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«Hi ha músiques que desperten 
l’emoció de la humilitat»
Al segle XI el gran metge i filòsof musul-
mà Avicenna –Ibn Sina, en àrab– va incor-
porar la musicoteràpia als hospitals com 
una ciència auxiliar de la medicina. Jordi 
Delclòs ha seguit els seus passos i ha viatjat 
des de Turquia fins a Mongòlia buscant les 
fonts originals de la música de l’Antic Ori-
ent i de l’espiritualitat sufí (la branca mís-
tica de l’islam). Professor i director de l’Es-
cola de Música i Musicoteràpia Turca i Sufí 
(www.ponterapia.com) aplica els seus conei-
xements en l’àmbit de l’educació, el creixe-
ment personal i la salut mental.

–És professor de secundària. ¿Com acostu-
ma a començar les seves classes?
–Imparteixo Història de les Religions i Cul-
tura Clàssica al col·legi L’Estel de Granollers i 
sempre entro a l’aula amb la flauta de canya, 
el ney, l’instrument rei de la música sufí.

–¿Una flauta davant 30 adolescents en ple 
apogeu hormonal?
–Precisament totes les meves classes comen-
cen amb una meditació. Demano als alum-
nes que tanquin els ulls i escoltin la seva res-
piració, que siguin conscients del seu cos. 
Després els convido a imaginar-se que es 
deixen emportar per les aigües de l’afluent 
d’un riu que més endavant s’uneix a un cor-
rent ample i tranquil. Llavors, en funció de 
l’ambient, improviso amb la flauta alguna 
de les antigues tonalitats terapèutiques. 

–¿A quines tonalitats es refereix?
–Són escales musicals o makams que tenen 
un fort impacte en l’oient. Poden ajudar a 

ribar davant el mestre, que els va manar 
tornar-hi al cap de 40 dies. De nou van fer el 
penós trajecte i a l’arribar davant el mestre 
aquest va dir: «Nen, no mengis més mel». El 
pare es va enfadar. ¿Tant d’esforç per a ai-
xò? Però el mestre va parlar: «Abans de dir-
li això al teu fill he estat 40 dies sense men-
jar mel i només ara tinc la força interior su-
ficient per dir-li al teu fill que no ho faci».

–La força de l’experiència viscuda. És un 
ensenyament universal.
–El coneixement és universal. Els mètodes 
i rituals poden ser diferents, uns diran Om i 
altres diran Bismillahi Ranmani Rahim (man-
tra sufí), però tot són camins cap al desen-
volupament espiritual profund.

–El sufisme és un gran desconegut.
–¡I això que també forma part del nostre pa-
trimoni! Un dels més grans sufís de la his-
tòria, Ibn al-Arabí, era de Múrcia, una de 
les capitals d’Al-Andalus. I el primer con-
servatori d’Europa el va obrir a Còrdova 
un músic que venia de Bagdad i que ense-
nyava makams.

–¿Vostè com va arribar al sufisme?
–El meu primer contacte va ser a través 
d’un taller que el doctor Oruç Güvenç va 
venir a fer al Montseny. Ell ha recuperat to-
ta la ciència de la musicoteràpia de l’Antic 
Orient, que es va iniciar amb Avicenna al 
segle XI, i amb ell vaig descobrir el vessant 
terapèutic i espiritual de la música d’arrel 
turca. El 2011 em vaig doctorar en Filoso-
fia amb una tesi sobre la dimensió terapèu-
tica de la música en el sufisme.

–I com en el cas del conte, darrere dels seus 
estudis hi ha una experiència viscuda.
–Efectivament. El 2003 em vaig traslladar a 
Turquia, on vaig conèixer la meva dona, Tu-
ba, amb qui tenim dos fills, Yusuf i Nur. H

despertar, a calmar, a treballar emocions... 
Per exemple, hi ha músiques, com aquest 
makam anomenat hijaz, que desperten l’emo-
ció de la humilitat. [Toca]
  
–Preciós. ¿Però funciona a l’aula?
–Hi ha un abans i un després de la medita-
ció amb música. Es produeix un silenci im-
pressionant.

–A vegades també explica contes sufís a 
classe. ¿En podria explicar algun?
–Un pare estava molt preocupat perquè el 
seu fill menjava massa mel i va voler que el 
visités un mestre que vivia molt lluny, a les 
muntanyes. Després d’un dur viatge van ar-
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temps que pensaven què podien fer 
per donar un cop de mà. I quan van 
veure aquell nadó estès entre l’aigua 
i la sorra es van posar mans a l’obra. 
«Vam fer una associació per anar-hi 
més organitzats i preparats. Vam de-
manar prestada una barca i en un 
dels nostres cotxes, que encara se-
gueix a Grècia, hi vam enganxar la 
barca i ens en vam anar. Vam sortir el 
3 de desembre i vam trigar 58 hores. 
D’una tirada. Sense parar, només per 
repostar». Van anar a l’autoritat por-
tuària per informar que tenien la do-
cumentació i la preparació necessàri-
es per treballar en rescats. «De fet, els 
mateixos que ens van detenir ens de-
manaven ajuda de tant en tant».
 Manolo fa més de 20 anys que tre-
balla de bomber. «He vist moltes co-
ses, però això m’ha desbordat com 

a ésser humà. Jo he vist aquell mar, 
aquells nens, enmig de la nit», diu. 
Per això quan els van alliberar del ca-
labós es van enfundar els equips de 
neoprè i van tornar a entrar a l’aigua 
abans de tornar a Espanya.

Tornar a Lesbos 

Li pregunto si tornaran a Lesbos: «És 
clar. La primera vegada que la meva 
dona va parlar amb mi després de la 
detenció es va posar a plorar. Però no 
pel que ens havia passat. Plorava per-
què mentre vaig estar al calabós van 
morir tres nens i ella creu que potser 
hi hauríem pogut fer alguna cosa». 
Aquests sis herois han salvat en 45 di-
es 15.000 persones a Lesbos, segons 
els seus comptes. Aquestes són les da-
des. I teves les conclusions. H

S
egueixen al seu despatx. 
Els que han de prendre 
una decisió i no ho fan. 
Ens van dir que estaven 
commoguts amb la imat-

ge d’Aylan. Però han passat quatre 
mesos i ni un sol gest. Ni tan sols des-
prés que hàgim tingut notícia d’un 
nou naufragi amb 40 morts, 17 d’ells 
nens. Com Aylan. I davant d’això 
molts ens vam quedar estupefactes 
quan vam saber que sis bombers es-
panyols havien sigut detinguts a 
Grècia per fer el que altres no fan.
 Parlo amb Manolo, un d’aquells 
herois. M’explica que la nit que tot va 
passar el seu vaixell no sortia perquè 
l’havien de reparar i n’havien de revi-
sar l’assegurança. Estaven tots sis ar-
ran de mar traient la gent dels bots. 
Els van trucar uns companys d’una 

oenagé danesa perquè hi havia un 
vaixell enfonsant-se. «Vam anar cap 
a allà i allà va ser on van aparèixer els 
guardacostes grecs. La nostra llanxa 
va ser envoltada per tres vaixells i ens 
van demanar que tornéssim a port». 
Al matí els van dir que estaven acu-
sats de tràfic de persones i possessió 
d’armes (les navalles que duen sem-
pre a sobre per als rescats). Va comen-
çar llavors una llarga espera: el cala-
bós de l’autoritat portuària, que et 
tractin com a un delinqüent i et facin 
posar com a tal per a la fitxa policial, 
que et duguin emmanillat davant un 
jutge. «El meu fill de 4 anys va veure 
aquella imatge per televisió», explica 
Manolo amb coratge.
 Quan li pregunto per què van de-
cidir anar a Lesbos em parla d’Ay-
lan. Diu que ell i dos amics més feia 
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