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L’anarquia del silenci

John Cage i l’art experimental

John Cage, ca. 1958. Fotografia d’Aram Avakian

Si la paraula «música» es considera sagrada (…) la podem 
substituir per un terme més significatiu: organització del so.
John Cage, El futur de la música: Credo, 1940

El compositor americà John Cage (1912-1992) va redefinir una 
pràctica radical de composició musical «experimental» que no sols 
va canviar el curs de la música i la dansa modernes, sinó que va 
configurar un nou horitzó per a l’art de la darreria del segle XX. 
Nascut a Los Angeles, Cage es va traslladar a Nova York a principi 
dels anys quaranta, va actuar en nombroses ocasions a Europa 
durant els cinquanta i es va fer un nom internacional a força de 
qüestionar contínuament les convencions de la música. La carrera 
de Cage, que es va allargar més de cinquanta anys, va donar lloc a 
nombroses innovacions formals, estructurals, temporals i tecnolò-
giques que han esdevingut pedres angulars de la consciència 
contemporània. 
           Aquesta exposició ofereix la primera historització de la seva 
pràctica i el camp precís de transformacions que van situar les 
estructures musicals a l’avantguarda de l’art avançat. La trajectòria 
de Cage es desplega dècada rere dècada: de la música de percussió 
(anys trenta) a les composicions per a «piano preparat» (anys 
quaranta), l’aleatorietat i la indeterminació (anys cinquanta), les 
noves tecnologies (dels seixanta en endavant), fins arribar a la 
temàtica política que va informar les obres de les últimes dècades de 
la seva vida.
           En les peces de percussió dels anys trenta, Cage va intentar 
introduir un espectre de sons insòlits amb l’ús d’«instruments» gens 
ortodoxos, reprenent el camí obert pels seus predecessors moder-
nistes (d’Edgard Varèse a Luigi Russolo). Així, no sols va expandir 
el concepte de música de percussió, sinó que va descobrir la funció 
de l’estructura temporal, tan oberta al «soroll» com a allò que 
s’entén convencionalment per sons musicals. Davant les exigències 
de crear música (i espai) per a la dansa –va compondre Bacchanale 
per a la coreògrafa Syvilla Fort (Seattle, 1940)–, Cage «va inventar» 
el «piano preparat», que portava més enllà la idea del seu mestre, 

Henry Cowell, d’obrir la tapa del piano i tocar les cordes directa-
ment. Inserint tota mena d’objectes entre les cordes del piano, Cage 
va crear un nou espectre de sons i va fer trontollar un dels puntals 
de la cultura burgesa.  
           A principi dels anys cinquanta, en el marc de les xerrades que 
feia a The Artists Club –punt de trobada dels pintors expressionis-
tes abstractes al Greenwich Village de Nova York–, Cage va 
mostrar un profund gir conceptual al nucli de la seva pràctica amb 
la «Conferència sobre res» (1950) i la «Conferència sobre alguna 
cosa» (1951), totes dues inspirades en la filosofia oriental. Va ser 
aleshores quan el seu alumne Christian Wolff li va regalar un 
exemplar de l’I Ching, el Llibre dels canvis xinès, que va influir en 
l’ús sistemàtic per part de Cage de les «operacions aleatòries» (com 
el fet de tirar monedes a l’atzar i consultar les respostes en aquest 
oracle) per generar totes les variables (so, dinàmiques, durada) de 
les seves composicions. Significativament, les operacions aleatòries 
esborraven també la funció tradicional de l’autor/compositor. El 
nou enfocament es va materialitzar en la complexa peça Music of 
Changes (1951-1952), la partitura completa de la qual s’inclou a 
l’exposició. Al llarg dels anys cinquanta, davant d’uns públics cada 
vegada més hostils, Cage va estendre la idea de l’ús de l’«atzar» en 
l’escriptura de partitures a l’àmbit de la interpretació amb el seu 
concepte d’«indeterminació». 
           La coneguda obra de 1952 4'33" incorpora tant les operacions 
aleatòries com la indeterminació. L’únic paràmetre que té en 
compte és el temps, aquests quatre minuts i trenta-tres segons 
indicats a la partitura amb l’absència de notes entre els parèntesis 
temporals. Difosa amb la simplificació de «composició “silenciosa” 
de Cage», aquesta partitura es pot veure a l’exposició en diverses 
versions, cosa que en subratlla el caràcter d’objecte conceptual 
dinàmic –amb un abast canviant a mesura que es desenvolupava el 
pensament de Cage– que ha afermat la seva reputació com una de 
les fites del segle XX. D’altra banda, també es mostren les partitures 
que Cage va compondre a la mateixa època utilitzant aigua i ràdios 
(Water Music i Imaginary Landscape No.4, totes dues de 1952), que 
són el millor contrapunt per posicionar 4'33".
           Malgrat que els anys seixanta es consideren la dècada culmi-



nant pel que fa a l’impacte de Cage en l’art avançat, l’exposició 
posa de manifest fins a quin punt es remunta més enrere la 
profunda rellevància de la seva pràctica artística avantguardista. 
L’exemple artístic que excel·lia en vida de Cage, i per tant també 
en aquesta exposició, és el de Marcel Duchamp (1887-1968). 
Associat amb el moviment Dadà (1916-1922) i inventor del 
readymade –un objecte quotidià inserit en el context de l’art per 
qüestionar-ne les convencions–, Duchamp va ser també un pioner 
en l’ús de l’atzar. Duchamp i Cage es van conèixer a Nova York als 
anys quaranta i van col·laborar en diverses ocasions en la produc-
ció d’obres en què intervenien elements visuals, so i atzar. Cage va 
desenvolupar el seu model d’aleatorietat independentment i des 
d’una disciplina del tot diferent de la de Duchamp, però aquest 
últim mantenia una posició singular en relació amb la pràctica 
artística i les seves convencions que Cage va reconèixer a l’instant. 
Si Duchamp es considera una de les forces conceptuals més 
poderoses del segle XX, Cage emergeix ara com la figura que en va 
agafar el relleu i va anticipar el paisatge saturat de mitjans de la 
pràctica postmoderna i contemporània. 
           Per la singularitat del seu enfocament –explorar l’obra d’un 
compositor des de la perspectiva d’un museu d’art contemporani–, 
l’exposició aborda les col·laboracions de Cage amb artistes com un 
aspecte clau de la historització de la seva pràctica. Des del Black 
Mountain College, a Carolina del Nord, i la seva amistat amb 
Robert Rauschenberg durant els anys cinquanta, així com el seu 
contacte amb Ellsworth Kelly en el mateix període a París, fins a 
les seves connexions amb els artistes del grup Fluxus i amb Andy 
Warhol durant els seixanta, veiem com el projecte de Cage sovint 
s’entrellaça amb els d’ells, malgrat que ho fa des de la perspectiva 
de la «música» més que no pas de l’«art». A partir de 1958, però, 
l’expansió que duu a terme Cage dels paràmetres de la composició 
desemboca en un sorprenent èmfasi en els elements visual –o 
teatrals–, incloent-hi diverses obres compostes expressament per a 
aparicions televisives.  
           L’obsessió de Cage per trencar els límits de la seva pròpia 
disciplina obria contínuament la seva pràctica a aplicacions que 
anaven molt més enllà de la música. Els seus cursos a la New 
School for Social Research de Nova York entre el 1956 i el 1960, a 
la mateixa època en què donava forma al seu model 
d’«indeterminació» i establia la seva teoria de «composició 
experimental», van aglutinar músics, poetes concrets i artistes que 
crearien les activitats que després es van difondre amb el nom de 
Happenings, Events i Fluxus, totes elles fonamentades en el temps 
i la performance. Al mateix temps, la presència del compositor als 
cursos d’estiu de Darmstadt (1958) va ser també significativa per a 
l’art avançat a Europa, i va influir notablement en les primeres 
incursions de Nam June Paik en la composició amb televisió. 
           A mesura que es dissolen les categories específiques dels 
diversos mitjans, trobem Cage al centre de pràctiques sense límits: 
les seves Variations VII (1966) van formar part dels Experiments en 
Art i Tecnologia (EAT) de Rauschenberg. També trobem les seves 
pròpies obres de base tecnològica i en desenvolupament continu, 
com la peça generada per ordinador que combina diapositives, so i 
pel·lícula titulada HPSCHD de 1969 (en una de les últimes sales de 
l’exposició). Els espais finals de la mostra posen en relleu l’interès 
de Cage per experimentar amb les possibilitats de la tècnica i la 
tecnologia. De diverses maneres, les obres presenten els seus atacs 
polititzats a les nocions d’autoria i d’atenció, així com declaracions 
públiques –per exemple, a l’última instal·lació a gran escala, 
Lecture on the Weather (1975), realitzada el 2008– i conferències 
com «Overpopulation and Art» (1992).  Les últimes produccions 
de Cage il·luminen la raó compromesa –la política de l’anarquia–, 
construïda sobre la base d’un qüestionament incessant. Amb 

aquesta perspectiva, cap gest –per més absurd que sembli– per part 
de Cage, des de la seva partitura aparentment «buida» fins a les 
seves somrients aparicions televisives, es podrà interpretar, d’ara 
endavant, amb gaire lleugeresa.
           La música de Cage i les seves idees s’entrellacen en un projecte 
filosòfic compromès –registrat a través de la gran diversitat de 
formats amb què va cartografiar els seus objectius i compromisos–, 
fonamentat en la convicció que l’alliberament de les convencions 
disciplinàries, del gust i dels models tradicionals de subjectivitat en 
l’àmbit estètic pot infiltrar qualsevol aspecte d’un modus vivendi 
compromès. Malgrat que la defensa de l’anarquia no es va
expressar fins més endavant –comparativament– del recorregut 
vital de Cage, les premisses per a aquesta posició hi són de molt 
abans. Les seves conviccions, la seva ètica, la seva insistència en la 
fragilitat i el preciosisme de les nostres competències perceptives 
constitueixen la imperiosa motivació que el va portar a trencar 
sistemàticament les convencions disciplinàries. Sense això, l’art 
dels últims cinquanta anys s’hauria desenvolupat d’una altra 
manera.  

Julia Robinson

Activitats

Divendres 23 d’octubre
19.30 h Conferència de Julia E. Robinson, comissària de l’exposició
21 h Concert: Margaret Leng Tan, piano
Selecció d’obres breus de John Cage per a piano preparat
Auditori MACBA. Entrada lliure. Aforament limitat

Tardor Cage-Cunningham
L’exposició va acompanyada d’un ampli programa d’activitats (concerts, performances, projeccions i 
tallers per a famílies i per a joves) que comptarà amb la participació destacada de la Merce Cunningham 
Dance Company, formació de qui va ser company i col·laborador de John Cage al llarg de cinquanta 
anys. Aquestes activitats se sumen al programa conjunt de diverses institucions culturals de la ciutat al 
voltant de dues figures centrals de l’avantguarda artística.

Més informació a www.macba.cat

Visites guiades diàries

(incloses en el preu de l’entrada)
Feiners, a les 18 h
Dissabtes, a les 12 i a les 18 h
Diumenges i festius, a les 12 h

Les visites guiades són en català i divendres en castellà 
Dilluns en anglès (Col·lecció MACBA)
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Horaris 
Feiners, d’11 a 19.30 h
Dissabtes, de 10 a 20 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h
Dimarts no festius, tancat
Dilluns, obert
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