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n dia, mentre practicava en el seu piano, el jove Glenn Gould —que en aquell 

moment tenia 14 anys— va fer una descoberta memorable. De sobte, la dona 

de fer feines que estava netejant l’habitació va engegar l’aspirador, al costat 

del piano. El soroll mecànic ensordidor de l’aparell va sepultar el so de la música, 

però davant l’astorament del pianista, aquella situació no el va disgustar gens. No 

podia sentir el que tocava; però, en canvi, era capaç de seguir la música dins seu, 

gràcies a la intermediació d’una consciència més aguda que els seus gestos. Tota 

l’experiència de l’execució va adquirir una altra dimensió, més física i més abstracta: 

els dits transmetien directament al cervell la fuga que tocava.  

Després, ell mateix va descriure el fenomen: «Per descomptat, hi continuava 

sentint: podia experimentar una relació tàctil amb el teclat, tan ric en associacions 

acústiques; i també podia imaginar els sons que produïa, fins i tot sense sentir-los. 

Cosa estranya, aquesta nova forma de música de sobte em va semblar superior a tot 

el que havia precedit la intervenció de l’aspirador, i els passatges on no podia sentir 

ni el més mínim so em semblava que eren els millors». (Mark Twain va dir que la 

música de Wagner perdia molt quan s’escoltava: comprenc què volia dir, però Gould 

no es referia a això.) 

Vaig trobar aquesta anècdota en la biografia que Peter Ostwald va fer de 

Glenn Gould. Ostwald, que era músic, psiquiatre, i amic de Gould, es trobava 

triplement qualificat per explorar el desenvolupament d’aquest geni excèntric. Quan 

comenta aquest episodi particular, diu: «Esborrant la música, el soroll mecànic de 

l’aspirador desplaçà l’atenció de Gould, i el va dirigir vers les sensacions internes del 

seu cos, cosa que li va permetre ignorar els efectes acústics de la seva interpretació. 

Fou com un viatge a l’interior de si mateix, i en va obtenir un plaer viu... Com certes 

formes de meditació, les visions, la hipnosi i altres tècniques que alteren de sobte els 

estats de consciència, aquesta experiència sembla que li va revelar un aspecte 

desconegut del fenomen musical. Fou com una epifania, aquesta mena de cim 

emocional que els adolescents (i altra gent, de ben segur) atenyen en moments en 

què són particularment vulnerables i que els pot canviar la vida de manera decisiva». 

Encara que per a Gould fos una experiència afortunada, aquesta descoberta 

sobtada que va fer de la distància que separa la música percebuda abstractament pel 

cervell de la música sensible a l’oïda, no és pas gaire diferent de la que Beethoven va 

viure com a adversitat tràgica quan la sordesa el va forçar a explorar la dimensió 

muda de la música. 
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O, per prendre prestada una comparació pictòrica, podem pensar en les 

grans nimfes que Monet va pintar cap al final de la seva vida, després que les 

cataractes li haguessin afectat greument la vista. I igualment hi ha els paisatges de 

Huang Binhong, magníficament negres i salvatges, amb els seus tintats espessos, que 

l’artista va pintar a vuitanta-dos anys, en un moment que s’havia tornat 

completament cec. Més endavant una operació li va retornar una mica la visió, però, 

fins i tot abans d’aquesta intervenció quirúrgica, no va deixar de pintar; tot i que no 

podia veure el que el seu pinzell produïa, es deixava guiar pels ritmes cal·ligràfics que 

havia cultivat quotidianament durant tota la seva llarga existència. Per a ell, fins i tot 

quan la pintura havia deixat de ser una experiència visual, encara continuava essent 

una respiració vital.  

 

Aquesta música silenciosa que, en circumstàncies molt diferents, es va 

revelar a Beethoven i Gould, els xinesos la coneixien feia molt temps. Ara bé, hi 

havien arribat d’una manera més natural: en la música clàssica xinesa les partitures 

són tabulatures; no indiquen pas les notes, sinó tan sols la successió del moviment 

dels dits damunt les cordes. Encara avui dia els mestres de la cítara (gu qin), en els 

seus exercicis quotidians, toquen de vegades la cítara muda: executen un fragment 

sencer sense emetre cap so, tot deixant lliscar les mans damunt l’instrument sense 

tocar les cordes amb els dits.  

 



Al principi del segle V, un il·lustre original, Tao Yuanming —potser el poeta 

més estimat pels xinesos—, encara anava més lluny: a tot arreu per on transitava, 

duia una cítara sense cordes. Quan algú li preguntava quin servei li feia un 

instrument així, responia: «Tan sols cerco la inspiració que dorm al cor de a cítara. 

Per què m’he d’esgotar fent soroll amb les cordes?». 
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