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IN MEMORIAM 

Cada dia es llevava més cansat. Era com si a les nits no dormís bé. La seva nova 

vida als EEUU no li acabava d’agradar. No era la seva Hongria natal. Allà era un 

compositor reconegut i podia treballar tranquil·lament, sense preocupacions de 

caire econòmic. No s’havia de dedicar a anar donant recitals de piano per tots els 

auditoris de l’Estat. Això ja ho havia fet de jove, quan el seu cos i la seva ànima 

desbordaven l’energia que calia per a portar aquesta vida, energia que li mancava 

en aquells moments. I encara sort que últimament havia tingut algun client que li 

havia encarregat obres noves, fet que havia salvat les finances d’aquells últims 

mesos. Necessitava compondre per a viure. Res no era fàcil, se sentia desgraciat 

per l’exili i era massa tossut com per assumir-ho. Mai no s’hauria imaginat que 

hagués de marxar de la seva pròpia terra. Però sort que se’n va endur el més 

preuat per a ell: les seves melodies. Havia passat molts anys estudiant i transcrivint 

melodies populars hongareses i això era l’únic veritablement valuós que havia 

aconseguit endur-se.  

La seva salut feia temps que ja no era tan forta com ho havia estat de jove, quan va 

recórrer tota la seva terra buscant les seves arrels musicals. El seu entorn més 

proper ja sospitava que el cansament i la apatia havien de tenir alguna causa 

concreta, però el diagnòstic de la leucèmia va ser un cop moral per a tots. Els 

metges li van recomanar que continués component, però ell no en tenia ganes. 

Aquesta situació no l’havia viscuda mai. En cap moment s’havia trobat tan sec. 

Però no era home de rendir-se fàcilment i va proposar-se compondre un concert 

per a la seva dona, pianista com ell. Tothom va rebre aquesta notícia amb gran 

esperança, perquè significava que no s’havia rendit, que volia continuar vivint.  

Tot i que era un compositor molt experimentat i reconegut a Europa, escriure una 

nova obra sempre era un esforç important i dubtava que disposés de prou voluntat 

com per acabar un concert sencer. Va començar pel primer moviment. Li va venir al 

cap una vella melodia que cantaven els pastors quan pasturaven el ramat. La 

matèria primera hi era. Només calia transformar-la i dotar-la d’una personalitat 

pròpia. En poc més d’una setmana va tenir aquest moviment acabat. El va tocar de 

dalt a baix per veure’n l’estructura general i la manera com les diverses parts es 
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relacionaven entre si i quedaven lligades. No va ni poder-lo acabar de tocar. En un 

rampell,  va estripar les partitures i les va llençar a la xemeneia. Res no servia. Tot 

era palla. Es va tancar a l’habitació i no en va sortir en tres dies. La seva dona es 

va preocupar molt i va comunicar la seva situació als seus amics més propers, que 

van arribar-s’hi de seguida per ajudar el compositor. Van fer-lo sortir i ell els ho va 

explicar tot, però cap d’ells no li podia donar una solució. L’únic que sí que van 

aconseguir va ser que canviés la seva perspectiva: havia de trobar la manera de 

compondre aquell concert. Sempre havia escrit música i aquest coneixement no se 

li podia haver esfumat d’un dia per l’altre. Va tornar a començar el moviment, però 

sempre queia en el mateix: no era capaç de mantenir la unitat.  

Les visites dels pocs amics que tenia en aquell país d’acollida era l’únic que li 

alegrava el dia. Ells ho sabien i per això es deixaven caure per casa seva prou 

sovint. Els convidava a sopar i després xerraven sobre el que fos. En una 

d’aquestes vetllades van acabar debatent sobre com les matemàtiques servien per 

racionalitzar el món i poder-lo estudiar així. Van posar com a exemple la proporció 

àuria, present a la naturalesa i en les principals manifestacions artístiques. Però 

quan va sorgir la pregunta sobre com es representava el nombre d’or en la música, 

ningú no va saber què respondre. Això va fer pensar l’amfitrió i acte seguit el geni li 

va tornar, disposat a acabar el concert que havia deixat inconclús.  

Durant els dies següents, el seu cap va bullir d’activitat. Per a un home ja gran com 

ell, que sempre s’havia dedicat a la música en les seves diverses facetes, no era 

fàcil iniciar-se en les matemàtiques de la mà del nombre auri. En va estudiar les 

característiques i va pensar com incloure’l en una composició musical. D’altra 

banda, dubtava que aquests simples canvis solucionessin els seus problemes amb 

el concert que estava component. Va provar de desenvolupar els temes segons la 

forma clàssica, però adaptant-ne la durada seguint les proporcions àuries. Va  

reescriure l’exposició del primer moviment i va interpretar-la al piano. Es va adonar 

que aquests simples retocs ja feien funcionar la música. Semblava tan fàcil i havia 

estat tan difícil per a ell! Va explicar aquesta nova tècnica al seu principal deixeble, 

Tibor Serly. Els que estàvem escoltant la conversa no vam poder fer més que callar 

i escoltar, corpresos per la profunditat de les reflexions.  
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- Mira, estimat Tibor, ja ho deus saber que compondre no sempre és tan 

fàcil com ens agradaria. Però això és perquè no hem aconseguit 

racionalitzar la música. I espero que això no passi mai. El dia que 

coneguem tots els secrets de la música, aquesta deixarà de tenir sentit 

per a nosaltres els compositors. Però d’altra banda, moltes vegades ens 

agradaria saber per què unes obres són millors que altres i com se li han 

acudit al seu autor. Això és l’art i ho hem d’acceptar si decidim seguir 

aquest camí. 

- Ho entenc, mestre. Tots hem tingut dies difícils, però la constància del 

treball és l’únic que fa tornar la inspiració.  

- Jo també pensava això fins feia poc. Unes setmanes enrere semblava 

com si tota  la música que conec  estigués amagada i no volgués sortir. 

Per això qualsevol cosa que componia sonava pobra, òrfena. I la solució 

ha vingut per casualitat, com sol ocórrer amb les coses importants, que 

no es poden programar ni preveure. He descobert com aplicar el nombre 

auri a la música, igual que moltes altres arts ja ho havien fet abans.  

- Expliqui els seus descobriments, que això és molt interessant. S’adona 

que és un pas important en el món de la música? 

- No sé, suposo que sí, però no crec que sigui una llei universal que 

funcioni sempre. A mi m’ha ajudat a sortir d’aquests últims temps poc 

productius, però cadascú ha de buscar el seu revulsiu. El que he fet ha 

consistit en estructurar el primer moviment seguint les proporcions àuries. 

D’aquesta manera, la peça sencera té 187 compassos i on acaba el 

desenvolupament i comença la reexposició és al compàs 117. Si fem la 

divisió d’aquests dos nombres ens dona el nombre auri (187/117=1’598, 

aproximat a 1’6). Així, igual que en arquitectura, en pintura... i en tantes 

altres disciplines és considerat el cànon de bellesa, en música significa 

que l’oïda percep un fragment equilibrat, amb uns desenvolupaments i 

unes exposicions temàtiques coherents. Aquest mateix procediment es 

pot anar repetint: l’exposició i el desenvolupament queden separades al 

compàs 71 i la divisió és d’aquesta manera: 71/117=1’64, un altre cop 

aproximat a 1’6.  Així és com s’aconsegueix una bona construcció 

estructural.  
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- I ningú s’havia adonat d’això abans?  

- No sé, però després d’arribar a aquesta conclusió vaig estudiar obres de 

Beethoven, Schubert i Mozart i moltes d’elles també tenen aquesta 

proporció implícita en l’estructura.  

- I com és que no ho van deixar escrit enlloc ni ho van comunicar als seus 

deixebles? 

- Jo crec que és perquè ho feien de manera inconscient, igual que el 

nombre auri és present a la natura sense que algú ho hagi dissenyat 

conscientment així.  

- Per això les seves obres tenen un component genial que ningú havia 

descobert encara.  

- Sí, però no és només això. Ells  tenen una producció extensíssima, i tota 

de qualitat. Van marcar una època a la història de la música i per això 

encara els recordem i tenim la sort de gaudir de la seva obra avui dia. 

- M’he adonat que les matemàtiques són l’únic que pot arribar on no arriba 

l’home. Si són capaces d’explicar un procés tan complex com és el 

procés creatiu significa que ho poden explicar tot, en un llenguatge 

universal. Fins i tot vostè, un mestre reconegut a mig món i àmpliament 

coneixedor dels secrets de la música, s’ha trobat en un carreró sense 

sortida del qual les matemàtiques l’en han tret. 

- En realitat els nombres i la música no estan tan allunyats. Molts creuen 

que els matemàtics no són imaginatius però jo crec que ho han de ser 

per força, per a buscar el perquè d’un fet que han observat i plasmar-ho 

algebraicament. I tota la música de tradició occidental es basa en 

proporcions. Si investiguéssim més trobaríem proporcions àuries en els 

aspectes més quotidians.  

- Llavors l’únic que ens diferencia és l’objectiu, pragmàtic en el seu cas i 

purament artístic en el nostre.  

- Sí, podria ser. Però  pensa que la Humanitat necessita de cultura, que és 

l’aliment per a l’ànima. Amb això vull dir que totes dues activitats tenen la 

mateixa importància, encara que nosaltres no produïm res tangible. 
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Amb aquestes conclusions i aquesta nova il·lusió va poder acabar el primer 

moviment. Després va venir el segon, marcat pel desenvolupament de la malaltia 

que patia. Cada cop estava més feble i per això el to va esdevenir més intimista i 

pausat. Hi va plasmar les seves ganes de tornar a Hongria, quan semblava que la 

guerra s’estava acabant, imitant tonades tradicionals i cants d’ocells que evocaven 

les seves terres llunyanes. En canvi, el tercer moviment i final va significar un esclat 

d’optimisme davant d’una mort que se li anava apropant. Estava resignat al seu 

destí i per això preferia viure al màxim aquelles últimes setmanes, o mesos. Ho 

volia deixar escrit al seu testament musical. No volia que els seus últims instants 

enterbolissin una producció marcada per l’alegria de viure. Els últims compassos ja 

no els va poder escriure ell mateix, sinó que va ser el Tibor qui els va copiar, dictats 

pel geni moribund des del llit. Va deixar l’obra inacabada, li mancaven els últims 17 

compassos, que van ser completats pel seu deixeble seguint les instruccions que li 

havia deixat poc abans de morir. Aquest concert va ser catalogat com a Concert 

per a piano número 3 i seguint les últimes voluntats del compositor va ser dedicat a 

la seva dona i interpretat el dia del seu aniversari. 

Així va acabar la vida de Béla Bartók i jo, Péter Bartók, em sento orgullós de portar 

el seu cognom. A mode d’epíleg, espero que la seva vida serveixi d’inspiració per 

als compositors joves i que se’ls contagiï la seva alegria vital. És un exemple de 

com superar les dificultats, les moltes que li van tocar viure en una època difícil per 

a Europa i per al món.  


