
1. Erwin Panofsky: Tomb Sculpture. 
Nova York: Harry Abrams Inc., 1964, 
p. 26-27. L’exemple que proposava era la 
misteriosa similitud entre els sarcòfags 
púnics i les tombes del període àlgid de 
l’arquitectura gòtica, uns mil cinc-cents 
anys més tard: en ambdós casos, una 
figura humana, viva en aparença, amb 
els ulls oberts, es troba sobre la tapa en 
una posició que de vegades se sugge-
reix que resulta incòmoda per mitjà de 
la presència d’un coixí sota el cap. La 
forma és similar en ambdós casos, però 
el procés històric que va conduir a l’un 
i a l’altre no podria ser més diferent: en 
el cas dels sarcòfags púnics, «una efígie 
originalment tridimensional i jacent 
acaba per trobar-se en equilibri precari 
sobre el sostre d’un sarcòfag en forma 
de casa»; en les tombes medievals «una 
figura originalment bidimensional, re-
presentada sobre una llosa a terra, però 
plasmada com si estigués dempeus, 
va adquirir posteriorment un volum 
tridimensional, de manera que la figura 
s’expandeix per convertir-se en estàtua, 
la llosa s’eleva sobre els suports que 
la sustenten o bé es converteix en el que 
en llatí es coneix com a tumba». 

2. Steve Reich: «On Pendulum Music» 
(abril de 2000) http://www.furious.com/
perfect/ohm/reich.html. Morellet em va 
escriure: «Preferia Thelonious Monk que 
Boulez i companyia. Steve Reich va ser 
el primer músic nord-americà no negre 
que em va interessar realment» (carta a 
l’autor, 2 de juny de 2009).

3. Vegeu François Morellet: «Musique et 
peinture», Comment taire mes commen-
taires. París: ENSBA, 1999, p. 138-139.
Hauria d’afegir que Morellet, intrigat 
potser pel que havia descobert tardana-
ment sobre Cage, va acceptar participar 
amb ell en una exposició de tres artistes 
a Praga, amb l’esperança de trobar-se 
amb el compositor, però l’exposició es 
va dur a terme més tard del que estava 



previst (va tenir lloc del desembre de 
1993 al gener de 1994, aproximadament 
un any després de la mort de Cage, a la 
Galerie Hlavniho Mesta). 

4. «Del 1951 al 1961 no vaig tenir cap 
èxit: vaig fer una única exposició indi-
vidual (tot i que vaig haver de contribuir 
a sufragar-ne les despeses), vaig ven-
dre tres obres (però a altres pintors: 
Fontana, Gerstner i Vasarely). Per això 
vaig fer poques pintures d’aquest tipus, 
que són complicades i no serveixen per 
res, tot i que em vaig embarcar en molts 
projectes. Fer-ne alguna de tant en tant, 
amb una ampliació exacta i pulcra, em 
va permetre imaginar-me la resta, sense 
haver de construir més prestatges per 
emmagatzemar-les a l’estudi.» François 
Morellet: «Pourquoi, 30 à 40 ans après», 
François Morellet: Dessins. Grenoble: 
Musée de Grenoble, 1991, p. 45. El di-
buix en qüestió, de 1958, es reprodueix 
a la pàgina 137 (núm. 213). 

5. I no és difícil especular que si mai 
va saber-ne alguna cosa, va ser al final 
de la seva vida, potser en relació amb 
l’exposició de Praga (vegeu nota 3) 
en la qual va participar pòstumament.

6. Vegeu Yve-Alain Bois: «François 
Morellet/Sol LeWitt: A Case Study», 
a Thomas W. Gaehtgens (ed.): 
Künstlerischer Austausch/Artistic 
Exchange, Actes del XXVIII Congrés 
Internacional d’Història de l’Art, 
Berlín, 15-20 de juliol de 1992 (Berlín: 
Akademie Verlag, 1993), p. 305-318. 

8. De fet, el sistema es deriva d’una 
composició lleugerament anterior, Solo 
for Piano, que només és una part d’una 
obra més àmplia anomenada Concert 
for Piano and Orchestra, de 1957-1958. 
Vegeu Pritchett, op. cit., p. 135-136.

7. James Pritchett: The Music of 
John Cage. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1993, p. 126. 



9. Per al piano, aquestes categories són 
les següents: «1) cordes polsades o amb 
sordina, 2) notes que es toquen al teclat, 
3) sorolls externs, 4) sorolls interns, i 5) 
sons auxiliars (la resta de sons).» Per 
a la ràdio, aquestes categories són les 
següents: «1) “glissando de quilocicle” 
[sigui el que sigui!], 2) discurs de ràdio, 
3) interferències, 4) música de ràdio». 
I, per descomptat, de nou, «sons auxi-
liars». Vegeu Pritchett, op. cit., p. 126. 
Com a exemples de «sons auxiliars», 
la partitura publicada conté «inclusió 
de veu, preparacions de piano, etc.» 
Vegeu Rebecca Y. Kim: In No Uncertain 
Musical Terms: The Cultural Politics of 
John Cage’s Indeterminacy, tesi doc-
toral. Nova York: Columbia University, 
2008, p. 184.

10. Pritchett, op. cit., p. 136.

11. Kim, op. cit., p. 184. L’estructura de 
l’obra era tan complicada en aquella 
època que Cage va haver de recórrer a 
un amic seu, el pianista David Tudor, per 
al qual va escriure Variations I, perquè 
l’estrenés.



12. Vegeu Kim, op. cit., p. 67. L’avantat-
ge dels mitjans gràfics utilitzats per 
Cage, en comparació amb la consulta 
de l’I Ching, el seu mètode preferit 
per introduir l’atzar fins al 1958, era la 
rapidesa. («També volia disposar d’una 
manera molt ràpida d’escriure una peça 
musical. Els pintors, per exemple, treba-
llen lentament amb l’oli i molt de pressa 
amb l’aquarel·la.» Citat a ibíd., p. 112.)



13. Tot i que Cage va pronunciar 
algunes de les seves conferències més 
importants a la seu de l’expressionisme 
abstracte, l’Artists Club, entre el 1949 i 
el 1951, Feldman va establir una relació 
més estreta amb els artistes del grup. 
Tot i així, Feldman i Cage, del 1950 al 
1954, van freqüentar sovint el principal 
local de l’expressionisme abstracte, el 
Cedar Bar, segurament més a instàncies 
de Feldman que de Cage. 

14. Tant Jonathan D. Katz, a «John 
Cage’s Queer Silence; or How to Avoid 
Making Matters Worse» (GLQ, vol. 5, 
núm. 2, p. 321-252), com Caroline A. 
Jones, a «Finishing School: John Cage 
and the Abstract Expressionist Ego» 
(Critical Inquiry, vol. 19, núm. 4, estiu 
de 1993, p. 628-665), expliquen de 
manera convincent aquesta estètica de 
la supressió o l’eliminació d’un mateix, 
oposada directament als hàbits masclis-
tes i heterosexuals dels expressionistes 
abstractes com a grup, i la posen en 
relació amb l’homosexualitat encoberta 
de Cage. Tal com reconeix Katz, seria 
tanmateix un error assenyalar l’estra-
tègia d’un home gai durant l’era de la 
caça de bruixes dirigida per McCarthy 
com l’única causa per la qual Cage va 
assimilar l’estètica del silenci. Un bon 
exemple en sentit contrari seria el d’Ad 
Reinhardt, de qui es coneix de sobres 
el seu caràcter faldiller, si bé el seu art 
es va oposar de manera similar a la 
retòrica de l’expressionisme abstracte 
i constitueix també un al·legat a favor 
del silenci, o si més no del xiuxiueig. 
Cage va dir de Reinhardt que la «seva 
obra era tan atractiva que tendia a 
resistir-se a aquesta atracció». Citat a 
Richard Kostelanetz (ed.): Conversing 
with Cage. Nova York: Limelight 
Editions, 1988, p. 176.



15. Morellet explica un malson recurrent 
que va tenir una i altra vegada durant 
la dècada dels cinquanta: treia una tela 
per mostrar-la a un visitant i l’horrorit-
zava descobrir que semblava una obra 
informal; treia una segona tela i li pas-
sava el mateix, i així successivament. 
S’adonava llavors que en haver treballat 
pel seu compte, sense exposar, tenia 
una percepció completament fraudu-
lenta del seu art, que era, en efecte, tan 
«subjectiu» com el del pallasso Georges 
Mathieu, cosa que aparentment resul-
tava evident per al seu fantasmagòric 
visitant (moment en què es despertava). 
Vegeu Morellet: «Sur la fragmentation, 
la gravure, et l’art de ne rien dire», 
Comment taire mes commentaires, 
op. cit, p. 86.

16. Vegeu Pierre Boulez: «Aléa», 
reimprès a Relevés d’apprenti. París: 
Editions du Seuil, 1966, p. 41-55. 
La rèplica de Cage va ser la no menys 
cèlebre conferència sobre la indeter-
minació que va pronunciar el setembre 
de 1958 a Darmstadt, on irònicament 
substituïa Boulez, que havia cancel·lat 
la seva assistència (publicada a 
John Cage: Silence. Middletown, Conn.: 
Wesleyan University Press, 1961, 
p. 35-40). 

17. Kim, op. cit., p. 123.



19. François Morellet: «65, 38, 21, 
4, 72...», a Tate Online [consulta: 
juny del 2009].

18. Kostelanetz (ed.), op. cit., p. 180.





20. Vegeu Yve-Alain Bois: «Kelly in 
France: Non-composition in all its 
Guizes», Ellsworth Kelly: The French 
Years. Washington, D.C.: National 
Gallery, 1992, p. 9-36, i «Kelly’s 
Trouvailles: Findings in France», 
Ellsworth Kelly: The Early Drawings, 
1948-1955. Cambridge, Mass.: Fogg 
Art Museum i Harvard University Art 
Museums; Winterthur, Suïssa: 
Kunstmuseum Winterthur, 1999, 
p. 12-35.



21. Aviat es va adonar que la capaci-
tat dels homes per detectar les sem-
blances era limitada. Window, Museum 
of Modern Art, Paris es va exposar 
per primer cop als Salons des Réalités 
Nouvelles (una mostra anual dedica-
da a l’art abstracte), però amb el títol 
Construction: Relief en blanc, gris et 
noir, que va continuar essent el títol de 
la peça fins al 1968. Tot i que aquesta 
obra és una reproducció en miniatura 
però objectiva d’una de les finestres del 
Palais de Tokyo, la qual cosa garanteix 
que la majoria dels visitants del Salon 
estiguessin familiaritzats amb l’objecte 
font (sobretot perquè a França les fines-
tres de guillotina són poc habituals), 
no sembla que ningú la identifiqués, ni 
sospités remotament que n’era la font.



22. El fet que Cage també utilitzés una 
estructura basada en 64 unitats (les 
de l’I Ching) per al sistema de gràfics 
que va desenvolupar mentre treballava 
en Music of Changes el 1951 és una 
coincidència divertida. 64 són també 
els quadrats que componen un tauler 
d’escacs i, tot i que Kelly probablement 
no ho sabia en aquella època, també 
el nombre de plans de les trames mo-
dulars que va pintar Mondrian els anys 
1918-1919.

23. Amb el títol Form Line Color, aquest 
«manuscrit» ha estat publicat en forma 
de facsímil per Harvard University Art 
Museums, 1999, amb una introducció 
de Harry Cooper.

24. La insistència de Kelly en l’autono-
mia física de cada pla cromàtic és molt 
semblant a l’exigència de Cage, uns 
quants anys després, que cada so ha 
de rebre un tractament independent 
(d’aquí es deriva el seu horror davant 
l’harmonia i la seva crítica del tipus 
de diàleg que escenifiquen els músics 
de jazz durant una sessió). 





25. Pritchett, op. cit., p. 61-62.
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26. Ibíd., p. 75.

devien ser molt ben rebuts. Però també és possible aventurar la hipò-
tesi que aquests ànims, la seva mateixa expressió, tinguessin la matei-
xa importància per a l’home que els va donar, i que fos precisament 
quan aplaudia els intents primerencs i encara poc sofisticats de Kelly 
per registrar el que ja estava fet que Cage iniciés el procés de pensa-
ment que l’havia de portar a fer servir per primer cop l’atzar en el seu 
Concerto for Prepared Piano and Chamber Orchestra, del 1950-1951, 
com també al concepte fonamental de la equivalència o la intercanvia-
bilitat del so i el silenci. (Es tracta d’un concepte ampliat i simplificat 
després de la seva famosa epifania a la cambra anecoica de Harvard, 
un any més tard, a partir de la qual Cage va arribar a la conclusió que 
«no existeix això que anomenem silenci, sinó que només existeixen 
els sons: allò que havia denominat silenci [en parlar de la seva música] 
era només un compendi de sons no intencionals».)26

El setembre del 1950, Kelly va enviar a Cage una llarga carta amb 
fotografies de les obres que havia fet recentment, entre les quals 
hi havia Window, Museum of Modern Art, Paris i White Relief (però sense 
títols i sense revelar a Cage com les havia fet). Aquesta última es basa 
en el patró d’una plantilla decorativa japonesa semblant a les que 
Cage havia comprat als venedors de les ribes del Sena; havia mostrat 
les seves adquisicions a Kelly i aquest s’hi havia interessat vivament. 
L’única transformació que Kelly havia introduït havia estat el canvi de 
format (la imatge original s’amplia) i l’eliminació de qualsevol opo-
sició cromàtica: el silenci de l’objecte trobat s’atenua encara més per 
mitjà d’una distorsió general. (Oportunament, més endavant el pintor 
dedicarà aquesta obra a Cage.) La coneguda carta de Kelly desborda 
d’entusiasme (conté el que es podria descriure com un manifest a 
favor dels murals públics i en contra del mercat). «El problema són les 
noves idees, que avancen tan de pressa. A penes tinc temps per acabar 
coses antigues», escriu Kelly (i en haver tingut l’ocasió d’examinar els 
seus arxius, puc certificar que és rigorosament cert). Però també es 
pot apreciar una certa angoixa: a Kelly se li estaven a punt d’acabar els 
diners rebuts de l’Estat per a la seva estada a França i començava 
a preguntar-se si després no hauria de tornar als Estats Units i a viure 
a Nova York: «Preferiria quedar-me aquí i treballar. T’agrada Nova 
York? Ets feliç allí? Aquí tot té sentit. A Nova York dubto que alguna 
cosa arribi a tenir cap sentit. Escriu-me. Tindré en compte els teus 
consells. Et tinc un gran respecte.»27

Cage no va respondre. A Kelly això no li va sorprendre ni li va doldre. 
«Està ocupat», va escriure al seu amic Coburn el desembre del 1950, 
insistint-li que anés a veure el compositor a Nova York.28 Tres anys 
i mig més tard, després de trobar per casualitat un número d’Art News 
amb una reproducció d’una obra d’Ad Reinhardt a la portada, incapaç 
de «resistir-se al seu atractiu» (al contrari que Cage) i suposant erròni-
ament que aquesta classe de pintura, amb la qual sentia una profunda 
afinitat, devia tenir èxit als Estats Units, ja que havia rebut aquesta 

27. La carta està parcialment publicada 
en la cronologia de Bois: Ellsworth 
Kelly: The French Years, op. cit. p. 187.

28. Aquesta carta conté un relat 
entusiasta de la música que Cage va 
compondre per a la pel·lícula sobre 
Alexander Calder, que Kelly acabava 
de veure a París.
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29. Un altre exemple sorprenent de 
la convergència entre l’obra de Kelly 
i la de Rauschenberg és l’interès de 
tots dos per les empremtes de pneu-
màtics com a forma de dibuix; l’única 
diferència és que Rauschenberg feia 
ell mateix l’empremta (amb l’ajuda de 
Cage), mentre que Kelly col·leccionava 
papers o trossos de cartró tacats per 
les empremtes de pneumàtics al carrer 
i les enganxava en àlbums com si fos-
sin ready-mades. Sobre aquesta qüestió, 
vegeu el meu assaig titulat «Winks 
of Recognition», Fernand Léger: Paris-
New York. Ostfildern: Hatje Cantz Verlag, 
2008, p. 139-146.

publicitat, Ellsworth Kelly va tornar a casa seva. Una de les primeres 
persones a les quals va anar a buscar va ser Cage, però ja havia madu-
rat i no necessitava un germà gran. Mentrestant, Cage havia trobat un 
germà en la persona de Rauschenberg. Va aconsellar Kelly que l’anés 
a veure pensant encertadament que els dos tenien moltes coses en 
comú. (Les similituds entre els White Paintings de Rauschenberg i els
nombrosos esbossos que en la mateixa època Kelly va fer a França per
a panells monocroms múltiples, demostren que Cage tenia raó; moltes 
obres que daten dels primers anys de Rauschenberg també les podria 
haver firmat Kelly.)29 Però quan Kelly va anar a visitar-lo, Rauschenberg 
havia començat a avançar en una direcció completament diferent, 
la dels Combines, la sintaxi dels quals era completament aliena a l’im-
puls anticompositiu de Kelly. 

D’això no en va sortir res. Kelly i Cage van continuar essent amics, 
per descomptat, però mai no van arribar a intimar gaire.

Això significa que a part d’una primera trobada no hi ha gaire conne-
xió entre tots dos artistes? No, però aquí abordem un encontre de 
mentalitats més que cap altra cosa (encara que la seva trobada real a 
l’hotel que van compartir a París durant la primavera del 1949 tingués 
certes repercussions). Es podria dir que Kelly ha estat (sense saber-ho) 
el més cageà de tots els artistes, en el sentit que les seves estratègies 
i les del compositor van ser completament paral·leles al llarg dels anys 
(cosa que no podria dir-se del panteó dels elegits de Cage). Transfe-
rència, atzar, trama, monocrom: no cal gaire energia per establir, a 
la inversa, que Cage ha estat el més «kellyà» de tots els compositors.30

En resposta a la pregunta inquietant: «Si el procés musical “despulla” 
la ment del seu “dret al control”, què és el que fa la ment si no té res 
a fer?», Cage va respondre que concentraria la seva atenció en l’audi-
ció.31 Si a Kelly se li hagués formulat aquesta mateixa pregunta, però 
al voltant del procés pictòric, hauria contestat que «hauria concentrat 
l’atenció en la mirada». 

30. Aquí val la pena recordar una 
anècdota curiosa. L’estiu de 1951, quan 
encara vivia a París, Kelly va enviar 
el quadre La Combe III –d’una sèrie 
d’obres basades en ombres projectades 
per baranes en una escala exterior–, 
a l’exposició pel 75è aniversari de la 
Boston Museum School. Va demanar 
a Cage que li guardés l’obra un cop 
acabada la mostra. Quan Kelly va anar 
a recollir-la en tornar als Estats Units, 
una mica menys de quatre anys des-
prés, li va donar ànims veure-la penja-
da sobre el piano de Cage.

31. Vegeu Kim, op. cit., p. 172.


