestra oberta que ens mostra un cel ennuvolat. 

 

ELEMENTS MORFOLÒGICS 

Punt: En aquesta fotografia no s’utilitza el punt plàstic com element morfològic, 

donant el predomini de la línia per sobre d’aquest. En referència al gra fotogràfic, com a 

element remitent al punt com a matèria expressiva, és força perceptible, dotant a la 

fotografia d’una textura general. 

Línia: La línia horitzontal que forma el cos mort de l’home en contraposició a la 

línia vertical de l’esperit. Les línes paral·leles del terra i les angulars del marc de la 

finestra, col·loquen la línia com a element morfològic principal. 

Pla(ns) – Espai: Podem distingir tres plans en aquesta imatge. En primer lloc 

tenim el subjecte junt amb l’esperit que, tot i estar força indefinit, al surgir del cos 

podem dir que està en el mateix pla de la imatge. En segon terme tenim la paret de 

l’habitació i el marc de la finestra. Finalment, en tercer lloc tenim el cel de l’exterior, 

que es veu per la finestra. 

Escala: El subjecte està representat en pla conjunt, ja que hem de contar també 

amb la presència de l’esperit. Poca quantitat d’aire per sobre de l’esperit i la finestra. 

Forma: Presència de formes geomètriques bàsiques, sobretot basades en les línies 

com hem dit anteriorment. Podem veure el contrast entre les línes rectes paral·leles del 

terra amb la tendència corba dels cossos així com el contrast entre les línes angulars del 

marc de la finestra i la forma difosa dels núvols de l’exterior. 

Textura: Presència considerable de gra fotogràfic, proporcionant una textura 

marcada a la imatge. Cal destacar també la textura rugosa i irregular del terra i la paret. 
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Nitidesa de la imatge: Tots els elements de la imatge, amb l’excepció de l’esperit 

gairebé transparent, apareixen perfectament nítids. 

Il·luminació: Podem veure com la il·luminació vol imitar la llum natural que ve 

de l’exterior, il·luminant el marc de la finestra i el perfil del cos de l’home.  

Contrast: El principal contrast de la fotografia el dóna la contraposició de les 

diferents formes bàsiques. També hi ha un contrast força marcat entre la lluminositat de 

l’exterior, l’home mort, i la resta de la imatge. Poc contrast tonal amb l’excepció del 

punt de color del bassal d’aigua. 

Tonalitat – Blanc i negre/Color: Fotografia en color, tot i que sembla modificat 

al laboratori. Presència clara d'una sola dominant blavosa, amb molt poc contrast tonal 

en tota la fotografia. Tot i aquesta constant blavosa, es pot percebre molt poc color en 

tota la fotografia, amb la excepció del bassal d'aigua, on hi ha la presència de tons força 

saturats. 

 

5.1.3 NIVELL COMPOSITIU 

Perspectiva: Ens trobem amb una imatge amb molt poca perspectiva.  

Ritme: Podem trobar elements de repetició, com són les línies paral·leles del terra 

i les línies verticals de la part superior de la finestra, però al estar els dos en un fons, 

donen molt subtilment de ritme a la imatge. 

Tensió: Trobem una imatge amb poca tensió. El poc contrast entre els diferents 

elements, amb excepció de les petites diferències entre les línies rectes i corbes, no 

contribueixen a una especial tensió de la imatge. A l’hora, podem veure com la imatge 

té una simetria força accentuada, i els subjectes estan centrats en l’enquadre, el que 

també resta tensió a la fotografia. 

Proporció: La imatge està proporcionada de forma molt natural. La major part de 

la imatge l’ocupa la finestra, lo que li dóna molt de pes en la fotografia, però no queda 

desproporcionat amb la resta de figures. 

Distribució de pesos: El pes de la fotografia està sobretot en el cos de l’home i 

l’exterior de la finestra. La major lluminositat dels dos elements, la posició del cos mort 

en la línia de terç inferior, així com la grandària i la posició centrada de la finestra, fa 

que el pes es reparteixi de forma força equilibrada entre aquests dos elements.  

Llei de terços: Segueix molt fidelment aquest principi compositiu. Les línies 

verticals coincideixen amb els extrems de la finestra, i les horitzontals amb la part 
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superior de l’exterior de la finestra i l’home, lo que fa que sigui una fotografia molt 

estable compositivament. 

Estaticisme/Dinamisme: El poc contrast que hi ha entre els diferents elements 

que conformen la fotografia, així com la tendència semi-simètrica de la imatge, junt 

amb l’estabilitat donada per la llei de terços, estableixen una fotografia molt estàtica. 

Ordre icònic: Predomini de l’equilibre estàtic, degut a que la composició està 

fortament marcada i estructurada, basada sobretot en les línies. 

Recorregut visual: La horitzontalitat de l’home contraposada a la verticalitat de 

l’esperit, crea dues línies direccionals que convergeixen en el centre de la finestra; la 

posició de les portes de la finestra ens dirigeixen cap al mateix punt central; i finalment, 

les cames obertes de l’esperit funcionen també com a element direccional. Tots aquests 

elements ens marquen un recorregut visual molt clar, des de l’home fins a l’exterior, 

utilitzant l’esperit com a nexe. 

Espai de la representació: Es tracta d’un espai tancat, en interior, tot i que es 

crea una forta contraposició al mostrar un espai ampli i en exterior a la finestra oberta. 

Temps de la representació: És una fotografia clarament atemporal, ja que no hi 

ha cap indicador que ens transporti a una època determinada. Podem veure una certa 

narrativitat en la imatge per la posició en que es troben les figures, com hem vist en el 

recorregut visual. 

 

ALTRES ELEMENTS 

Format (nivell contextual): Informació no disponible. 

Objectiu (nivell contextual): Objectiu normal 50mm. Mínima distorsió de la 

imatge. (Informació contextual no disponible, apreciació d’un fotògraf professional) 

Actitud dels personatges (nivell enunciatiu): No és un element important dins la 

fotografia. 

 

 

5.2 Extracció d’una estructura musical a partir de la fotografia 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Duració: Desconeixem la mida física de la fotografia. Duració de la peça lliure. 
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Tempo: Com hem vist a l’anàlisi, estem davant d’una imatge molt estàtica, el que 

ens dóna un tempo lent. (negra=54). 

Àmbit: Els subjectes estan fotografiats en pla conjunt, que és un pla força obert. 

En contraposició a això tenim el fet que l’espai de la representació és una habitació 

petita i tancada, clarament en interior. Al utilitzar un objectiu normal, el qual distorsiona 

molt poc els volums de la imatge, aquest paràmetre no afecta a la sensació d’obertura de 

la fotografia. Per tant ens trobem amb un àmbit força tancat (dues octaves 

aproximadament). Aquest és l’àmbit general a utilitzar al llarg de la peça, però en el cas 

d’aquesta fotografia podem veure com hi ha un contrast molt marcat, en relació a 

aquests paràmetres, entre l’interior de l’habitació i l’exterior de la finestra. En el 

moment de la representació de l’exterior l’àmbit s’obrirà a quatre octaves, per remarcar 

aquest contrast i donar la sensació d’obertura. 

Caràcter: No hi ha una actitud general en els personatges que ens faci determinar 

un caràcter concret per a tota la peça. 

Models temàtics: Podem distingir sis elements que funcionen amb 

independència: L’home mort, l’esperit, el marc de la finestra, el cel, la paret de 

l’habitació i el terra. Recordem que les figures són aquelles unitats icòniques amb 

autonomia que estan per sobre de diversos fons, a l’hora, hem determinat els objectes-

sonors-figura com aquells més reconeixibles a partir d’una gestualitat característica, i 

els objectes-sonors-fons com entramats texturals secundaris. En un principi podem 

distingir clarament com a figura: l’home mort i l’esperit; i com a fons: la paret i el terra 

de l’habitació. Però en el cas de l’exterior i el marc de la finestra ens trobem amb un 

problema: el cel té unes clares característiques texturals, lo que el qualificaria com a 

objecte-sonor-fons però, a l’hora, té molt de pes en la fotografia i una clara autonomia, i 

en cap cas un caràcter secundari, per tant el qualificarem de figura, però amb les 

característiques texturals d’un fons; per altra banda ens trobem el marc de la finestra, 

que al donar-se en un mateix pla que la paret ens faria determinar que aquests elements 

funcionen com un sol fons, no obstant els dos elements tenen unes característiques 

texturals i gestuals totalment diferenciades, el que fa que els tractem per separat.  

 

Figura 1 Home 

Figura 2 Esperit 

Figura 3 Cel 
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Fons 1 Terra 

Fons 2.1 Paret 

Fons 2.2 Finestra 

 

 

FORMA (MUSICAL) 

Pes: Com hem exposat a l’anàlisi, el pes recau principalment en l’home (figura 1) 

i el cel (figura 3) de forma força equilibrada. L’altra figura, l’esperit, té molt poc pes per 

la poca claredat visual, i els diversos fons són de caràcter secundari. 

Relació: Per una banda veiem una connexió clara entre la Figura 1  i la Figura 2. 

El fet que l’esperit estigui totalment en contacte amb l’home, fins al punt que una de les 

cames de l’esperit no es veu, donant la sensació que està emergint d’ell, fa que es doni 

una relació contrapuntística. La relació entre el conjunt Figura 1-Figura 2 i la Figura 

3, és una relació temàtica, ja que no hi ha cap element que els uneixi. Per altra banda, 

pel que fa referència a la relació entre les figures i els diferents fons, la relació dels 

quals sempre és d’acompanyament, podem determinar que la Figura 1  va relacionada 

amb el Fons 2, la figura 2  funciona com a nexe entre la Figura 1 i la Figura 3 al estar 

relacionada, primer amb el Fons 1, i després amb els Fons 2.1 i 2.2, i finalment la 

Figura 3 va relacionada exclusivament amb el Fons 2.2. (veure gràfic 1). 

 

 

R. Contrapuntística        R. Temàtica         R. d’acompanyament 

Figura 1 Figura 2 

Fons 1 Fons 2.1 Fons 2.2 

Figura 3 

Gràfic 1: Esquema de les relacions que es donen entre els diferents elements de la fotografia. 
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Temporalització: Gràcies a l’anàlisi hem vist que hi ha tota un sèrie d’elements 

compositius que ens donen un ordre de lectura força clar. Les línies direccionals creades 

per la posició dels personatges ens marquen una direccionalitat clara des de l’home cap 

a l’exterior de la finestra. La unió d’aquests dos elements es dóna a partir de l’esperit, 

que a l’hora ens donarà la transició dels diferents fons. Hem de tenir en compte el pes 

de les figures en l’espai i les relacions que es donen entre els diferents elements: per una 

banda el pes equivalent que es dona en la imatge entre la Figura 1 i la Figura 3, que 

per tant han de tenir una durada equivalent dins de la composició; la relació 

contrapuntística entre la Figura 1 i la Figura 2 fa que aquesta última adquireixi molt de 

pes a nivell temporal, encara que no el tingui a la imatge,  per tant el model temàtic 

relacionat amb la Figura 1 sempre haurà d’estar més remarcat que el de la Figura 2 

encara que es donin de forma simultània en el temps; no podem oblidar tampoc la 

separació necessària entre dos objectes sonors per que es percebin com a tal, i no com a 

un de sol. Tenint en compte tots aquests elements podem establir l’estructura general 

que podeu veure al Gràfic 2 (pàgina següent). 

 

HARMONIA 

Com hem vist a l'anàlisi, tota la fotografia té una constant blavosa general, tot i 

que la poca saturació d'aquesta constant, i la poca claredat de dins l'habitació, fan que 

ens trobem davant d'una fotografia amb molt poc color, amb la presència, en general, de 

diferents tons de l'escala de grisos. Pel que fa a la lluminositat, veiem un contrast 

claríssim entre l'habitació en general, i l'exterior de la finestra que a  l'hora il·lumina el 

contorn del cos de l'home mort. 

Fons 1 (Terra): Entre gris amb una lluminositat mitja i gris molt fosc al voltant 

de l'home. Presència de clusters més o menys tancats en un registre mig-greu. El bassal 

d'aigua l'hem de tractar a part ja que és l'únic punt de la fotografia amb la presència de 

diversos tons força saturats. Els representem a partir de diferents grups tònics formats 

per terceres en un registre agut, creant el contrast amb les harmonies anteriors. 

Fons 2 (Paret i marc de la finestra): Pel que fa al color no ens cal distingir entre 

els fons 2.1 i 2.2. Diferents tons de grisos, més contrastats que en el cas del terra, des de 

un gris molt clar fins a negre. Presència de clusters més o menys tancats en diverses 

zones del registre. També ens trobem amb zones amb tons molt poc saturats, el que 

traduïm en grups tònics formats a partir de terceres i segones, rebaixant la saturació. 
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Figura 1 (Home): Diferents tons de gris molt clar. Com hem dit, hi ha un contrast 

claríssim entre la lluminositat de l’home i la resta de l’habitació, el que afectarà en el 

registre en el que es troba el model temàtic respectiu. 

Figura 2 (Esperit): Diferents tons de gris fosc. Està en total consonància amb la 

paret degut a que és semi transparent i adquireix el color del que hi ha al darrera. 

Figura 3 (Cel): Igual que a la Figura 1, el cel té molta més lluminositat que la 

resta de la fotografia. Presència d’un fort contrast entre el blanc pur (de forma relativa al 

seu voltant) i el gris molt fosc, tot i que ens trobem amb tots els tons de l’escala de 

grisos. Aquest contrast el traduïm a partir de grups tònics formats per quintes i quartes 

en un registre agut (blanc), grups tònics formats per segones i setenes en un registre 

greu (gris fosc), i diferents grups tònics formats per segones al llarg del registre mig-

agut (diferents tons de l’escala de grisos). 

 

GESTUALITAT 

Pel que fa a la forma, podem veure una predominança clara de la línia com a 

element morfològic principal.  

Com hem comentat en el capítol 3.3, els fons acostumen a tenir unes 

característiques texturals més importants que les gestuals, i les figures a l'invers, però en 

aquesta fotografia ens trobem en més d'un cas on es contradiu aquesta generalització. 

Fons 1 (Terra): Les línies rectes clarament visibles del terra, amb una tendència 

diagonal degut a la perspectiva, són un clar exemple d'un element gestual en un fons. 

Aquestes línies rectes diagonals les representem a partir de sons variables a una 

velocitat constant (glissando). A l'hora, el fet de que estiguin repetides a una mateixa 

distància, dota a aquest element d'un ritme constant. 

Fons 2.1 (Paret): Predominança de la textura per sobre de la gestualitat. 

Fons 2.2 (Marc de la finestra): Tot i estar en un mateix pla de la imatge, el Fons 
2.1 té unes característiques clarament gestuals per sobre de les texturals, el que ens 

obliga a tractar-los per separat. El marc de la finestra està construït a partir de diferents 

rectangles, formats per línies angulars de diferents longituds a un angle de noranta 

graus. Les línies angulars les representem a partir de sons tònics continus, amb un 

impuls a cada canvi d’alçada. El fet que l'angle sigui sempre de noranta graus, fa que 

l'interval entre les diferents alçades sigui sempre de tríton. També trobem un altre 

element gestual en aquest fons, les línies verticals de la part superior de la finestra, que 
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representem a partir de grups tònics clarament delimitats, alternats de forma 

consecutiva. 

Figura 1 (Home): Presència clara de la línia corba com a element constitutiu, tot i 

que també hi trobem la presència d'algunes línies rectes. Aquestes, es donen de forma 

irregular i sense un ritme constant. Ho representem amb una sola línia melòdica que es 

mou a partir de graus conjunts, de forma totalment irregular i sense un ritme 

característic. 

Figura 2 (Esperit): La figura 2 té les mateixes característiques gestuals que la 

figura anterior, però se li afegeix un component textural molt important. 

Figura 3 (Cel): Tot i que hem establer el cel com a una figura per la seva 

importància dins de la composició, ja hem comentat la preponderància de les 

característiques texturals per sobre de les gestuals. 

 

TIMBRE I TEXTURA (MUSICAL) 

Aquesta imatge conté una quantitat considerable de gra fotogràfic. Aquesta 

característica textural la aplicarem als diferents fons i figures per separat ja que no es 

percep per igual en tots els elements de la fotografia. Igualment, a nivell del timbre 

harmònic, haurem de defugir dels sons amb absència total de gra i tremolor. 

Fons 1 (Terra): Textura molt rugosa de forma irregular, a l’hora, es percep el gra 

fotogràfic de forma força notable. Ho representem a partir de sons amb molta presència 

de gra (sonor), ja sigui de forma natural en el so, o utilitzant el tremolo i/o frullato. 

També hi afegirem la característica del tremolor, a partir del vibrato o trinos de semitò. 

Fons 2.1 (Paret): La textura general de la paret està formada a partir de textures 

diverses repartides de forma totalment irregular en l’espai. Podem trobar fragments de 

paret llisa (sense oblidar la presència del gra fotogràfic), i parts molt rugoses i 

granulades. En la percepció d’aquesta textura hi influeix molt el fort contrast entre els 

diferents tons de grisos. Aquesta textura formada per diferents textures la transportem a 

partir de canvis sobtats entre sons amb tendència llisa i sons extremadament granulats, 

afegint un canvi en el registre, representant el canvi de tonalitat. Aquests canvis es 

donen de forma totalment desestructurada. 

Fons 2.2 (Finestra): Predominança de la gestualitat per sobre de la textura. 

Figura 1 (Home): De forma relativa al seu voltant, la textura de l’home es percep 

com una textura llisa amb una lleugera rugositat. Tot i la presència del gra fotogràfic, el 

fet que la gestualitat predomini per sobre de la textura, així com la voluntat de crear el 
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contrast entre aquesta figura i la resta de la fotografia, en aquest cas fa que no 

transportem l’efecte del del gra fotogràfic. Ho transportem a partir de sons amb molt 

poca presència de gra, i hi afegim un petit tremolor a partir del vibrato. 

Figura 2 (Esperit): En aquesta figura, la característica textural que més 

l’identifica és la poca claredat visual. Aquesta característica la representem a partir de 

sons amb una quantitat de soroll considerable, tot i que no es deixa de sentir una tònica 

clara. Aquest efecte l’aconseguim a partir de tècniques com l’smorzato en els 

instruments de vent, o la mitja pressió de la mà esquerra en els instruments de corda. 

També afegirem la característica del gra fotogràfic a partir del tremolo o el frullato. 

Figura 3: Com ja hem dit, aquesta figura té unes característiques texturals molt 

més importants que les gestuals. La presència de les formes dels núvols doten a la figura 

d’una textura difusa, per la poca claredat del contorn, amb una rugositat molt marcada. 

Aquesta rugositat no l’apliquem al timbre harmònic dels instruments, sinó que s’aplica 

a una textura musical complexa, a partir d’ondulacions molt marcades i irregulars. A 

l’hora, aquesta poca claredat del contorn ens porta a la mateixa idea de la claredat 

visual, utilitzant les tècniques de l’smorzato o mitja pressió de la mà esquerra. D’altre 

manera, la textura dels núvols contrasta amb el cel relativament llis, representat amb 

sons amb amb poca quantitat de gra i tremolor. 

 

*  *  * 

 

Un cop feta l’equivalència, tenim el marc formal amb el que elaborar la obra 

“Saudek’s Window. Spirit Leaving The Body.” (Annex 2). Aquesta mateixa estructura 

es pot aplicar a múltiples formacions instrumentals. Al ser una obra de curta durada, he 

triat un grup reduït, que a l’hora tingui la suficient versatilitat tímbrica per desenvolupar 

les diverses textures i gestualitats.   
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6. Conclusió 
 

 
La idea que he volgut transmetre amb aquest projecte, és la de la gran capacitat 

creativa que es pot extreure de les relacions entre les arts. En aquest cas he volgut 

aprofundir en la migració dels nivells materials, morfològics i texturals de la fotografia,  

com una forma nova d’apropar-me a aquest fenomen, però no rebutjo totes les altres 

aproximacions com a medi de desenvolupament del propi llenguatge. A l’hora, crec que 

aquest punt de vista es pot aplicar amb els mateixos principis (la relació basada en la 

idea immanent de l’obra) a les altres arts, ja sigui a la pintura o al vídeo-art com a medis 

propers a la fotografia, o fins i tot a la literatura o a la dansa, per seguir aprenent i trobar 

nous camins possibles a partir d’aquestes relacions. 

 

Aquest projecte ha estat la primera presa de contacte personal amb un relació 

basada en els elements formals i estructurals, és a dir, basada en aquella dimensió de 

l’obra artística que no es veu influenciada per la meva subjectivitat, seguint la idea que 

aquesta és la forma d’aconseguir que aquesta interacció sigui el més forta i precisa 

possible. Tot i això, un cop desenvolupada l’equivalència he pogut veure que, encara 

que he defugit de les impressions personals que em pot causar la obra, les equivalències 

proposades no deixen de estar influenciades per les associacions que tinc preestablertes 

de forma intuïtiva, el que fa que la relació segueixi sent subjectiva, en tant que 

l’equivalència és subjectiva. No hem de confondre aquesta subjectivitat amb 

l’arbitrarietat, ja que he intentat que totes les equivalències estiguin fonamentades i 

argumentades a partir dels diferents antecedents o del coneixement de les 

característiques de cada paràmetre, el que no impedeix que  aquestes estiguin 

influenciades per les associacions anteriors, i tant mateix no impedeix que no hi hagi 

altres possibilitats. 

Un cop posat el mètode a la pràctica, també he vist que és molt difícil defugir 

completament d’aquestes impressions. Encara que m’he basat completament en l’anàlisi 

i l’equivalència proposada, aquestes impressions s’han acabat transportant a la música 

de forma gairebé inconscient, i a l’hora inevitable. És possible que el fet que hagi 

utilitzat una fotografia completament figurativa no hagi ajudat en aquest sentit, i crec 
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que aquesta equivalència pot funcionar molt millor amb la fotografia artística no 

figurativa, pel marcat caràcter abstracte de la relació proposada. Tot i això, crec que 

l’estructura de l’obra fotogràfica finalment ha quedat representada en l’obra musical, 

encara que més influenciada del que pretenia en un principi. 

 

Malgrat tots els arguments aparentment en contra, crec que aquest projecte és un 

bon primer pas cap al meu objectiu, crear una relació entre la música i la fotografia més 

forta i precisa, i amb el temps pot començar a donar els seus fruïts. Tant mateix, al 

comparar, i en definitiva contraposar el meu llenguatge musical al fotogràfic, m’ha fet 

plantejar i qüestionar molts aspectes de la meva música, fent que en aquest punt, estigui 

més d’acord que mai amb aquesta frase de Kandinsky: “las artes aprenden unas de 

otras y sus objetivos son a menudo semejantes”53 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Trad. Genoveva Dieterich. Barcelona: Espasa Libros, 1996. 
Pag. 31!
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