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Quan ens apropem a tocar físicament algunes de les últimes 
obres de Jaume Plensa, quedem atrapats en un espai imaginari 
i quimèric, obert a través de l’abisme incommensurable que hi 
ha entre la concentració vibrant i íntima de la ingràvida cara 
femenina i el caràcter brutalment petri del basalt amb el qual 
està feta. Aquest món que se’ns obre entre la raó i el somni, 
entre el que és viu i el que és inert, entre l’energia i la matèria, 
ens convida amb humilitat i naturalitat a submergir-nos en un 
silenci de qualitats musicals que serà l’objecte de la nostra anà-
lisi. Convé tancar els ulls per permetre el naixement d’un espai 
intern de reflexió, de vibració amb un mateix, d’escolta del mur-
muri orgànic que ens manté vius i que, al seu torn, ens incita a 
continuar una recerca existencial més enllà del que les nostres 
pors i els nostres instints ens permeten albirar en un primer 
moment. Perquè una ment creativa és una ment que escolta i 
acull amb dolor i patiment, però també amb plaer, els conflictes 
i les contradiccions internes pròpies de la condició tràgica de la 
nostra espècie. Aquesta escolta ens ofereix una oportunitat per 
arribar a realitzacions artístiques o científiques, percebudes com 
a nous camins que ens acosten a la bellesa i a la complexitat 
inabastable de la natura. 

Un dels factors tràgics de la condició humana és la dificul-
tat individual i col·lectiva d’assumir la tensió extrema entre els 
impulsos de base genètica i els condicionants culturals. Segons 
el psicobiòleg Michael S. Gazzaniga, el nostre cervell és una 
màquina adaptada a caçadors-recol·lectors que vivien en grups 
petits i entorns adversos, i que encara no s’ha adequat a la vida 
en les grans organitzacions socials d’avui.1 Amb les seves crea-
cions, Jaume Plensa s’aventura a furgar en aquesta ferida oberta 

1. Michael S. Gazzaniga: ¿Qué nos hace humanos? Madrid: Espasa, 2010.
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Plensa: «Si penses en la matèria no estàs obligat a pensar en el 
pes, pots pensar també en l’energia. En la meva obra m’agrada 
transformar l’energia en un objecte que ompli l’espai.»4 Així, la 
concepció de La Neige Rouge entronca amb la paradigmàtica 
equivalència entre massa i energia (E=mc2) alhora que, en lloc 
de centrar-se en la matèria escultòrica com a finalitat, en fa el 
vehicle necessari per transformar l’espai que l’envolta. Un segon 

nexe, doncs, amb l’equació fonamental de 
la gravetat einsteiniana que descriu com la 
matèria-energia deforma l’espaitemps.

En el cas d’obres com Song of Songs 
III and IV, són l’espaitemps mateix i la 
percepció de l’observador l’objecte directe 
del seu treball. Plensa està fascinat per 
l’actitud que adopten tant el creador com 
l’observador davant d’un material, però 
més encara davant la veritable matèria de 
l’escultura, que són les idees i que percep 
com una energia que emana dels objectes, 

dels espais i de les persones.5 En aquest punt, és interessant 
comparar com dos dels referents clàssics més importants per a 
Plensa –Miquel Àngel i Velázquez– van transcendir la matèria 
tot partint de camins oposats. Mentre que l’artista italià dissol 
o amaga la seva pinzellada en una textura pictòrica massiva de 
qualitats indiscutiblement escultòriques, i en les seves escul-
tures la qualitat mineral del marbre queda transcendida per la 
idea que sostreu del bloc curosament triat i preparat a Carrara, 
en el cas de Velázquez la sensació extrema de vivacitat i de 
presència real s’aconsegueix mitjançant la plasticitat musical 
de les seves pinzellades obertes i palpables, aplicades amb 
lucidesa i sobrietat. Qui trobaríem, millor que Antoni Tàpies, 
per fer-nos veure el valor que Velázquez atorga a la qualitat 
de la matèria pictòrica com a base per ser transcendida: «De 
prop, es veu clara la subtilesa d’aquest artista inquietant: la 
seva forma de teixir colors que diuen tant amb tan poc, una 
mena d’agitació del buit, un camp de forces on s’encarna la 

4. Plensa: El cor secret, op. cit., p. 73.
5. Ibíd., p. 116.

en el nucli de la nostra identitat personal. Així, ha afirmat en 
diverses ocasions que el cervell és el lloc més salvatge del nostre 
cos, un lloc humit i fosc, ple de racons.2 En el seu treball, l’ex-
pressió d’aquesta fractura pren sovint la forma d’elements duals o 
contraris que entren en fricció i interactuen dialècticament, com 
fluids corporals de connotacions antitètiques (el semen i la sang), 
o la presència/absència d’elements acústics en l’espai d’expressió 
(el so i el silenci).

És fascinant adonar-se de com poden ser-ne de properes 
les intuïcions estètiques de l’artista i del científic en el moment 
de la concepció creativa d’una obra d’art o d’una teoria científica. 
Així, el 1922, en una conferència a la Universitat de Kyoto titu-
lada «Com vaig crear la teoria de la relativitat», Albert Einstein 
va explicar que quan es trobava assegut a la cadira a l’oficina 
de patents de Berna li va venir de sobte aquesta idea: quan una 
persona es troba en caiguda lliure, no sent el seu propi pes. 
Aquesta senzilla idea el va deixar fascinat i el va impressionar 
tan vivament que, més endavant, va arribar a qualificar aquesta 
revelació com el pensament més feliç de la seva vida.3 Einstein 
deixa clar que és una idea, una intuïció que posa en joc el propi 
cos (en caiguda lliure, potser dins d’un ascensor), la que obre tot 
un seguit de contradiccions irresolubles amb la teoria gravitatòria 
newtoniana vigent en aquell moment. El que nosaltres sentim 
com a pes és avui la força perpendicular de caràcter electromag-
nètic que el terra o la cadira exerceix contra el nostre cos, i que 
ens bloqueja la caiguda lliure en el pou gravitatori de la Terra.

Tant si ens trobem a l’ascensor en caiguda lliure, en una 
estació orbital o dins les càpsules de Jaume Plensa (Song of 
Songs III and IV [2004]), podem experimentar la sensació de 
llibertat que implica seguir una geodèsica, sense estar sotmesos 
a cap força.

L’obra La Neige Rouge (1991) és un dels exemples més clars 
de com la matèria, el ferro colat, es transforma en pura llum 
i energia quan perd l’opacitat i la textura que ens provoquen 
la sensació de pesantor associada a la massa. En paraules de 

2. Jaume Plensa: El cor secret. Entrevistes, trad. de Jordi Martín Lloret. 
Barcelona: Edicions 62, 2016, p. 61 i 111.
3. Hanoch Gutfreund i Jürgen Renn: El camino hacia la relatividad, trad. 
d’Alfonso García-Parrado. Barcelona: Tusquets, 2017.

Song of Songs III and IV, 2004 

La Neige Rouge, 1991 
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És així com, en certs passatges de Breathing (2015), obra coral 
a dotze veus sobre textos de Plensa, he explorat la física dels 
batements, variacions perceptibles d’amplitud sonora provocades 
per la fricció intervàl·lica de dues veus molt properes:

bo
micro-gliss micro-gliss

Hèctor Parra, Breathing, 2015. Publicat per Durand, París, 2016. 
Anàlisi simplificada de la forma d’ona del fragment corresponent.

El físic teòric David Bohm va proposar una visió de l’uni-
vers molt propera i reveladora del que Jaume Plensa entreveu 
com a totalitat vibrant i interconnectada. Bohm proposa entendre 
la realitat física com un camp unificat i indivisible. Les partícu-
les fonamentals són considerades regions localitzades on aquest 
camp és molt intens. A mesura que ens allunyem del centre 
d’aquesta regió més intensa, el camp de la partícula es debi-
lita fins a fusionar-se de forma gairebé imperceptible amb els 
camps d’altres partícules. Així resulta impensable plantejar-nos 
l’existència separada de components bàsics com els àtoms o les 
partícules elementals. Tot està interconnectat.8 Una interconne-
xió semblant deixen entreveure els caps fets de malla metàl-

8. David Bohm: Sobre la creatividad, trad. d’Alicia Sánchez Millet. Barcelona: 
Kairós, 2015.

indicible realitat absoluta, i a més, sense situacions especta-
culars, des de la més íntima quotidianitat.»6

Premi Velázquez 2013, Jaume Plensa és digne hereu i suc-
cessor dels seus mestres. En algunes de les millors escultures 
dels darrers anys, com Lou (2014), la matèria pren vida gràcies a 
la fricció curosament articulada entre el basalt en aparent estat 
brut i l’expressió sublim esculpida i focalitzada en les obertures 
frontals del rostre. Les orelles, per la seva absència, accentuen 
la necessitat d’un silenci interior capaç d’acollir amb plenitud el 
món vibrant que ve de l’exterior, de la totalitat. Els llavis i els 
orificis nasals estan tractats amb una sorprenent precisió ana-
tòmica, gairebé clínica, alhora que es posa en valor la sòbria 
sensualitat dels músculs labials i dels cartílags del nas. Segons 
la font d’il·luminació, aquestes formes –a la vegada tan famili-
ars i tan estranyes– ens deixen entreveure ombres de precisió 
poètica i de reminiscències orientals que dibuixen inquietants 
ondulacions quasi musicals sobre el rostre. Per contrast, els ulls 
clucs estan sorprenentment desdibuixats, se’ns apareixen com 
borrosos, com si estiguessin lleugerament humits: les finestres de 
l’ànima vibren i ens permeten penetrar imaginàriament a l’interior 
d’aquest rostre-món. Els ulls de Lou suggereixen una concentració 
i una escolta interna de qualitats intrínsecament musicals, que 
fan que percebem aquest quasi-tòtem com una font d’energia, de 
vibració, que s’expandeix permanentment en l’espai que l’envolta. 

Sabem que de petit, quan el seu pare tocava el piano, 
Plensa s’hi amagava a l’interior (es tractava d’un piano verti-
cal amb obertures inferiors), i es passava hores sentint com les 
vibracions de les cordes i de l’aire percudien el seu cos. Aquesta 
experiència continuada li va fer desenvolupar una escolta interna 
especialment atenta als sons fisiològics produïts pel cos humà. 
A l’obra Love Sounds (1998), Plensa entén l’art com un so que 
emana del propi cos:7 l’artèria femoral produeix un so de tipus 
tàntric, mentre que la vena jugular pot recordar el soroll del 
vent. A World Voices (2010), composta per 196 címbals, són les 
gotes d’aigua caient sobre els instruments les que creen ritmes 
variables i cadències quasi musicals programades per ordinador. 

6. Antoni Tàpies: «Velázquez o l’agitació del buit», L’experiència de l’art. 
Barcelona: labutxaca, 2010.
7. Plensa: El cor secret, op. cit., p. 87.

Lou, 2014 (detall) 
Gràfics del llibre Love Sounds, 1999 

Love Sounds, 1998 (detall)
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el so esdevé una mena d’escultura acústica que es desplega en el  
temps i que, de vegades, afecta la nostra percepció de forma atà-
vica: «Si vull parlar del silenci, no deixaré la sala fosca i en 
silenci. El millor és treballar amb el seu contrari, la presència de 
so!», afirma Jaume Plensa.10 Així, al final de Breathing, després 
de 25 minuts de desenvolupament musical constant, i després del 
clímax per acumulació de màxima densitat (com pot visualitzar-se 
en el sonograma), emergeix el silenci.

El cos és el fonament de la ment conscient, i les estructures  
del protojò estan inextricablement vinculades a les parts del cos 
que bombardegen constantment el cervell amb senyals i que reben 
el bombeig de retorn del cervell creant un bucle ressonant.11 Per 
a Plensa, els nostres pensaments són una vibració, un soroll més 
del nostre cos. Pensaments encarnats musicalment que he intentat 
posar en les cordes vocals (o en la cavitat bucal) dels dotze can-
tants solistes de l’obra per a cor de cambra Breathing, basada en el 
poema homònim de Jaume Plensa. Els tenors (els dos pentagrames 
reproduïts) articulen fonemes sense fer servir la vibració de les 
cordes vocals –fonemes/soroll que més endavant constituiran els 
fonaments de paraules portadores de significat. Al mateix temps, 
els dos barítons articulen les paraules «our body» mentre inspiren 
i expiren de manera marcadament sonora, cosa que li dona un 
ritme i una qualitat fisiològica. Passatges musicals com aquest 
intenten qüestionar la relació entre la forma musical i l’espai acús-
tic a través del buidatge per desvocalització del cant:
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Hèctor Parra, Breathing, 2015, pàgina 97. Publicat per Durand, París, 2016.

10. Plensa: El cor secret, op. cit., p. 60.
11. Antonio Damasio: I el cervell va crear l’home, trad. de Joan Solé. Barcelona: 
Destino, 2010.

lica (Nuria, 2007 i Irma, 2010) que Plensa 
va instal·lar al yorkshire Sculpture Park. En 
certs indrets la malla és molt densa i ata-
peïda, en d’altres més dilatada. Al mateix 
temps, el mallatge irregular afecta la visió 
que tenim de la realitat circumdant, i sobre-
tot del fragment de paisatge que queda cobert 
per les escultures, que sembla deformar-se. 
Plensa afirma que el seu treball en aquesta 
obra és una qüestió d’harmonia matemàtica, 
gairebé musical. La malla captura la realitat, 

que esdevé així un element capital de la forma.9

En el camp musical experimental, s’ha anat fent lloc un 
nou paradigma d’anàlisi del fenomen sonor: l’espectromorfologia. 
Aquesta teoria engloba l’estudi dinàmic de la totalitat dels fenò-
mens acústics, i entén la música com el camp de forces resultant 
de la interacció més o menys complexa i multidimensional entre 
l’evolució de l’espectre –del timbre– i de l’amplitud en el temps. 
Com suggereix el compositor i teòric Denis Smalley, hereu en 
certa manera de Pierre Schaeffer, el pare de la música concreta, 
podem modelitzar, des de la microescala fins a la macroescala, 
tot un seguit de formes característiques d’evolució dinàmica que, 
unides a les tensions espectrals corresponents, conformen els 
pilars fonamentals de l’estructura musical. Si l’evolució del dis-
curs en la música clàssica es fonamentava en la gradació refinada 
de la tensió entre l’estructura temàtica i l’arquitectura harmònica 
basada en el sistema tonal, un cop el tematisme s’atomitza i el 
sistema tonal es dissol a principis del segle xx s’obre un nou 
món ple de possibilitats. Des dels anys vint fins als setanta, la 
serialització parcial o integral de molts dels paràmetres musicals 
clàssics (altures, ritmes, dinàmiques) va dominar la creació musi-
cal, però el desenvolupament paral·lel de la música electrònica 
va anar introduint un canvi de paradigma: el fet de concebre 
la música directament a partir d’una interacció profunda entre 
les dimensions d’energia i de color espectral, deslligades ja dels 
prototips vinculats al llenguatge tradicional. D’aquesta manera, 

9. Entrevista de Catherine Millet a Jaume Plensa: «Jaume Plensa. Les Visages de 
la mémoire», Jaume Plensa. Milà: Silvana Editoriale; Saint-Étienne Métropole: 
Musée d’art moderne et contemporain, 2017, p. 82.

Hèctor Parra, Breathing, 2015, última pàgina. 
Publicat per Durand, París, 2016.

Nuria, 2007 i Irma, 2010
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Considerem l’obra escultòrica o la partitura musical com 
estructures globals que l’esperit humà només pot apropiar-se sota 
la forma d’un flux temporal. Per a Jaume Plensa, més que un 
problema de matèria i d’espai, l’escultura es conforma, doncs, 
com un problema de temps i d’energia, i se situa així en el punt 
d’unió entre el repòs i el moviment, entre l’absència de temps i 
el flux temporal permanent.12 En paraules del bioquímic Jacques 
Monod, la nostra pròpia evolució com a espècie dins de la bios-
fera és un procés irreversible que defineix una direcció en el 
temps.13 Però l’ésser humà, gràcies al desenvolupament de la seva 
consciència, té la capacitat única de projectar-se cap al passat o 
cap al futur.14 En aquest sentit, la mateixa naturalesa monumen-
tal i complexa del treball de Jaume Plensa posa en relleu la tensa 
fricció viscuda per l’artista entre el flux mental de la creació, 
sovint extremadament ràpid i multiconnex, i la seva realització 
física: «L’escultura té un tempo que sempre és més lent que el 
del cap», afirma l’artista.15

12. Entrevista de Catherine Millet a Jaume Plensa: «Jaume Plensa. Les Visages 
de la mémoire», Jaume Plensa, op. cit.
13. Jacques Monod: Le Hasard et la nécessité. París: Éditions Points, 2014.
14. Gazzaniga: ¿Qué nos hace humanos?, op. cit.
15. Plensa: El cor secret, op. cit., p. 187. Jaume Plensa a l’Atelier Calder, Saché, França, 1996


