
Sala HAL presenta Simfonia Diagonal,
música elaborada per acompanyar

una sèrie de curtmetratges 
de l'avantguarda europea.

Presenten la sessió Paolo Pachini i 
Roberto Doati, dos dels autors  de l'experiència

dijous 21 de gener de 1999 a les 19.30 h

S I M F O N I A
D I A G O N A L

HANS RICHTER
Filmstudie

(1926, 3 min 4 s)

WALTER RUTTMANN
Opus II 

(1922, 1min 35 s)

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY
Ein Lichtspiel, schwartz-weiss-

grau
(1930, 5 min 15 s)

WALTER RUTTMANN
Opus I (1919, 9 min 6 s)

HANS RICHTER
Rhythmus 21 (1921, 3 min 20 s)
Rhythmus 23 (1923, 3 min 15 s)

VIKING EGGELING
Symphonie Diagonale

(1921, 6 min 50 s)

WALTER RUTTMANN
Opus III (1923, 4 min 30 s)
Opus IV (1924, 3 min 15 s)

HANS RICHTER
Vormittagsspuk

(1927, 6 min 30 s)

HANS RICHTER
Inflation (1927, 2 min 40 s)

Everything turns, everything re -
volves (1929, 3 min 30 s)

En col·laboració amb:

Auditori de l'àgora Jordi Rubió i Balaguer de la UPF. Ramon Trias Fargas, 25-27 (prolongació del carrer Sardenya). Entrada gratuïta

La Rambla, 31 Barcelona. Tel.: 93 542 2200. http://www.iua.upf.es

Organitza:

I N S T I T U T U N I V E R S I T AR I D E L ' A U D I O V I S U A L
U N I V E R S I T A T P O M P E U F A B R A

Al  començament  de l s  anys  v in t ,  un
grup d’artistes de l’avantguarda ale-
manya –entre els quals hi havia Hans
Richter, Walter Ruttmann, l’hongarès
László Moholy-Nagy i el suec Viking
Eggeling– va portar a terme una sèrie
d’experiments sobre el l lenguatge ci-
nematogràfic mitjançant un joc subtil
de muntatge, abstracció i combinació
d’imatges.

Els curtmetratges reali tzats, que van
constituir una temptativa extremament
original de dur el cinema al camp de
l’art  pur, es podrien definir gairebé
com partitures cinematogràfiques, ja
sigui per l’organització del desenvolu-
pament temporal de les imatges i de
les formes, que respon a un ideal tra-
vessat de ritmes i de compassos, ja si-
gui per l’ús exhaustiu de termes musi-
c a l s  – c o m  a r a  composició,  estudi,
ritme o simfonia– presents en els títols
mateixos.

La idea de confiar a un grup de com-
positors de l’última generació la tasca
de musicar una selecció dels curtme-
t ra tges més in teressants  neix d’una
doble motivació. D’una banda, la de
tornar a proposar, en un context inte-
grador, un corpus d’obres mestres en
par t  obl idades,  d’una f rescor i  una
força imaginativa que enllaça directa-
ment amb alguns pressupòsi ts  fona-
mentals de l’estètica contemporània;
de l’altra, la de propiciar una respos-
ta musical efectiva als referents musi-
cals implícits als quals aquestes filma-
cions al·ludeixen contínuament.

E l  t e m a  f a s c i n a n t  i  m i s t e r i ó s  q u e
afronten els compositors, també grà-
cies a l’ús específic de les tecnologies
electròniques,  és e l  d’una s incronia
obliqua entre la música i les imatges,
que cal explorar en un àmbit de per-
cepció restringit que defuig, alhora, el
comentari simple i l’autonomia dràsti-
ca. Es tracta d’una operació est imu-
lant en la mesura que implica un vir-
tuosisme notable, si tenim en compte
l ’ e x t r e m a  b r e v e t a t  d e  l a  m a j o r i a
d’aquestes pel· l ícules, d’una durada
que oscil·la entre els dos i els vuit mi-
nuts.

MÚS ICA ÒPT ICA  MÚSICA V ISUAL
LUIGI CECCARELLI
Musica per Filmstudie, per a cinta 

LUIGI CECCARELLI
Musica per Opus II, per a cinta

ROBERTO DOATI
A Moholy l’ultimo giorno del tram
a tariffa ridotta
per a cinta 

EMANUELE PAPPALARDO
Música per "Opus I", per a cinta 

FRANCESCO GIOMI
Música per Rhythmus 21-23,  per
a cinta

PAOLO PACHINI
Diagonalsymphonie, per a cinta 

GABRIELE MANCA
Moviments continus per a Opus III
i Opus IV de W. Ruttmann, versió
per a cinta 

RICCARDO DAPELO
Música per Vormittagsspuk, per a
cinta

AGOSTINO DI SCIPIO
D u e  p e z z i  m u t i  s u  H . R i c h t e r  :
Inflation , Everything turns...per a
cinta

Projecte musical
PAOLO PACHINI, ANTONIO POLITANO I

ANTONIO SARDI DE LETTO

Assessorament històric i crític
SERAFINO MURRI

A U D I O V I S U A L                                I N O U M I L·L E N I       



L´avantguarda cinematogràfica dels anys
vint i els anys trenta va acollir molts experi-
ments diferents. Va englobar  experiències
que podien anar de la realització de films
pintant sobre la pel·lícula com feien els
germans Corradini,  fins a les declaracions
programàtiques sobre el cinema dels
Futuristes, passant per la cinematografia
abstracta alemanya i les obres surrealistes i
dada d'artistes com Man Ray, René Clair i
Luis Buñuel. Malgrat ser molt diferents,
aquestes experiències tenen en comú al-
guns dels aspectes bàsics que les uneixen i
permeten englobar-les en un conjunt artis-
tic que va donar lloc a un període creatiu
únic. 
D'una banda en totes aquestes obres es pot
palpar la força innovadora i revolucionà-
ria dels llenguatge simbòlic propi de totes
les avantguardes artistíques d'aquella èpo-
ca. D'altra banda s'oposen, en un moment
en que el llenguatge cinematogràfic encara
està en els seus inicis, al codi lingüístic del
cinema comercial i no ho fan provocant
una descomposició interna de les seves re-
lacions lògiques (com  ho feren les avant-
guardes estructuralistes posteriors) sinó
creant   nous patrons constructius basats en
principis diferents de la  simple reproduc-
ció de la realitat i de la narració línial.
Per tant l'acció d'aquesta avantguarda es
pot entendre com a complementària i an-
titètica  a la del cinema  comercial en la se-
va definició de l'àmbit i de les característi-
ques pròpies del mitjà cinematogràfic. La
creació  de noves concepcions tècniques i
lingüístiques que van suposar aquests ex-
periments ha influenciat de manera subtil i
gradual la  producció cinematogràfica co-
mercial i televisiva. 

Les obres de cineastes pertanyents a la zo-
na d’influència alemanya que aquí presen-
tem  constitueixen alguns dels resultats  més
aconseguits i coherents de l'experimenta-
ció sobre formes completament noves de
construcció basades en principis pre-lò-
gics. El ritme, la llum, l’analogia i el con-
trast de les categories primitives del movi-
men t  en  conve r t e i xen  en  e l emen t s
organitzadors de seqüències de materials
visuals tant abstractes com realistes, en l’in-
tent programàtic de formular un llenguatge
comú per a les diferents arts. 

Sovint es considera la música com a para-
digma d'aquest llenguatge comú gràcies a
les seves estructures rítmiques  i a l'eficàcia
formal dels seus processos temporals de
tensió i relaxació. 

Tots els compositors implicats en la realit-
zació del projecte Symphonie Diagonale
van assegurar que probablement només
avui en dia i  gràcies a la pràctica de l'elec-
troacústica i  a la difusió dels ordinadors
personals, el compositor pot manipular en
el seu estudi materials estèticament anàlegs
als materials utilitzats per Eggeling, Richter
i altres cineastes. I l’analogia estètica dels
materials comporta inevitablement un cert
grau de similaritat en les tècniques i en el
llenguatge, reproduïnt la distància  que els
separa de les gramàtiques tradicionals,
element vital per a aquesta avantguarda.
A partir d'aquestes bases, no  hem pretès
que la música actués com a banda sonora
d’imatges que molt sovint tenen la seva
pròpia "musicalitat", sinó que hem intentat
integrar les músiques i els films en una  ma-
teixa unitat perceptiva i estètica per tal

d’ampliar la potencialitat específica del
dos mitjans. 

EGGELING VIA PACHINI
De tots els autors de films abstractes, l’artis-
ta suec Viking Eggeling (1880-1925) va
ser probablement un dels que va formular
d’una manera més clara la voluntat d’utilit-
zar el mitjà cinematogràfic com a instru-
ment per a crear un nou art  amb el qual
poder fusionar la música i la pintura mit-
jançant el moviment organitzat en el temps.
En els seus escrits Eggeling descriu la seva
concepció del treball artístic com una fusió
de la forma i el moviment en un corrent
orgànic,  estructuralment perfecte en cada
moment, però també permanentment mò-
bil. A través d’una sèrie d’experiments
Eggeling va desenvolupar gradualment
una mestria tècnica  de les combinacions
òptiques-temporals i va aconseguir crear el
seu propi lèxic de fenòmens arquetípics de
moviment  basat en matisos de clarobscur i
variants direccionals. En la seva única
pel·lícula Symphonie Diagonale, Eggeling
va concentrar els resultats de totala seva re-
cerca amb la intenció de crear un film total-
ment abstracte. 

Paoli Pachini en composar la música de
Symphonie Diagonale , va adoptar una
aproximació que oscil·la entre dos ex-
trems. D’una banda hi ha una adhesió als
seus dictacts rítmics i semàntics per tal
d’aconseguir equivalents musicals als con-
tinguts visuals.   D’altra  banda    una  auto-
nomia ferma que té la funció de dibuixar
arcades formals quan el ritme  de la peça
d'Eggeling  esdevé menys fluid. La transició
entre aquest dos extrems  és sovint gradual
i no exclou la seva presència simultània.

RICHTER VIA GIOMI, CECCARELLI, DAPE-
LO I DI SCIPIO
Hans Richter (1880-1976) va ser la figura
central de l'Avantguarda cinematogràfica
gràcies a la seva activitat creadora i teòri-
ca palesa en els nombrosos films realitzats
durant dècades i en els seus assajos crítics i
històrics. Les pel·lícules de Richter incloses
en aquesta mostra il·lustren a la perfecció
la seva aposta artística.  Després dels pri-
mers experiments sobre el moviment conti-
nu de la línia, seguint  els passos  de
Eggeling, en el anys 1921-22 Richter va
centrar la seva atenció en els processos de
dinamització d'imatges abtractes. Així en
els dos cur tmetratges  Rythmus 21 i
Rythmus 23 la construcció  de les estructu-
res rítmiques es basa gairebé exclusiva-
ment en el moviment de les seqüències òpti-
ques i no en la generació  interna de
figures com en el cas de Eggeling. El resul-
tat és una escriptura cinematogràfica  més
sincopada i contrastada que la del realit-
zador  suec. Segons Francesco Giomi,
compositor de la música per a aquest dos
films,  malgrat l'abstracció extrema de
Rythmus 21 i Rythmus 23 les  seves imatges
provoquen una sensació de lleugeresa
constant i de subtil ironia.  La composició
de les dues peces musicals es va basar en
la voluntat  d'ajustar-se  a aquestes sensa-
cions. 

RUTTMAN VIA PAPPALARDO, CECCARE-
LLI I MANCA
Un altre artista alemany, Walter Ruttmann
(1897-1941), va iniciar una sèrie d'experi-
ments sobre la dinamització de figures
abstractes, i entre els anys 1919 i 1925 va

realitzar els curtmetratges Opus I, II, III, IV.
En aquestes obres Ruttmann utilitza mate-
rials visuals molt diferents, sense enfrentar-
se al problema d'haver d'elaborar les se-
ves estructures basant-se en un únic model
generatiu com Eggeling o Richter.  Es de-
canta cap a la construcció d'una estructura
formal variada, que permet no només cre-
ar un moviment dinàmic i rítmic, sinó tam-
bé uns efectes sense cap dubte espectacu-
lars.  Ruttmann va escriure que "un film
abstracte ha d'emprar exhaustivament les
infinites possibilitats que li ofereix l'ús de la
llum i la foscor, de la pausa  i el moviment,
de les línies  rectes i curves, de la massa i
de la linealitat, així com els innombrables
graus i combinacions intermitjos". 
Segons Emanuele Pappalardo, compositor
de la música per a Opus I, Ruttmann busca
una objectivitat expresiva que inciti a l'es-
pectador a fer una lectura poètica imme-
diata de la imatge i alhora va més enllà de
tots el mecanismes narratius tradicionals.
Articula els seus elements geomètrics com
si es tractés de la composició d'una partitu-
ra. Monodia i sinuositat lineal en la prime-
ra part. Contrapunt marcat  entre elements
angulosos i  elements suaus  en la segona
part. Un pulsació lenta i captivadora com-
binadat amb elements ja coneguts en la
tercera.
Segons Ceccarelli, Opus II , conté seqüèn-
cies lentes i delicades que recorden  formes
augmentades  de microorganismes.
Ruttman les oposa a ràpides seqüències
d'objectes trencadissos i angulosos. En la
composició de la seva música Ceccarelli va
decidir seguir estrictament el ritme de les
imatges, en l'estil dels dibuixos animats. 
Gabriele Manca, compositor de la música
per a   Due moti perpetui per Opus III i
Opus IV afirma que els  mecanismes sem-
pre revelen una essència formalista manía-
ca, especialment quan només produeix
moviment i mètrica temporal.  Els mecanis-
mes de Ruttman, i els moviments perpetus
que actuen com el seu contrapunt indepen-
dent, són en aquest sentit estranys rellotges
que encapsulen fraccions de temps, on les
figures son només els senyals d'un principi
o d'un final. Com els rellotges, representen
un intent desesperat de convertir en objec-
tiu i absolut el flux temporal  en una impla-
cable seqüència d'imatges. 

MOHOLY -NAGY VIA DOATI
Durant els anys vint, Lászlo Moholy-Nagy
(1895-1947) va treballar com a cap del ta-
ller de metalls de la Bauhaus. Les seves teo-
ries artístiques  estaven parcialment in-
f l u e n c i a d e s  p e r  G r o p i u s  i  e l
Constructivisme soviètic.  Aquests postula-
ven la reducció del treball artístic a una
pràctica productiva,   erigint com a trets
d'identitat  el desenvolupament tècnic i  la
producció en massa  propis del nostre se-
gle. L'any 1922 Moholy-Nagy va escriure:
"la tecnologia és la realitat del nostre se-
gle... les màquines han ocupat el lloc de
l'espiritualisme transcendental  del passat.
Tothom és igual davant d'una màquina..
En la tecnologia no existeix la tradició o la
consciència de classe: tothom pot ser patró,
però també esclau".
La idea sobre la qual gira la música que
Doati va crear pel film era la de donar so a
l'escultura. Va escollir doncs com a ele-
ments de partida sons provinents dels ma-
terials que la formen: el metall i el vidre. 

Paolo Pachini

A B S T R A C C I Ó  C I N E M A T O G R À F I C A  I  M U S I C A L


