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en una longitud de 38 centímetres. Passava a ser una cosa força llarga 
que podia descompondre’s i tallar-se. Morty Feldman […] va agafar 
un fragment de sis mil·límetres i ens va demanar que hi incloguéssim 
1.097 sons, i així ho vam fer. Efectivament, ho vam fer.»30

 
La partitura, que va arribar a tenir gairebé cinc-centes pàgines, no es 
va publicar mai. És conegut que Cage la va descriure com un «patró 
de modista [...]: indica literalment per on s’ha de tallar la cinta i es 
col·loca la cinta sobre la mateixa partitura».31 Tanmateix, en comptes 
de funcionar com un exercici de control, aquesta composició extre-
madament detallada va generar justament el contrari: els sons se 
sentien distorsionats, les mesures no arribaven mai a ser exactament 
iguals dues vegades seguides, les seccions que suposadament s’havi-
en de sincronitzar es desactivaven a causa d’increments menors però 
perceptibles. Si bé tot això es devia almenys en part als procediments 
rebuscats i a les tecnologies primitives que s’utilitzaven, Cage evi-
dentment va entendre que aquestes discrepàncies eren intrínseques 
a l’aparell utilitzat. Més endavant va declarar que durant la fase de 
treball de Williams Mix: «Vaig començar a allunyar-me de la idea de 
control, fins i tot del control per mitjà de les operacions d’atzar. Per 
a mi va ser una cruïlla. Vaig prendre’m el nostre fracàs per arribar a 
la sincronització com un auguri per optar per allò que no estava fixat, 
en comptes de canviar els meus mètodes i fer-los més fixos. Ara, per 
descomptat, disposem d’equips que permeten exercir un control molt 
més precís, i hi ha moltes persones que els utilitzen per avançar en 
aquesta direcció.»32

 
Així, més d’una dècada abans que Tony Conrad, Steve Reich i Terry Riley, 
entre d’altres, portessin a terme els primers experiments continuats 
amb l’esglaonament de cintes magnetofòniques, Cage ja va interpre-
tar aquest fracàs per assolir una sincronització perfecta, fins i tot amb 
cintes complexes de més d’una pista, com una llicència per alliberar 
les relacions entre elements simultanis a fi de permetre una superpo-
sició no planificada i els encontres que es produeixen a l’atzar, tal com 
proclama en un text del 1957: «Els que han acceptat els sons inicial-
ment no previstos, ara entenen que la partitura, l’exigència que les di-
ferents parts s’han d’interpretar amb una simultaneïtat particular, no 
és una representació acurada de com són les coses. Aquestes persones 
avui componen parts, no partitures, i les parts es poden combinar de 
maneres impensades. Això implica que cada interpretació d’aquestes 
peces musicals és realment única.»33

 
La unicitat, la no-interferència, la no-selectivitat, l’obertura perceptiva 
a tot allò que pugui succeir: aquests serien els trets distintius d’una 
estètica inequívocament cageana. Tanmateix, per més unifi-cat que 
pugui semblar de vegades aquest projecte, sobretot vist retrospectiva-
ment, les pràctiques a les quals va donar lloc tan sols en l’obra de 
Cage van seguir per camins molt divergents. Un d’ells, potser el que 
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Silence, op. cit., p. 11. Com suggereix 
Griffiths: «El compositor passa a ser
l'autor d’una proposta, el que crea “opor-
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riors a 1951. No menys radicalment es 
van alterar les funcions de l’intèrpret i 
les de l’oient. [...] La seva tasca principal 
dels anys cinquanta [...] [van ser] invi-
tacions a Tudor perquè aquest explotés 
els límits d’una formidable tècnica de 
virtuosisme i descobrís d’aquesta mane-
ra allò que era imprevist i imprevisible. 
També l’oient s’enfronta al repte de 
prestar atenció amb concentració abso-
luta, sense relacionar allò que sent amb 
cap experiència prèvia però mantenint 
un estat de receptivitat sense traves en 
què els esdeveniments es poden accep-
tar amb tota tranquil·litat». Griffiths, 
op. cit., p. 37.
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Cage, op. cit., p. 164. 
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s’ha destacat més, va portar «cap al teatre», fins i tot a mesura que la 
unitat perceptiva i provisional del so o de l’audibilitat van donar pas 
a una sèrie d’activitats híbrides en les quals «intervenien tant la vista 
com l’oïda». Cap als anys seixanta els projectes cageans d’orientació 
teatral van erosionar les distincions entre el compositor, l’intèrpret i 
el públic en sèries d’espectacles participatius i multimèdia. Una altra 
via força menys reconeguda va ser l’aparició dins de la nova música 
d’un nou virtuosisme interpretatiu, si bé com que els procediments 
compositius de Cage requerien una menor especialització, va impo-
sar als intèrprets una sèrie d’exigències no previstes pel que fa a la 
destresa física, el rigor tècnic i la innovació conceptual, la qual cosa 
potser revelava el costat disciplinar subjacent del projecte utòpic i 
alliberador de la indeterminació. I, pel que fa als artistes minimalistes 
i postminimalistes, l’activació explícita del receptor que du a terme 
Cage, en totes les seves ambivalents dimensions participatives i dis-
ciplinàries, desviarà l’atenció de l’organització interna de l’objecte 
cap a allò que Rosalind Krauss ha denominat «vector fenomenològic», 
relacionat amb «l’activitat d’organització i de connexió a través de la 
qual un subjecte s’involucra en un món com a entitat significativa».34 
 
Les mateixes composicions que va fer Cage durant els anys cinquanta 
i seixanta van promoure aquesta receptivitat acabada d’activar per 
mitjà de la multiplicació i la dispersió de fenòmens: «L’atenció es 
desplaça cap a l’observació i l’audició de moltes coses alhora, inclo-
ent-hi les que són pròpies de l’entorn —és a dir, esdevé més inclusiva 
que exclusiva. No es pot plantejar cap qüestió relacionada amb la 
composició, en el sentit de formar estructures comprensibles».35 Tan-
mateix, la compressió i la radicalització de totes aquestes estratègies 
a 4’33”, l’obra que cristal·litza més clarament el nou paper de l’oient, 
ofereix altres possibilitats: d’una banda, la possibilitat que es produ-
eixi alhora un enfocament perceptiu —en les vicissituds del so en les 
seves variacions més subtils i dramàtiques, i en totes les altres coses 
que puguin succeir simultàniament—; i de l’altra, una redefinició del 
marc conceptual, ja que, en potència, el fet d’eliminar el «contingut» 
obertament musical concentra l’atenció en les estructures i les con-
vencions subjacents de la representació i la interpretació. En les pràc-
tiques interdisciplinàries que apareixen a final dels anys cinquanta 
i ja durant els seixanta, els artistes exploraran cada cop més la dura-
ció, la repetició, les estructures en sèrie i els processos, en un cúmul 
de gestos que es fan ressò dels intents repetits de Cage per estrenar 
davant del públic les tristament famoses Vexations d’Eric Satie, que 
van donar com a resultat un concert avui llegendari de gairebé dinou 
hores de durada.36 

Si ens remuntem al període de formació de Cage, veurem que en aques-
ta sèrie de gestos hi ha alguna cosa que sembla summament rellevant 
per al present, sobretot pel que fa a la interacció entre les tecnologies 

36. Pel que sembla va ser durant el viat-
ge que va fer a Europa el 1949 que Cage 
va trobar la partitura de les Vexations 
de Satie, que proposa 840 repeticions 
d’una breu frase musical; segons Calvin 
Tomkins, Cage havia volgut interpretar-
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Cale, Christian Wolff, Phillip Corner 
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Dell, 1982, p. 191.
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Medium Condition. Londres i Nova York: 
Thames & Hudson, 1999, p. 59.

35. Cage: «Experimental Music: 
Doctrine» (1955), Silence, op. cit., p. 13.
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37. Una versió anterior d’aquest article 
es va presentar en una taula rodona 
titulada «John Cage: Repercussions» 
que va tenir lloc a Los Angeles el febrer 
de 2009; vull donar les gràcies a Sandra 
Skurvida per haver-m’hi convidat. 
Aquella exposició es va basar en idees 
i materials desenvolupats inicialment 
a «Words on Paper Not Necessarily 
Meant to Be Read as “Art”: Postwar 
Media Poetics from Cage to Warhol» 
(tesi doctoral, Columbia University, 
2002), i en el meu llibre Words to Be 
Looked At: Language in 1960s Art. 
Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. El 
meu agraïment a Mark So per les seves 
idees i els seus reptes al llarg dels anys.

més avançades del moment i els mitjans de baixa tecnologia, la relació 
entre estructura i indeterminació, i la capacitat d’introduir el joc 
i «el permís perquè res quedi fixat» entre les estructures determinades 
amb major rigidesa. Un dia, Cage (o David Tudor) fa bombolles de 
sabó en un recipient ple d’aigua i, tot seguit, es dedica durant mesos 
a empalmar manualment fragments d’una cinta d’àudio. Una bona 
part del que encara ens intriga al voltant de Cage és que tot això no són 
projectes diferenciats o fins i tot oposats, sinó més aviat impulsos que 
es produeixen en el mateix moment, en una relació complexa, de ma-
nera que la notació addicional de 4’33” (en les seves diverses versions) 
apareix si fa no fa al mateix moment que les figures barroques traçades 
a mà per a Water Music. 

Situada en aquesta trajectòria, 4’33” és una mena de frontissa sobre 
la qual bascula tota la resta, alhora com a culminació lògica dels ex-
periments compositius anteriors i veritable avanç que dóna pas a una 
manera completament nova de pensar en la pràctica i en la composi-
ció. En el moment que arribem a 4’33”, el mateix estatus de «l’obra» 
es posa en qüestió, la notació ja no defineix la composició sinó que 
és un artefacte que permet mantenir la peça en moviment i produir 
les seves realitzacions successives. És possible que una de les lliçons 
que es deriven del progrés de Cage, un progrés que es du a terme a 
batzegades i amb crisis constants, sigui la seva condició de projecte 
artístic viu, que com a tal no es pot reduir a un conjunt de regles o 
conceptes, ni tampoc a la seductora caixa d’eines que proposa Rainer 
de «repetició, seqüenciació indeterminada, seqüència a la qual s’arri-
ba per mitjans aleatoris, i moviment ordinari/no transformat» que 
tan productiva va ser en la seva obra, i en la de tants altres, a principi 
dels anys seixanta. En canvi, potser podem entendre el projecte de 
Cage com un projecte fragmentari i obert, que ofereix un conjunt 
d’eines per separar el llenguatge i l’estructura i per crear noves estruc-
tures i noves realitzacions.37

John Cage, Music of Changes, 1951. Coberta, notes preliminars i pàgines 15 i 17   




