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La música i la filosofia s'enllacen des d'antic amb una cla
ra intencionalitat: crear i humanitzar el món. En elles hi ha un 
sentit i un valor que ens porta a compartir una determinada 
comprensió de la realitat i del lloc que h i  tenim. La creació 
musical, com a acte poietic específicament huma, ens obre a 
la realitat i a nosaltres mateixos. 

Al segle xx, l 'afirmació de la mort de la filosofia i la 
mercantilització de la música i de les arts han provocat un 
trencament d'aquest fet: un atac al nus central de l 'humanis
me. 

Cal tractar aquest fenomen perque comporta un empobri
ment total de la manera de mirar i de la imatge que els humans 
ten¡m de la realitat i de nosaltres. 

A la Grecia classica naix 1 ' imprescindible tematització de 
les relacions entre el llenguatge i el coneixement (el visible i 
l ' invisible), la qual al seglexx té un moment crucial en l 'ópera 
Moses und Aron de Schiinberg (que expressa l 'angoixa per la 
nostra capacitat d'expressió, de la  qual en depen la nostra iden
titat i la nostra vida). 

El debat entre la imatge i la paraula i el seu abast reapareix 
quan I 'humanisme i la idea de progrés han perdut llur vigencia. 
Schiinberg es veu abocat a una crisi de la seva identitat (pro
vocada pel nazisme) i empra un llenguatge musical capay de 
posar sobre la taula la crisi de 1 'Europa judeocristiana, usant 
multiplicitat de veus, I 'heterogenei"tat i I 'heteroglóssia. Desafia 
l 'expressió humana peró se'l relega al silenci ... 

Quines imatges rebem? Com ens en fem responsables i/o 
corresponsables?Coevolucionem amb elles? Aquestes són pre
guntes que hem de plantejar en una situació de erisí cüm ¡'ac
tual. Nosaltres ho fem acostant-nos a la creació musical deis 
segles XL'< i xx i al que sobre els vincles entre filosofia i música 
han dit filósofs com Eduard Nicol i Theodor Adorno. 
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