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LA MÚSICA: TEMPS I TRANSCENDÈNCIA
a propòsit de Musicologia aplicada,
d’Enriqueta Moix Maré

Pensava en la filòsofa Jeanne Hersch (Ginebra, 1910-2000)
sobre la música i el seu component de transcendència mentre
anava llegint, cadenciosa, els poemes aplegats a Musicologia
aplicada, d’Enriqueta Moix Maré. Sens dubte, poesia que convida a la reflexió.
«La música transcendeix el temps?», es preguntava la també
traductora i escriptora suïssa en els seus pensaments sobre música i temps. És una pregunta que té moltes respostes. Entre
d’altres, que la música dels grans compositors roman en el
temps i es fa viva cada vegada que s’interpreta, com en l’escolta
atenta d’una peça musical que ens atrau sembla que el temps
quedi encapsulat en un instant ple de si mateix i que no sabríem
definir més que en el temps aturat d’una de les pintures del Giotto. Però, què respon al respecte Jeanne Hersch? Respon que
la música transcendeix el temps (la vida humana és feta de
temps) des del moment que ens permet assolir d’una manera
misteriosa i intangible una cosa que els humans sempre hem
somiat i que possiblement sigui una experiència no fàcil de
viure, si bé no és impossible: saber allò que un mateix acte contindria a la vegada la capacitat de desitjar la plenitud i de viure
aquesta plenitud.
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Una cosa semblant es podria dir de la poesia? És evident
que sí, tota vegada que en la poesia, feta de paraules i de silencis com la música es feta de notes i de silencis, també s’hi
contempla el desig d’una poètica (un camí per arribar-hi) que
esdevingui experiència plena.
A Musicologia aplicada, Enriqueta Moix Maré se serveix del
llenguatge musical i dels diversos instruments de música (de
vent, de cordes i de percussió) com a metàfores d’aquest esdevenir dels moments de la vida humana que es converteixen
en una poètica tan bon punt l’autora estableix una aproximació anímica amb el propi temps de l’experiència alhora que el
transcendeix a través de l’alquímia de la paraula. Allò viscut
roman de manera indeleble quan hi ha aquest acostament al
moment nítid de la plenitud de la qual no se’n pot dir la durada perquè la percepció és de temps detingut o d’eternitat, i
com dient: sense l’efímer no hi hauria permanència, en un joc
de contraris que casen perfectament en un nivell que va més
enllà de la matèria.
Els poemes que integren el conjunt Musicologia aplicada, en
els quals també es fa memòria de grans peces musicals, són
temps i transcendència transcrits a través d’un llenguatge amarat de música. Diuen que la música que ens ha acompanyat
durant els moments àlgids de la vida no s’oblida. Existeix un
fil de memòria, doncs, i fins i tot existeix memòria d’allò del
qual s’ha perdut la memòria. Ho saben bé els historiadors,
però també els poetes. Petges de memòria que transcendeixen
les dates per mostrar la impressió d’un instant viscut amb
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plenitud, és a dir: sent-hi present amb els cinc sentits. Perquè
el temps està present en cada àtom del nostre cos, del nostre
pensament, dels nostres sentiments. Just la consciència de la
nostra presència en el temps és allò que ens fa humans.
Som fets del que passa i del que ens passa. I aquesta
matèria sensible del temps és el que es dibuixa en els versos
de Musicologia aplicada. Tot esdevé a cada moment que esdevé
i, no obstant això, ara ho podem llegir sencer en cada metàfora, en cada vers, en cada poema. Per aquesta raó he recordat
la filòsofa Jeanne Hersch en la seva meditació sobre el temps
i la música. Tot és i serà al mateix temps, o, si més no, és el
que alguns creiem. I, per aquest motiu, contra la fragilitat
d’allò temporal escrivim allò que guarda permanència. Com la
música i la poesia que a Musicologia aplicada, d’Enriqueta Moix
Maré, apareixen agermanades a través de referències musicals.
Refugi del temps viscut, en aquest llibre som davant un concert de paraules que acompanyen i s’obren a l’experiència poètica.
Teresa Costa-Gramunt
Clos Sukkot, Vilanova i la Geltrú, febrer de 2020
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ESCALA

DOna’m la mà que avançarem
entRE l’espuma blanca
i el MIrall resplendent
d’una FAmília d’ones.
La platja amb el reSOL ens acollirà,
i pensarem amb LA nit brillant
que vindrà damunt LA nostra pell
per donar-nos conSOL i coratge.
Mentre, la FAm s’instal·larà
en els nostres MÍsers estómacs,
i sense dir REs, ens abraçarem per
DOrmir com dos infants.
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