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DE GLUCK A KANDINSKY: UN CAMÍ ENTRE LA MÚSICA I 
LA PINTURA 

Andrea Lerma Casany 

Resumen  

En el presente trabajo se establece una relación entre la música de Christoph Willibald Gluck, 
concretamente el extracto para flauta de su ópera Orfeo ed Euridice –añadido en la adaptación que el 
propio autor realizó en 1774 para el estreno en París– y la sinestesia de Wassily Kandinsky. 
Tomando como base el estudio sobre el color que Kandinsky realizó y una serie de determinados 
análisis musicales, aunando así ambas artes. Además, se aportará una representación pictórica 
original como resultado de la investigación.  

Palabras clave: Interdisciplinariedad, sinestesia, Orfeo ed Euridice, Christoph Willibald Gluck, 
Wassily Kandinsky.  

Resum  

En el present treball s'estableix una relació entre la música de Christoph Willibald Gluck, 
concretament l'extracte per a flauta de la seua òpera Orfeo ed Euridice –afegit en l'adaptació que el 
mateix autor va realitzar en 1774 per a l'estrena a París– i la sinestèsia de Wassily Kandinsky. 
Prenent com a base l'estudi sobre el color que Kandinsky va realitzar i una sèrie de determinats 
anàlisis musicals, combinant així les dues arts. A més, s'aportarà una representació pictòrica 
original com a resultat de la investigació.  

Paraules clau: Interdisciplinarietat, sinestèsia, Orfeo ed Euridice, Christoph Willibald Gluck, 
Wassily Kandinsky.  

Abstract  

This work sets a relationship between the music of Christoph Willibald Gluck, specifically the flute 
excerpt from his opera Orfeo ed Euridice –added in the 1774 adaptation for the Paris premiere– and 
the synaesthesia of Wassily Kandinsky. Based on the study of the color that Kandinsky made and a 
series of certain musical analyses, he brought both arts together. In addition, an original pictorial 
representation will be provided as a result of the research.  

Key words: Interdisciplinary, synaesthesia, Orfeo ed Euridice, Christoph Willibald Gluck, Wassily 
Kandinsky.  

Introducció 
La interdisciplinarietat de les arts és un fenomen que en l'actualitat se situa al capdavant de la 
majoria de les investigacions artístiques. No obstant això, trobem una falta d'estudis que relacionen 
i analitzen la música de Christoph Wilibald Gluck, en concret la seua òpera Orfeo ed Euridice amb 
l'estudi de color de Vasili Vasilievich Kandinsky. Després de realitzar una important cerca 
d'informació, no coneguem cap anàlisi d'aquestes obres atenent aquestos aspectes com a forma 
principal. La funció fonamental d'aquest estudi és proporcionar, un punt de partida, prèvia 
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selecció: el solo de flauta situat al II acte de l'òpera, anteriorment nomenada i buscar un vincle 
entre les dues disciplines artístiques. 

Prèviament, cal nomenar les dues obres que s'han pres com a model. Per una banda, De lo espiritual 
en el arte  de Vasili Vasilievich Kandinsky, on trobem un discurs estètic que desemboca en la 1

pràctica de l'abstracció no figurativa. Lluny de ser un text pragmàtic, no pretén apel·lar a la raó i al 
cervell. Una obra que, gràcies al seu gran poder comunicatiu, va acabar exercint una profunda i 
indiscutible influència. D'altra banda, el llibre Wassily Kandinsky (1866-1944): Una revolución 
pictórica  de Hajo Dütching reprodueix la vida del pintor en un món complex en el qual estaven 2

succeint esdeveniments històrics molt importants de forma fragorosament accelerada. Analitzant 
la seua estètica com a fundador de l'art abstracte i el màxim teòric d'aquesta pintura; així mateix, 
també realitza un detallat sumari cronològic de la vida i obra de l'artista, cobrint la seua 
importància històrica i cultural. 

S'ha utilitzat la teoria dels afectes i la retòrica musical com a base teòrica per a analitzar el fragment 
musical proposat, posant-lo en comú amb la teoria de Kandinsky, realitzant una interpretació 
pictòrica-musical mitjançant els paral·lelismes i les diferències obtingudes en l'estudi previ 
realitzat de les obres de tots dos autors. 

Teoria del color segons Vasili Vasílievich Kandinsky 
La relació que Kandinsky té amb el color, tant per a la percepció com per a la transmissió, li porta a 
elaborar una teoria del color única, marcada per la seua formació sistemàtica i racional i pel desig 
d'escriure una «harmonia» per a la pintura, entesa com un conglomerat de lleis ordenades. 
Aquesta teoria es basa en l'observació pròpia i, per descomptat, en altres tractats de pintura. 
Gràcies a unes notes manuscrites al marge en unes anotacions de la Bauhaus, se sap que 
Kandinsky va conèixer l'estudi de Karl Scheffer sobre el color que porta el títol Notizen über die 
Farben. En ell, estableix una primera relació entre el color i l'estat anímic, perquè creia que a 
determinats tons de color li corresponia cert tipus de sensacions. Aquestes teories es trobem 
repartides en el seu llibre De lo espiritual en el arte, on pren referències d'altres arts com el so, la 
cadència, el ritme i el moviment. 

La descripció de cada color es presenta a continuació:  3

El groc és un color típicament terrestre. El seu moviment excèntric i càlid inquieta a l'espectador. És 
un color agressiu, que pot arribar a ser estrident i tornar-se insuportable. Musicalment, ressona 
com una trompeta tocada amb força o un clarinet. Si se li refreda (és a dir, si se li afegeix blau) la 
seua ressonància es torna furiosa, delirant, pròxima a la bogeria. I a major calidesa, major 
moviment excèntric, quasi com un malbaratament de forces. 

El blau és contrari al groc, un color típicament celeste. El seu moviment concèntric li acosta a 
l'espectador. El blau ressona profund, quiet, tranquil. És una crida a la puresa, a la immaterialitat. 
Els seus tons clars sonen a flauta, els seus tons mitjans al violoncel, i els tons més greus són els 

 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte. Madrid: Edicions Paidós Iberica, 1996.1

 Düchting, Hajo. Wassily Kandinsky (1866-1944): Una revolución pictórica. Köln: Editorial Taschen, 2007.2

 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte. Madrid: Edicions Paidós Iberica, 1996, pp. 41-47. 3
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mateixos tons greus del contrabaix. Refredar el blau, és a dir, acostar-ho al negre, el converteix en 
un color greu, com de «tristesa inhumana». I acostar-ho a la calor, li provoca insonoritzat, 
indiferència i quietud silenciosa. 

El verd és el color que equilibra al blau i el groc, anul·lant les forces dels dos. Per aquest motiu 
ressona a calma i a màxima tranquil·litat, però de seguida passa a convertir-se en avorriment. El 
verd és indiferent, un color que ni demana, ni s’acosta, ni s'allunya. És la «calma satisfeta de 
l'estiu», diu Kandinsky, que arriba després del malbaratament de forces de la primavera (més 
pròxim al groc). Els tons tranquils del violí ressonen a color verd. El verd fred és greu i pensatiu. 
Segons se li aclareix (se li acosta al groc), comença a cobrar vida, joventut i alegria. 

El roig és un color càlid, il·limitat, que es crema en si mateix. Traspua potència, tenacitat, és 
terrestre i viril: «cremor coratjosa, essencialment centrat en si mateix i poc extravertit, és un signe 
de maduresa viril». No arriba a desbordar-se com el groc, sinó que de seguida es concentra en si 
mateix, imposant-se. El roig presenta una gran gamma de variacions: des del roig càlid (roig 
saturn) que ressona amb l'energia i decisió d'una tuba, el roig mitjà (roig cinabri) com a passió 
incandescent, fins al roig fred dels sons baixos del violoncel, un roig que quasi ha perdut el seu so, 
encara que sense arribar a l'insuls blau. 

El blanc és un món sense color ni qualitat. És el gran silenci, però és un silenci ple de possibilitats: 
«el gran silenci prenyat de coses possibles». És el no-res previ que, no obstant això, pot engendrar-
ho tot. En la música, el blanc són les pauses entre compassos i entre frases musicals. Són les pauses 
necessàries que donen peu al nou, al que està per arribar. 

El negre és l'antítesi del blanc. És el silenci sense futur, que mor. És el no-res que no crea, és el final 
de la vida. És la tristesa profunda, insonora, que en una composició ressalta el color dels altres. En 
una composició musical és la pausa final i definitiva. 

El gris és una mescla passiva plena de desesperança i asfíxia. Comença a respirar a mesura que es 
va acostant al blanc. Però quan se li refreda, perd tota esperança. 

El marró és l'enfosquiment del roig, acostant-se al negre, i la seua ressonància és dura, amb poc 
moviment. Externament, és fluix, però a l'interior guarda la passió del roig i provoca un so 
retardat , però intens, com un redoble de tambor. 

El taronja, com a unió del roig i groc, conserva el matís greu del roig i la força radiant del groc. El 
taronja ressona saludable, com les campanes d'una església. 

Finalment, el violeta és un roig refredat. A causa del blau fred que conté, s'allunya de l'espectador i 
es torna malaltós, trist i apagat. Ressona melancòlic, com la gaita, com el fagot o com el corno 
anglès. 

Malgrat que les teories de Kandinsky no són un manual estricte per a “llegir” els seus quadres i 
encara que, a més, la ressonància de cada color varie segons el seu ús i col·locació, sí que és possible 
guiar-se a través d'aquestes explicacions per a comprendre i sentir d'una altra manera l'obra 
pictòrica de Kandinsky. El color en Kandinsky ressona multisensorialment.  4

 Kandinsky, Wassily. De lo espiritual en el arte. Madrid: Edicions Paidós Iberica, 1996, p. 48.4
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Sinestèsia 
La sinestèsia és entesa com un procés fisiològic sobre una sensació secundària o associada que es 
produeix en un punt concret del cos humà, a conseqüència d'un estímul aplicat en un altre punt 
diferent. Aquest procés es du a terme en òrgans de percepció els quals tradueixen la informació que 
porten ones de radiació energètica al seu llenguatge, que pot ser visual, acústic, etc. Aquesta 
primera sensació es tradueix en el cervell, obtenint imatges mentals o vivències del món que ens 
envolta, produint la sinestèsia un pont que es dóna entre la sensació percebuda i la descodificada.  5

Dins de la sinestèsia trobem dues línies d'investigació, una a través de l'estudi dels processos 
nerviosos que intervenen en la transformació dels estímuls físics i sensorials, mentre que una altra, 
analitza les influències que les modificacions biològiques produeixen en determinades 
manifestacions psicològiques.  La sinestèsia seria la sensació secundària que s'establiria en algun 6

lloc del cos produïda per un estímul que es dóna en un altre punt diferent, enllaçant-lo.  

La sinestèsia de Wassily Vasílievich Kandinsky 
El color és, per l'habitual, un estímul que es percep per la vista i que provoca sensacions visuals. 
No obstant això, Kandinsky sembla inferir que el color no és solament visual, ell no sols veu els 
colors, també sembla sentir-los «Les bústies groc viu llançaven des de les cantonades dels carrers el 
seu cant vibrant de canari».  7

En el cas de Kandinsky es tracta d'una sinestèsia visual-auditiva, és a dir, d'una resposta visual al 
so o d'una sensació auditiva en percebre alguna cosa amb la vista. Malgrat els nombrosos exemples 
en la seua biografia que fan referència de manera més o menys directa a aquesta fusió de 
sensacions, Kandinsky mai va utilitzar la paraula sinestèsia per a descriure-les. Solament arran 
dels seus escrits i tampoc pot assegurar-se que la seua sinestèsia fóra real, –entenent real com una 
condició neurològica– o que fora simplement una sinestèsia emprada com a metáfora.  El que sí 8

que queda reflectit en els seus escrits és una relació forta entre estímuls visuals (colors) i auditius 
(sonors), com s'aprecia en els següents exemples. El primer fa referència als seus útils de pintura: 
«Pareixia a vegades que el pinzell, que amb una voluntat inflexible arrancava fragments d'aquell 
ésser viu dels colors, feia nàixer una tonalitat musical cada vegada que arrancava un fragment. A 
vegades sentia el so xiulant dels colors en mesclar-se. Era com una experiència sentida en la 
misteriosa cuina d'un alquimista embolicat en el misteri».  9

I l'exemple més clar d'aquestes experiències sinestèsiques és la descripció del crepuscle de Moscou. 
Per a Kandinsky era l'hora més bella del dia, una hora en la qual es fonen els colors com en una 
simfonia:  

 García Navas, Mercedes. El color como recurso expresivo: Análisis de las series de televisión Mad Men y Breaking Bad. Tesis 5

doctoral. Madrid: Universidat Complutense de Madrid, 2015, p. 71. 

 Idem.6

 Kandinsky, Wassily. Mirada Retrospectiva. Madrid: Ediciones Emecé, 2002, p. 96. - [Traducció pròpia].7

 Dütching, Hajo. Wassily Kandinsky. Köln: Edicions Taschen, 2007, pp. 65-83.8

 Kandinsky, Wassily. Mirada Retrospectiva. Madrid: Ediciones Emecé, 2002, p. 114. - [Traducció pròpia].9
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El sol fa que tota Moscou es funda en una taca que, com una tuba embogida, fa entrar en vibració tot 
el ser interior, l'ànima sencera. No, no és l'hora del roig uniforme la més bella de totes! Ella no és més 
que l'acord final de la simfonia que porta cada color al paroxisme de la vida i triomfa sobre tota 
Moscou fent-la ressonar com el fortissimo final d'una orquestra gegant. El rosa, el lila, el groc, el 
blanc, el blau, el verd pistatxo, el roig flamíger de les cases, de les esglésies –cadascuna amb la seua 
melodia pròpia–, la gespa d'un verd dement, els arbres de greu brunzit, o la neu de mil veus 
cantarines, o també l'allegretto de les pelades branques, l'anell roig, rígid i silenciós de les parets del 
Kremlin i, per damunt, dominant-lo tot com un crit de triomf, com un al·leluia oblidat de si mateix, 
el llarg traç blanc, graciosament sever, del campanar d'Ivan Veliky.   10

Interdisciplinarietat, paramètres constituents de les arts 

Hegel deia que “Con la pintura, la música tiene una afinidad, en parte a causa de la predominante 
interioridad de la expresión, en parte también a causa del tratamiento de la materia, en el cual la 
pintura puede intentar aproximarse al ámbito de la música”.   11

A l'hora de realitzar l'anàlisi d'una obra artística, és necessari esclarir quins elements tindrem en 
compte per a l'estudi i així poder establir posteriorment relacions d'afinitat; per això, l'anàlisi 
s'estructurarà en una sèrie de nivells segons els diferents elements que formen part del fet artístic. 
Per a una millor comprensió d'aquestos nivells d'anàlisi, es parteix inicialment del particular cap al 
general, per a així apreciar com s'articulen a poc a poc els diferents mitjans artístics, des del més 
simple, fins al més complex. D'aquesta manera, establirem dos nivells bàsics: físic i estructural.  

A nivell físic cal distingir el medi, quan ens referim a l’element o substància a través del qual es 
desenvolupa l’acció artística i, el medi musical, que és sonor-auditiu i es desenvolupa 
fonamentalment en el temps. Perquè es produïsca música és necessària una font sonora i un 
receptor sonor. A més, perquè l’ona sonora es propague és necessari un medi físic elàstic, 
normalment l’aire encara que també pot transmetre’s igualment per l’aigua o el metall.  Per la 12

seua banda, el medi pictòric és plàstic-visual, i es desenvolupa fonamentalment en l’espai. És 
plàstic perquè necessita d’una substància plàstica que reflectisca una font de llum, i és visual 
perquè necessita d’un receptor capaç de captar aquesta llum reflectida en la pintura. Per a apreciar 
una pintura necessitem d'un cert temps que ens permeta captar els detalls i la conformació general 
del quadre, el quadre no canviarà la seua composició per més temps que passe, sinó que haurem de 
percebre com se succeeix la informació pictòrica, al llarg de l'espai que ocupa.   13

Com a paràmetres físics dels dos medis trobem en el cas de la música l'altura, el to i la freqüència, 
que fan referència a les altures sonores, les quals en combinar-se poden conformar una melodia.  14

En la pintura, les freqüències es corresponen amb el to del color, és a dir, les altures musicals i els 

 Kandinsky, Wassily. Mirada Retrospectiva. Madrid: Ediciones Emecé, 2002, p. 97. - [Traducció pròpia].10

 Hegel,Georg Wilhelm Friedrich. Lecciones sobre estética. [Traducció de Alfredo Brotóns Muñoz]. Madrid: Edicions Akal, 1989. p. 11

649. 

 De Olazábal,Tirso. Acústica Musical y Organología. Buenos Aires: Edicions Ricordi, 1954. pp. 21 - 25. 12

 Bucero, González, Monleón, Peña, Ruiz, Sánchez, Vallejo. Aprender e investigar en pintura. Barcelona: Edicions La Puerta 13

del Libro, 2017. pp. 9 - 19.

 De Olazábal,Tirso. Acústica Musical y Organología. Buenos Aires: Edicions Ricordi, 1954. p. 50.14
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tons de color tenen infinites gradacions. A més a més, trobem la intensitat, lluentor i saturació, que 
en música s'entén com a timbres i mixtures instrumentals, mentre que en pintura estaria relacionat 
amb la intensitat lumínica.  

La duració i format, que en música correspondria amb la duració de la peça, en pintura equivaldria 
a la dimensió espacial. Pel que fa al timbre i color, seria la més bàsica de les qualitats pictòriques, 
mentre que en el cas de la música és un poc més complex d’explicar. El timbre és una qualitat 
sonora que realment es deriva de les tres qualitats més bàsiques i pures del so: l’altura, intensitat i 
el timbre. Una ona sonora no és en general pura, sinó que es compon de la superposició de 
diferents ones amb altures, intensitats i duracions diferents, i seguint uns determinats patrons 
harmònics. Cada material vibra d’una forma diferent, provocant ones sonores complexes que 
l’identifiquen.  15

Al nivell estructural trobem la melodia i el contorn, que en música poden conformar temes 
musicals, compostos en general en diversos motius o frases i en pintura es defineix com el conjunt 
de línies que delimiten una figura o composició.  També considerem l’harmonia, que atén les 16

relacions simultànies que es produeixen entre diverses notes, en el cas pictòric correspon als colors 
harmònics, aquells que es troben en proximitat immediata en el cercle cromàtic, i complementaris, 
que estan oposats en el mateix.   17

Per últim, la textura atén en com s’estructuren simultàniament o entreteixeixen els materials 
melòdics, harmònics o rítmics d’una composició. En el cas de la pintura, la textura constitueix la 
forma en com la substància o pigment s’estructura íntimament en l’espai. El ritme, per la seua 
banda, constitueix la forma en com es distribueix la duració i accentuació dels sons, mentre que 
pictòricament fa referència a la repetició ordenada d’elements visuals. La forma global fa referència 
a la manera en com es coordinen els diferents elements d’una obra, en pintura, també s’anomena 
composició, on es configuren els elements visuals en una estructura unitària. 

Proposta personal 
Seguidament, a la Danse des esprits bénis trobem el fragment sobre el qual hem realitzat l'anàlisi 
retòric, al qual ací es fa una breu ressenya analítica quant a la seua estructura i harmonia.  Aquesta 18

peça és una forma binària asimètrica, ja que les seues dues grans seccions no tenen la mateixa 
duració, a més es troben articulades per una doble barra de repetició que serveix de divisió entre 
elles. El fragment que sotmetrem a anàlisi retòric es troba a l'inici de la segona escena de l'acte II de 

 Spencer, Peter - Temko, Peter. Aproximación práctica al estudio de la forma musical. New Jersey: Edicions Prentice Hall, 15

1988. p. 13. 

 Crespo, Bibiana. «El dibujo, un cuerpo de doctrina. Líneas y trazos revisionistas del concepto de dibujo». En: Revista electrónica 16

Observar, (2015), pp. 69-70. 

 Garau, Augusto. Las armonías del color. Barcelona: Edicions Paidós, 1986. pp. 34 - 35. 17

 Les dades específiques per a la realització de l’anàlisis formal han sigut obtingudes dels següents llibres: Kühn, Clemens. Tratado 18

de la forma musical. Barcelona: Editorial Idea Books, 2003 i Reti, Rudolf. Tonalidad, Pantonalidad, Atonalidad. Estudio de algunas 
tendencias manifestadas en la música del siglo XX. Madrid: Editorial Rialp , 1965. 
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l'obra que ens ocupa. En aquest cas, suposa un dels afegits que Gluck introdueix durant l'adaptació 
de l'obra per a la seua estrena a París en 1774.  19

Aquesta obra està en la tonalitat de Fa major, i ja en el primer compàs podem apreciar una figura 
retòrica, la circulatio,  en la veu de la flauta, on les floritures sobre la nota fa es poden entendre 20

com una expressió de circumferència en la melodia. Després d'això, es produeix un descens 
melòdic que ens porta a una catábisis,  ja que en la primera part del compàs número dos el 21

moviment melòdic és de semitò, que està indicat per a evocar laments.  

En els compassos tres i quatre es produeix una repetició de la melodia anterior, però amb 
variacions, per la qual cosa seria una epizeuxis,  figura retòrica relacionada amb la repetició 22

amplificada, tal com s'observa amb la figuració similars dels compassos un i dos, en els compassos 
tres i quatre, on la melodia ha patit una ampliació i un canvi d’altura.  

 Per a la nomenclatura dels recursos retòrics necessaris seguim a: López Cano, Rubén. Música y retórica en el barroco. Barcelona: 19

Amalgama textos, 2000; Marín, Fernando. «Figura, gesto, afecto y retórica musical». En: Nassarre. Revista Aragonesa de 
Musicología, 23 (2007), p. 22 i Walter Hill, John. La música barroca. Música en Europa occidental, 1580-1750. Madrid: Editorial 
Akal, 2008. 

 Circulatio: Línia melòdica que oscil·la al voltant d'una nota. 20

 Catabasis: línia melòdica descendent. 21

 Epizeuxis: Repetició immediata d'un fragment musical dins de la mateixa unitat. Aquesta pot ocórrer al principi, al mig o al final 22

de la unitat. 
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1. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis. Figura de Circulatio i catábasis.

2. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis. Figura de Epizeuxis.
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L’anacrusa del compàs cinc presenta una altra circulatio molt similar a la del compàs un, però en 
aquest cas es troba escrita com a nota real i no com una simple floritura. Immediatament després, 
en el mateix compàs, s'observa una subsumptio, figura entesa com una anticipació d'una nota per a 
accentuar una altra nota dissonant o consonant, el segon en aquest cas. Aquesta figura queda a 
més, aclarida pel fet de mostrar-se com a nota real en l'última corxera del compàs i com apoiatura 
de la nota la en el primer temps del compàs següent, quedant clara la intenció de Gluck de 
remarcar aquesta nota.  

A continuació, tornem a trobar la mateixa cèl·lula melòdica que contenia la circulatio del compàs 
quatre, repetint la figura retòrica i, mostrant una nova, la distributio recapitulativa. Destaca la seua 
funció de mostrar, a manera de recapitulació, sent un element comú de la retòrica parlada. 

En aquest cas, trobaríem condensats tots els materials exposats fins al moment i que finalitza en el 
compàs huit, després del que es produiria una escala ascendent que ens porta a una mutatio, és a 
dir, un canvi abrupte de manera per a canviar d’afecte.  

Ja en el compàs onze tornem a situar la catàbasis, amb un moviment melòdic descendent que acaba 
en el primer temps del compàs dotze i el final del qual, es veu reforçat de nou amb una subsumptio, 
de manera que la nota mi es reforça mitjançant la dissonància produïda per l’anticipació. 
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3. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis.  

Figura de circulatio, subsumptio i distributio recapitulativa.

4. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis. Figura de mutatio.
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El compàs dotze presenta una nova figura, la palillogia, coneguda en retòrica com a «repetició de 
parts iguals» exemplificada amb l'aparició exacta del mateix fragment en dues ocasions de manera 
immediata, la primera d'elles entre els compassos dotze i tretze i la segona entre els compassos 
tretze i catorze.  

Després d'això, en el compàs quinze s'observa una suspiratio que dura tot el compàs, on es 
produeixen silencis de corxeres que antecedeixen a aquestes, les quals, al seu torn, estan situades 
en un descens melòdic, per tant podria unir-lo a una catàbasis. En quant a la suspiratio, s'uneix als 
silencis que doten al fragment d'una similitud als sospirs, associats principalment amb la pena i el 
dolor. En arribar al compàs dèsset trobem un saltus duriusculus, dit d'una altra manera, és una 
figura retòrica relacionada amb un salt melòdic igual o major a una sisena, en aquest cas es 
correspon amb una setena i que forma un interval melòdic dissonant. Segons alguns investigadors, 
aquest salt de manera ascendent es relaciona amb el lament o la infelicitat.                                                                                                   
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5. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis. Figura de catábasis i subsumptio.

6. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis. Figura de palillogia.

7. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis. 

Figura de catábasis, suspiratio i saltus.
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En l'anacrusa del compàs vint trobem de nou la suspiratio, però en aquesta ocasió sobre una sola 
corxera. A partir del compàs vint-i-un comença una auxesis que s'estén fins al compàs vint-i-quatre, 
arribant a un punt culminant després del qual es produeix un descens, tant de la tensió acumulada 
com del contingut melòdic de la flauta. Així mateix, en els compassos vint-i-un i vint-i-dos apareix 
de nou la palillogia, a la qual podem sumar una iteratio, figura que representa una repetició d'un 
mateix motiu, en aquest cas les dues repeticions de la palillogia sumada a una tercera de la primera 
part de la cèl·lula melòdica en el compàs vint-i-dos amb una variació al final que es pot considerar 
una traductio ja que implica una repetició alterada per a amplificar o atenuar l'afecte original del 
fragment musical repetit. 

En el compàs vint-i-quatre, immediatament després de la traductio, es produeix un asyndeton 
present en el violí primer, on realitza una repetició literal, sense pauses, del material musical d'una 
altra veu. D'altra banda, es produeix una altra figura de repetició similar en el compàs vint-i-sis, 
una synonimya, on un fragment és transportat per a ser repetit, mostrant-se l'original en el compàs 
vint-i-cinc i la repetició en el següent. Finalment en el compàs vint-i-nou trobem una paragoge que 
ve a ser una coda o un adorn al final d'un fragment musical. 
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8. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis.  

Figura de saltus duriusculus, suspiratio, auxesis+iteratio, palillogia i traducctio.
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En conclusió, la majoría del material retòric que hem trobat és de repetició o relacionat amb els 
afectes tristos i similars al lament, ja que Orfeo es meravellà de la puresa de l'aire en la benedicció 
eterna però no podia delectar-se en la bellesa del que li envoltava, perquè Eurídice no estàva encara 
amb ell i implorà als esperits que el portaren amb ells. Açò ens aproxima al contingut de 
l'argument en eixe moment, mostrant la pena del personatge. 

Paral·lelismes i diferències entre l’estudi dels colors de Wassily Kandinsky i l’Orfeo 
ed Euridice de Christoph Wilibald Gluck 
Kandinsky insistia en el fet que la necessitat interior d'un artista és pròpia i única a cada moment. 
No obstant això, estava interessat a assenyalar el resultat de les seues investigacions i presentar al 
públic el seu sistema de “correspondències". 

Beeke Sell Tower va recollir una de les taules d'associacions que, pel que sembla, data de l'hivern 
de 1927–28. En ella, Kandinsky estableix relacions no sols entre colors i formes –és a dir, el 
purament visual–, sinó que inclou els altres quatre sentits: tacte, olfacte, gust i oïda. Kandinsky 
explora a fons la ressonància interna de tot element i gràcies a aquestes relacions, el seu llenguatge 
adquireix una dimensió expressiva extraordinària que és capaç de transmetre sensacions fins 
llavors pràcticament inassolibles.  23

El color no és una traducció del so ni el so tradueix el color, l'equivalència s'explica per la força 
expressiva. No obstant això, en les seues obres De lo espiritual en el arte i Punto y línea sobre el plano 
fa referència a una sèrie de correspondències que hem agrupat en la següent taula. En ella podem 
apreciar els colors, els instruments als quals els associa, característiques generals i finalment el 
moviment que representa. En aquest cas només anomena el dels colors primaris, associant el groc a 
un moviment excèntric, el blau a un concèntric i per últim el roig a un cèntric. El moviment dels 
altres colors serà en funció de la mescla que s'haja hagut de donar per a la seua creació, ja que són 
el resultat de la fusió dels colors primaris.  

 Tower, Beeke Sell. Klee and Kandinsky in Munich and at the Bauhaus. Michigan: Editorial UMI Research Press, 1981. p. 172. 23
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9. Christoph Willibald Gluck: Danse des esprits bénis.  

Figura de asíndeton, synonimya i paragoge.
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Una de les principals similituds de l'Orfeo ed Euridice amb la taula de correspondència és la seua 
temàtica, ambdues recorren sempre a motius llagrimosos. Malgrat que el duo de flautes comença 
amb una aparent alegria perquè Orfeo ha aconseguit la benedicció eterna prompte es veu truncada 
per la tristesa de no poder estar al costat de Euridice i aquest sentiment es veu reflectit en la música 
de Gluck. Per aquest mateix motiu la diferència més pronunciada és la falta de recursos en la taula 
amb temàtica positiva i alegre, emocions contràries a la tristesa, colors i formes associades a 
aquestos estats.  

El tipus d'instrumentació que Gluck utilitza per a aquesta dansa concorda a la perfecció amb la 
majoria de la taula, ja que instruments com les flautes, violins, violoncels i baixos apareixen en ella 
a més de descriure els matisos sonors representatius d'aquestos. Un clar exemple d´açò el trobem 
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10. Taula de correspondències de Wassily Kandinsky.

COLOR INSTRUMENTS MOVIMENT CARACTERISTIQUES 

Groc neutre Trompeta/ Clarinet

Excèntric 

Color terrestre, càlid, inquietant i 
agressiu.

Groc fred (amb més blau) Furiós, delirant i pròxim a la bogeria.

Groc càlid Molt excèntric Malbaratament de forces. 

Blau claret Flauta

Concèntric 

Profund, quiet, tranquil, indiferent.

Blau mig Violoncel 
Tristesa humana.

Blau oscur Contrabaix

Verd Violins (tons mitjans) Calma i màxima tranquil·litat però 
avorrit.

Verd fred Violins Greu i pensatiu.

Roig càlid Tuba

Centrat

Potència i tenacitad.

Roig mig
Baixos del violoncel

Passional.

Roig fred Timid però potent.

Blanc Silenci Silenci ple de posibilítats. Pauses 
entre compasos i frases musicals.

Negre Silenci final Pausa final o definitiva. Un silenci 
sense futur.

Gris Un color que respira quan s'acosta al 
blanc, però mor quan es refreda. 
Desesperança i asfixia.

Marró Redoble de tambors Externament fluix, però a l'interior 
guarda la passió del roig.

Taronja Campanes Saludable, conserva el matís greu del 
roig i la força radiant del groc.  

Violeta Fagot, Gaita i Corno 
Anglès 

Melancòlic, trist i apagat.
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en el compàs 2 on Gluck escriu a la flauta un moviment melòdic de semitò descendent evocant a 
un lament. Aquest recurs el podem associar amb el color blau clar barrejat amb un blau mig ja que 
el primer representa a la flauta i el segon a la tristesa humana segons Kandinsky. Tot açò amb un 
acompanyament de dos violins i baix continu. El primer violí s'associa amb el color verd barrejat 
amb roig mitjà. El segon es caracteritza pel seu verd pur però amb matisos rojos destacant les 
primeres notes dels temps i per últim la veu més greu relacionada amb un roig fred per la seua 
timidesa i potència a parts iguals. 

Interpretació pictòrica 
Tot aquest nou coneixement adquirit en la investigació més l'escolta reiterada de la grabació de la 
Danse des esprits bénis realitzada per Emmanuel Pahud al costat de la Kammerakademie Potsdam  24

han donat fruit a aquesta nova obra pictòrica. Realitzada sobre llenç amb pintura acrílica i usant 
com a referència per a la seua creació la taula d'associacions de Kandinsky i l'esquema de color 
sobre la partitura de Gluck, obtenint així un quadre amb tonalitats roges i blaves. Però com deia 
Kandinsky, la necessitat interior d'un artista és pròpia i única a cada moment per això, pese que la 
taula d'associacions ha sigut el principal punt de referència, la meua necessitat d'incorporar el 
negre en l'obra era primordial per a trobar un equilibri final.  

 Gluck, C. W. (1787). Danse des Esprits bénis (extrait)[Grabat per E. Pahud & J. Hurel]. En Kammerakademie Potsdam [CD]. 24

Potsdam, Alemania: EMI Classics. (2010)
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11. Fragment de l’esquema de color.

12. Representació pictòrica final. Acabant-se. Tot comença, 2021 Acrílic sobre llenç, 40 x 60 cm  
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Conclusions 
Com s'ha demostrat al llarg d'aquest estudi, es pot establir una relació entre la retòrica musical de 
l'Orfeo ed Euridice i la sinestèsia de Kandinsky, on s'associen els colors exposats per aquest amb els 

afectes pretesos per Gluck. Aquesta investigació llança llum sobre un fenomen poc comú com és la 
sinestèsia, el qual ha despertat molt d'interés entre els investigadors per les possibilitats que brinda 
amb l'atribució de colors a sons o tonalitats concretes, sent capaç de plasmar en una cosa tangible 
el que ens transmet un fet musical.  

Gràcies a Kandinsky i la seua teoria del color podem apreciar mitjançant la representació dels 
colors freds la tristesa o indiferència, units a instruments com la flauta, el violoncel o el contrabaix. 
Així mateix, es mostra també que els colors càlids, com el roig, s'associen als sons greus 
simbolitzant el passional i la potència o el groc i la seua relació amb la fúria representada amb la 
trompeta.  

Mitjançant els anàlisis realitzats –tant musicals com pictòrics– s'han traçat uns paral·lelismes i 
diferències a partir dels quals s'ha creat una obra original que dota d'interés l'estudi. Obtenint així 
un quadre de caràcter abstracte on la gamma predominant de colors són els magentes en les seues 
diverses tonalitats, acompanyats de colors com negre, blanc, blau i algun toc de groc –entre altres– 
per a poder caracteritzar determinats moments de la peça musical tractada.  

Finalment, aquesta unificació de les arts es planteja com un tema d'estudi d'ampli recorregut al 
llarg de la història, comptant amb els primers testimoniatges en l'Antiguitat grecollatina i sent 
àmpliament abordat per altres autors de summa importància en la història de la música com és el 
cas de Richard Wagner en la seua Das Kunstwerk der Zukunft.  Per tant, amb aquest treball, es 25

demostra la relació existent amb altres branques artístiques i aborda una nova via d'investigació 
deixant un ampli camí obert per a futurs estudis, destacant el seu caràcter nou i la unió amb unes 
certes característiques fisiològiques que estan sent àmpliament estudiades en els últims temps com 
és el cas de la sinestèsia.  
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