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Ιατροϊστορικά Σύμμεικτα

Ο Ravel ήταν μικρόσωμος (ένα 
μέτρο και εξήντα εκατοστά) και 
λεπτός (ζύγιζε μόλις 45 κιλά). 

Το δέρμα του ήταν ελαφρώς μελαψό. 
Το κεφάλι του ήταν μεγαλύτερο ανα-
λογικά με τις σωματομετρικές του προ-
διαγραφές. Έλεγαν γι’ αυτόν ότι δεν 
είχε τα χέρια πιανίστα, αλλά μάλλον 
αυτά ενός στραγγαλιστή. Δεν υπήρξε 
καλός εκτελεστής. Έμοιαζε απόμακρος 
και συγκρατημένος. Πρόσεχε πολύ την 
εξωτερική του εμφάνιση. 

Γεννήθηκε στα 1875 στο Ciboure και έ-
ζησε στο Παρίσι από ηλικία 3 μηνών. Είχε 
ανέφελα παιδικά χρόνια. Η μητέρα του, βα-
σκικής καταγωγής, του μετέδωσε την πε-
ρηφάνια της για την καταγωγή τους, το εν-
διαφέρον για τους ρυθμούς και τα χρώμα-
τα της Ισπανίας. Ήταν συναισθηματικά προ-
σκολλημένος στη μητέρα του. Δύο χρόνια 
μετά από το θάνατό της, ο Ravel έγραφε 
στον Manuel de Falla που είχε επίσης χά-
σει τη δική του : «από τη στιγμή της απώ-
λειας και μετά, η ζωή αλλάζει, μπορού-
με να νιώθουμε χαρά και άλλες συγκινή-
σεις, αλλά όχι πια με τον ίδιο τρόπο. Ίσως 
αυτό να καταλαγιάσει με τον καιρό. Αλλά 
προς το παρόν δεν είμαι καλά.» Στις 4 
Αυγούστου του 1914, ημέρα κήρυξης του 
πολέμου έγραφε « Από σήμερα το πρωί, 
η ίδια τρελή, εγκληματική ιδέα στριφογυ-
ρίζει στο κεφάλι μου, να εγκαταλείψω τη 
φτωχή μου μάνα θα ήταν σα να τη σκό-
τωνα. Κι ύστερα, δεν περιμένει από εμένα 
η πατρίδα τη σωτηρία της. Για να απασχο-
λήσω το μυαλό μου, δουλεύω». 

Ο πατέρας του, ελβετικής καταγωγής, 
μηχανικός στο επάγγελμα, χαρακτηριζό-
ταν από μια καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία. 
Επινοούσε διαρκώς εφευρέσεις : μηχα-
νές βιβλιοδεσίας, ατμοκίνητες μηχανές. 
Λέγεται ότι κληρονόμησε από τον πατέ-
ρα του μια προτίμηση για τις μικρές μη-
χανές και τις μινιατούρες. Συντηρούσε μια 
συλλογή μηχανικών πουλιών και μουσι-
κών κουτιών. 

Ο Ravel ήταν πεισματάρης. Γράφτηκε πέ-
ντε φορές στο διαγωνισμό για το βραβείο 
της Ρώμης. Έγινε δεκτός σαν δεύτερος ήδη 
από το 1901, ωστόσο δήλωσε συμμετο-
χή 4 ακόμη φορές αν και ήταν ήδη διάση-
μος. Απορρίφθηκε. Την τελευταία φορά, 
του ανακοίνωσαν ότι είχε υπερβεί το ορι-
σμένο χρονικό όριο για την υποβολή της 
αίτησης. Αν και αποστρατεύτηκε λόγω της 
ισχνής σωματικής κατασκευής του, επέμει-
νε να επιστρατευτεί. Ζήτησε να υπηρετήσει 

στην αεροπορία. Έγινε δεκτός σαν οδηγός 
φορτηγού. Είχε ένα τροχαίο ατύχημα, κο-
ντά στο Verdun και στα 1917 χειρουργή-
θηκε λόγω περιτονίτιδας, γεγονός που σή-
μανε την αποστράτευσή του. Σε ηλικία 45 
ετών, αρνήθηκε τον τίτλο της Λεγεώνας της 
Τιμής. «Τι αστείο είναι αυτό; Ποιος διανο-
ήθηκε να μου στήσει μια τέτοια φάρσα;». 
Ήταν μνησικακία έναντι των διοικούντων 
από την εποχή της ιστορίας του βραβείου 
της Ρώμης; Ο συνθέτης Éric Satie που τον 
εκτιμούσε ιδιαίτερα σχολίασε:«αρνείται τη 
Λεγεώνα της Τιμής, αλλά ολόκληρη η μου-
σική του την αποδέχεται». Πάντως, ο Ravel 
αποδέχθηκε τις διακρίσεις από το εξωτερι-
κό και ονομάσθηκε docteur honoris causa 
από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. 

Ο Ravel ήταν μοναχικός. Δεν έγινε γνω-
στή καμιά συναισθηματική σχέση του και 
δεν απέκτησε παιδί. Η προσωπική του ζωή 
παραμένει ένα μυστήριο. Στη Marguerite 
Long που τον συμβούλευε να παντρευτεί 
απάντησε : «ο έρωτας δεν υπερβαίνει ποτέ 
το επίπεδο της εκφυλότητας». Μετά το θά-
νατό της μητέρας του, στις 5 Ιανουαρίου του 
1917, έμεινε ανενεργός επί 3 μήνες. Έζησε 
χωρίς δημιουργικότητα μέχρι το 1919. Βγήκε 
από αυτή την κατάσταση συνθέτοντας τον 
«τάφο του Couperin» που αφιέρωσε στους 
νεκρούς του μεγάλου πολέμου. 

Ο Ravel ήταν εξαιρετικά συγκρατημέ-
νος. Μπορούμε ακόμη και να μιλήσουμε 
για συναισθηματική αναδίπλωση, γεγονός 
που θα μπορούσε να ερμηνεύσει τη γοη-
τεία που του ασκούσε ο κόσμος των παι-
διών. «Διατηρούσε μια παιδική αυθορμη-
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Όπως συμβαίνει συνήθως, το καλλιτεχνικό έργο κρύβει καλά τον άνθρωπο που το 

δημιούργησε. Ο Maurice Ravel υπήρξε παράδοξος άνθρωπος. Η φήμη του δε συμβάδιζε 

με τη φαινομενική λιτότητα της καθημερινότητάς του. Ακόμα και η ασθένεια που του 

στέρησε τη ζωή παραμένει ένα ιατρικό μυστήριο. Η ιατρική συζήτηση περιλαμβάνει και 

νευροφυσιολογικά ερωτήματα σχετικά  με τον τρόπο που ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

«επεξεργάζεται» τη μουσική. 

«Διατηρούσε μια παιδική αυθορμησία» 
έγραψε στα 1949 η φίλη του Hélène 
Jourdan Morhange. «Πίσω από το προ-
σωπείο του κοσμοπολίτη δανδή, η συ-
μπεριφορά του άφηνε να διαφανούν 
ευπιστία, ειλικρίνεια και η ανεμελιά ε-
νός παιδιού». Ο Émile Vuillemoz έγρα-
ψε ότι «περνούσε απότομα από μια νο-
σηρή αμεριμνησία σε μια επώδυνη βα-
ρύτητα. Ένα νήπιο κι ένας γέρος»
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σία» έγραψε στα 1949 η φίλη του Hélène 
Jourdan Morhange. «Πίσω από το προ-
σωπείο του κοσμοπολίτη δανδή, η συμπε-
ριφορά του άφηνε να διαφανούν ευπιστία, 
ειλικρίνεια και η ανεμελιά ενός παιδιού». 
Ο Émile Vuillemoz έγραψε ότι «περνούσε 
απότομα από μια νοσηρή αμεριμνησία σε 
μια επώδυνη βαρύτητα. Ένα 
νήπιο κι ένας γέρος». 

Ο Ravel ήταν ιδεοληπτικός. 
Ένας τελειομανής πλημμυρι-
σμένος από αμφιβολίες, προ-
σπάθειες επαλήθευσης, φό-
βους. «Δεν εγκαταλείπω ποτέ 
ένα έργο παρά μόνο όταν βε-
βαιωθώ ότι δεν μπορώ πλέ-
ον να το βελτιώσω». Η τελει-
ομανία αυτή, καθώς και η τά-
ση για επανάληψη εμφανίζο-
νται σε πολλά έργα του: η ο-
νοματοποιία στο «Παιδί και τα 
Ξόρκια», ρυθμική ακαμψία στο 
Boléro, επίμονο και αμετάβλη-
το si του Gibet στο «Gaspard 
της Νύχτας», ουβερτούρα της 
«Ισπανικής Ώρας». Η ζωή του 
περιείχε πολλές τελετουργίες 
της καθημερινότητας. Αυτό τον 
εμπόδιζε να προσαρμόζεται εύκολα στις 
αλλαγές. Έτσι, χάλασαν οι σχέσεις του με 
τον Toscanini που είχε εκτελέσει παρουσία 
του το Boléro πολύ γρήγορα. «Ήταν ένας 
μάστορας της λεπτομέρειας, ξεροκέφαλος, 
επίμονος. Πολύ καλός μαθητής, εργατικός 
και υπεύθυνος», έγραψε γι’ αυτόν ο καθη-
γητής του στη σύνθεση Gabriel Fauré.

Ο Ravel ήταν συλλέκτης. Τα μικροπράγ-
ματα που μάζευε είχαν πλημμυρίσει το σπί-
τι του. Αναζητούσε την προσοχή, φοβόταν 
την κριτική αλλά δεν άντεχε την κολακεία. 
Ήταν ένας ενδοστρεφής, μοναχικός. Η φή-
μη του εξασφάλιζε μια πλούσια, κοινωνική 
ζωή. Αλλά ήταν σα να χρησιμοποιούσε την 
κοινωνικότητα για να κρύψει την εσωτερι-
κή του πραγματικότητα. Ήταν σα να έπαιζε 
με τον κόσμο το ένα παιχνίδι μετά το άλ-
λο. Φοβόταν τις συναισθηματικές σχέσεις. 
Κάποτε αρνήθηκε να διδάξει τον Georges 
Gershwin : « θα χάσετε το μελωδικό σας 
αυθορμητισμό και θα γράψετε κακέκτυπα 
του Ravel ». Λόγω της τελειομανίας του, 
άφησε σχετικά ολιγάριθμα έργα, αν και α-
σχολήθηκε με πολλά μουσικά είδη. Έργα 
για πιάνο ( Habanera, Jeux d’eau, Miroirs, 
Ma mère l’Oye, Pavane pour une enfante 
défunte, Valses nobles et sentimentales, 
Le Tombeau de Couperin…), για ορχήστρα 
(Ouverture de Schéhérazade, Rhapsodie 
espagnole, Daphnis et Chloé, Boléro) και 
δύο κονσέρτα, ένα για αριστερό χέρι και 
ένα σε sol μείζονα. Έγραψε επίσης μουσική 

δωματίου (Tzigane, Sonate pour violon et 
piano…), φωνητική μουσική (Shéhérazade, 
Don Quichotte à Dulcinée….) και λυρι-
κά έργα (L’heure Espagnole, L’enfant et 
les sortilèges). Αγαπούσε τις διασκευές 
των δικών του έργων, καθώς και έργων 
του Debussy ( Trois Nocturnes, Prélude 

à l’après midi d’un faune, Sarabande et 
danse), του Moussorgski ( Tableaux d’une 
exposition..), του Chopin ( Les Sylphides), 
του Chabrier, ( Menuet Pompeux ), του 
Schumann ( Carnaval).

Ο Ravel ήταν ένας πολύ προικισμένος μου-
σικός, ικανός να δημιουργήσει σ’ ένα μεγάλο 
εύρος : λάτρευε τα μουσικά ιδιώματα άλλων 
πολιτισμών (Ισπανοί, Τσιγγάνοι, Έλληνες, 
Εβραίοι, Αφρο-αμερικανοί). Εισήγαγε στα 
έργα του στοιχεία από την jazz (στα δύο 
κονσέρτα, κυρίως) ή από τα blues (Sonate 
pour Violon). Τον ονόμασαν «χρυσοχόο 
του ήχου» και ίσως υπήρξε ο μεγαλύτε-
ρος Γάλλος ενορχηστρωτής. Σύμφωνα με 
τον Vladimir Jankélévitch, ήταν αξεπέρα-
στος στην τέχνη να γίνεσαι άλλος από αυ-
τό που είσαι. «Μιλούσε για άλλα πράγμα-
τα, ώστε να μη χρειαστεί να μιλήσει για τον 
εαυτό του». Για να κρύψει τη δειλία του, 
κατασκεύαζε ένα προσωπείο υπεροψίας. 
Στον «Τάφο του Couperin» ακούμε έξη 
χαμογελαστούς χορούς. Ήθελε να πει με 
τις νότες, αυτά που οι άλλοι λένε με τις λέ-
ξεις. «Σκέφτομαι και νιώθω με μουσικούς 
όρους». Έλεγε ότι η μουσική του ήταν εν-
στικτώδης και αισθηματική και την αντιδιέ-
στελλε από αυτήν του Vincent d’Indy που 
χαρακτήριζε εγκεφαλική. Ο Roland Manuel 
συνόψισε αυτή τη στάση με πνευματώδη 
τρόπο «η μουσική δεν τον ενδιέφερε πα-
ρά για να την κατασκευάζει. Μετά, δεν τον 
ενδιέφερε πλέον». Η μουσική του καθρε-

φτίζει τη φύση, φέρνει το κελάρυσμα του 
ρυακιού, τις ναϊάδες, τα παιχνιδίσματα του 
νερού. Μπορούσε να μπει στη θέση του 
άλλου, να είναι ο εαυτός του και το αντί-
θετο του εαυτού του. Σύμφωνα με τον 
Jankélévitch, ο «Ravel κρύβει και την ίδια 
την ενέργεια του κρυψίματος. Χρησιμοποιεί 

την αντικειμενική αλήθεια για 
να κρύψει την προσωπική του 
αλήθεια». Έτσι, εξηγείται το για-
τί έψαχνε τη γοητεία των παρω-
χημένων πραγμάτων. Ένας άν-
θρωπος που δεν ήθελε να α-
ποκαλυφθεί απροσχημάτιστα. 
Ίσως, η ιδιοφυία του τον διέσω-
σε από την ψυχοπάθεια. Αυτή 
είναι μια τύχη που δεν έχουν 
όλοι οι ψυχαναγκαστικοί ασθε-
νείς. Η μετουσίωση μέσω της 
μουσικής έκρυβε λίγο ή πολύ 
τη μοναξιά και τη θλίψη του: 
«αν όλος ο κόσμος ήξερε να 
εργάζεται όσο γνωρίζω να ερ-
γάζομαι εγώ, όλος ο κόσμος 
θα έφτιαχνε έργα τόσο σπου-
δαία όσο τα δικά μου… Η έ-
μπνευση είναι η επιβράβευση 
της καθημερινής εργασίας», συ-

νήθιζε να λέγει. Αυτό δεν τον εμπόδιζε να 
πλήττει συχνά κατά τη διάρκεια της δόξας 
και των περιοδειών του. «Κουβαλάω μια 
ατέλειωτη πλήξη», εξομολογείτο στους 
φίλους του. Πολύ πριν από την ασθένειά 
του, παραπονιόταν για ένα αίσθημα κε-
νού, ημέρες που περνούσαν χωρίς νόη-
μα, περιμένοντας. Ενίοτε ένιωθε δυσάρε-
στα, είχε απαισιόδοξες σκέψεις, κρίσεις α-
ποθάρρυνσης. Μετά τον πόλεμο, υπέφε-
ρε από αϋπνίες. «Απόψε κοιμήθηκα χάρη 
στο Véronal » (1918). Στα 1926, συνέχιζε 
να υποφέρει και παραπονιόταν για «εγκε-
φαλική αναιμία». 

Η τοποθέτηση ενός ανθρώπου σε προ-
επιλεγμένα θεωρητικά πλαίσια είναι πο-
λύ συχνά άχαρη και αμφισβητήσιμη. Όταν 
πρόκειται για μια προσωπικότητα με το ει-
δικό βάρος του Maurice Ravel, το εκ των 
υστέρων ψυχογράφημα είναι ακόμη πε-
ρισσότερο αμφίβολο, καθώς οι μαρτυρί-
ες είναι μεν πολλές, αλλά και αλληλοσυ-
γκρουόμενες. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
συγχέεται η προσωπικότητα που είναι η 
δυναμική οργάνωση των διανοητικών και 
συναισθηματικών στοιχείων ενός ατόμου, 
με τον χαρακτήρα που είναι ο τρόπος να 
βιώνει και να αντιδρά κανείς. Το να χαρα-
κτηρίζει κανείς τον Ravel ψυχαναγκαστικό 
φαίνεται λογικό με βάση όλα τα στοιχεία 
που έγιναν γνωστά από τους συγκαιρινούς 
του. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε 
ότι υπήρξε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, 
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όχι τεχνικός όπως πολλοί από τους ψυ-
χαναγκαστικούς. Η ψυχαναγκαστική του 
πλευρά ίσως να επηρέασε ορισμένα από 
τα έργα του (πρωτίστως το Bolero), αλλά 
υπάρχει διάχυτο στον τρόπο που επεξερ-
γάστηκε όλο το έργο του, εφόσον δεν πί-
στευε στην έμπνευση. Ο Ravel θεωρούσε 
το Bolero ένα πείραμα, «έναν ορχηστρι-
κό ιστό χωρίς μουσική, άδειο από μουσι-
κή». Σύμφωνα με τον Jean Echenoz και το 
μυθιστόρημά του «Ravel», το Bolero είναι 
«κάτι που αυτό-καταστρέφεται, μια παρτι-
τούρα χωρίς μουσική, μια ορχηστρική μη-
χανή χωρίς αντικείμενο, μια αυτοχειρία ό-
που το όπλο είναι η προοδευτική αύξηση 
του ήχου». Λίγο μετά την πρώτη του δη-
μόσια εκτέλεση, περνώντας έξω από ένα 
εργοστάσιο, ο Ravel είπε στον αδελφό του: 
«εδώ είναι το εργοστάσιο του Boléro».

Μεταξύ των στοιχείων που ίσως συνέ-
δραμαν στη διαμόρφωση της προσωπι-
κότητάς του, θα μπορούσε κανείς να ανα-
φέρει την σχεδόν παθολογική προσκόλ-
ληση στη μητέρα του και την πρόκληση 
που αποτελούσε γι’ αυτόν η προσωπικό-
τητα του πατέρα του. Η αγάπη του για τον 
μαγικό κόσμο της παιδικότητας τον έκανε 
να συλλέγει «μαγικά» αντικείμενα και εί-
ναι έκδηλη σε έργα του όπως «το Παιδί 
και τα Ξόρκια», «η Μάνα μου η Χήνα» 
κ.ά. Η σεξουαλική του ζωή φαίνεται ότι 
ήταν τόσο ερημική, όσο συναισθηματικά 
φορτισμένη ήταν η σχέση του με τη μη-
τέρα του. Αναγκασμένος να αντιμετωπί-
σει τα φώτα της δημοσιότητας από πολύ 
νωρίς αναγκάστηκε να κατασκευάσει ένα 
προστατευτικό κέλυφος. Σώθηκε από το 
ψυχικό ναυάγιο χάρη στην ιδιοφυία του 
και στην αισθαντικότητά του που του επέ-
τρεψαν να μετουσιώσει τις συναισθημα-
τικές δυσκολίες του και την σεξουαλική 
του απραξία μέσα στη μουσική. Τα χαρί-
σματά του δεν τον προστάτευσαν από μια 
μεγάλη ψυχική ταλαιπωρία, την οποία υ-
ποδηλώνουν η αϋπνία και οι στιγμές της 
κατάθλιψης. Ευτυχώς που η ταλαιπωρία 
αυτή δεν εμπόδισε τη μουσική παραγω-
γή του. Άλλωστε, στα 57 του, ήρθε μια 
δεύτερη, οργανική παθολογία, που θα 
έβαζε τέλος στη λαμπρή αυτή παραγω-
γή και, λίγο αργότερα, και στην ίδια τη 
ζωή του. 

Η νευρολογική πάθηση  
του Maurice Ravel

Όλοι συμφωνούν ότι το τροχαίο ατύχη-
μα που υπέστη ο Maurice Ravel την 8η 
Οκτωβρίου του 1932 στο Παρίσι αποτέ-
λεσε κομβικό σημείο για την πορεία της 
ζωής του και αφετηρία της νευρολογικής 
πάθησης που τον ταλαιπώρησε στη συνέ-

χεια. Από εκείνη την ημερομηνία, οι νο-
ητικές και οι φυσικές του λειτουργίες άρ-
χισαν να φθίνουν. Ωστόσο, η αληθινή α-
φετηρία της μυστηριώδους νευρολογικής 
του πάθησης παραμένει απροσδιόριστη. 
Ίσως, η παθολογική διαδικασία να είχε 
ξεκινήσει πριν από το τροχαίο. Σε μια ε-
πιστολή της 5ης Ιανουαρίου του 1931, 
έγραφε : « ήμουν σε τόσο αξιοθρήνη-
τη κατάσταση που χρειάστηκε να μου α-
παγορεύσουν κάθε δραστηριότητα, κυ-
ρίως επαγγελματική». Η αγωγή που του 
χορηγήθηκε τότε ήταν «κυτταρο-ορός» 
(cytosérum), ένα εκχύλισμα υποφύσε-
ων και επινεφριδίων και ομοιοπαθητι-
κά φάρμακα. Ωστόσο, το τροχαίο θεω-
ρείται η απαρχή της κλινικής κατάστασης 
που ακολούθησε. Επρόκειτο για πλάγια 
σύγκρουση του ταξί στο οποίο επέβαινε 
ο μουσικός με ένα άλλο ταξί. Το εσωτε-
ρικό τζάμι έσπασε, σπάζοντας με τη σει-
ρά του τρία πλευρά και τρία δόντια του 
Ravel και προκαλώντας πολλές κακώσεις 

στο πρόσωπό του. Μετά από τις πρώτες 
βοήθειες σε ένα φαρμακείο, ο Ravel νο-
σηλεύθηκε για λίγες ώρες στο νοσοκο-
μείο Beaujon. Γύρισε στο σπίτι του το ί-
διο βράδυ, αλλά αναστατωμένος πήγε 
την επομένη σε μια κλινική. 

Στις 15 Οκτωβρίου 1932, ο Δρ Abel 
Desjardins συνέταξε ένα ιατρικό πιστο-
ποιητικό όπου αναφερόταν ένας θωρα-
κικός τραυματισμός με υπόνοια αιμοθώ-
ρακα που έπρεπε να παρακολουθηθεί ι-
ατρικά. Ωστόσο, ο γιατρός ήταν αισιόδο-
ξος, αφού συμπλήρωσε: «σε ένα μήνα 
θα μπορέσει να επανέλθει στις κανονικές 
του δραστηριότητας». Συνέχισε τη θερα-
πεία του με βελονισμό και ύπνωση. Κατά 
τη διάρκεια των επόμενων 3 μηνών, ο 
Ravel δεν μπόρεσε να μιλήσει ή να δια-
βάσει περιοδικά. Άρχισε να εμφανίζει α-
φαιρέσεις: «ιδέες είναι φυλακισμένες στο 
κεφάλι μου» δήλωνε στους οικείους του. 

Παρόλα αυτά, εκτέλεσε το κονσέρτο για 
αριστερό χέρι αν και δε φαινόταν πολύ 
καλά. Πολυάριθμα γραπτά κείμενα, με-
ταξύ των οποίων και του ίδιου του συν-
θέτη, μας επιτρέπουν να παρακολουθή-
σουμε την πορεία της νόσου, η οποία εμ-
φάνιζε διακυμάνσεις. Αναφέρονται σοβα-
ρές διαταραχές της προσήλωσης και της 
συγκέντρωσης. Το καλοκαίρι του 1933, 
όταν έκανε διακοπές στο Saint-Jean-de-
Luz, εμφανίστηκαν διαταραχές του λόγου 
και της κινητικότητας. Κόντεψε να πνιγεί, 
ενώ ήταν καλός κολυμβητής. Ο γιατρός 
του, καθηγητής Pasteur Valéry Radot τον 
συμβούλευσε να συνεχίσει τις διακοπές 
του στη Μάγχη. Δεν μπορούσε πλέον να 
συνθέσει, αλλά «σκεφτόταν» τη μουσι-
κή του χωρίς να μπορεί να γράψει ή να 
παίξει. Η νόησή του φαίνεται ότι είχε δι-
ατηρηθεί ανέπαφη. Είχε συνείδηση της 
κατάστασής του, γεγονός που τον έκανε 
να υποφέρει. Τον Νοέμβριο του 1933 έ-
γραψε στον Valentin Hugo: « Δε θα τε-
λειώσω ποτέ την Jeanne d’Arc μου. Η ό-
περα είναι στο μυαλό μου, αλλά δε θα 
μπορέσω πια να ξαναγράψω, τελείωσε.». 
Ήδη, χρειαζόταν ώρες προσπαθειών για 
να υπογράψει. 

Τον Ιανουάριο του 1934, ο καθηγητής 
Pasteur Valéry Radot έγραφε σε μια κοι-
νή τους φίλη: « Πες στον αδελφό του ότι 
η κατάστασή του με απασχολεί ιδιαίτερα. 
Όλες οι εξετάσεις του είναι φυσιολογικές, 
του χρειάζεται ανάπαυση στο Νότο ή στην 
εξοχή». Ο Ravel πήγε να αναπαυτεί στην 
κλινική "Mon repos" κοντά στη Γενεύη. 
Ο Δρ Michard έγραψε: «καταβολή, μεί-
ωση της προσοχής, άγχος, ορθογραφικά 
λάθη, ακαμψία». Στις 22 Μαρτίου 1934, 
ενώ ακόμη νοσηλευόταν στην ελβετική 
κλινική, χρειάστηκε 8 ημέρες για να ολο-
κληρώσει μια μικρή συλλυπητήρια επι-
στολή προς ένα φίλο, με τη βοήθεια λε-
ξικού, σβήνοντας και διορθώνοντας πολ-
λές φορές το κείμενο. Οι διαταραχές του 
λόγου συγκεκριμενοποιούνται και ο Ravel 
δεν μπορεί να κυριολεκτήσει. Θυμάται τη 
νοητική κατάρρευση του πατέρα του που 
πέθανε στα 1908 και αναρωτιέται αν έχει 
πέσει θύμα της κληρονομικότητας. 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 1935, 
οι φίλοι του τον συμβούλευσαν να ταξι-
δέψει στην Ισπανία και στο Μαρόκο. Έγινε 
παντού δεκτός με τιμές: στην Ταγγέρη, 
στο Μαρρακές, στο Φεζ. Κατά την επι-
στροφή του, δήλωσε : «δεν είπα τίποτε 
από όσα θα ήθελα να πω, δεν έχω γρά-
ψει τίποτε, δε θ’ αφήσω τίποτε». Από το 
1936, έμεινε στο σπίτι του, στο Montfort 
l’Amaury. Οι διαταραχές του λόγου έγι-
ναν περισσότερο έκδηλες, δεν μπορού-

Αναγκασμένος να αντιμετωπίσει τα 
φώτα της δημοσιότητας από πολύ 
νωρίς αναγκάστηκε να κατασκευάσει 
ένα προστατευτικό κέλυφος. Σώθηκε 
από το ψυχικό ναυάγιο χάρη στην ι-
διοφυία του και στην αισθαντικότη-
τά του που του επέτρεψαν να μετου-
σιώσει τις συναισθηματικές δυσκολί-
ες του και την σεξουαλική του απρα-
ξία μέσα στη μουσική
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σε πλέον να διαβάσει και να ντυθεί χω-
ρίς βοήθεια. Αναφέρεται ότι έπιανε το πι-
ρούνι με τα δόντια, έπιανε το μαχαίρι από 
τη λεπίδα του ή έβαζε το αναμμένο τσι-
γάρο ανάποδα στο στόμα του. Δεν ανα-
γνώριζε πλέον τη μουσική του. Οι συ-
νομιλητές του εντυπωσιάζονταν από τον 
διαχωρισμό ανάμεσα στη διατήρηση της 
μουσικής του σκέψης και στην αδυναμία 
του να συνθέσει. 

Καθώς η κατάστασή του επιδεινωνό-
ταν, προτάθηκε από τον καθηγητή Clovis 
Vincent μια χειρουργική επέμβαση, πρό-
ταση που έβρισκε αντίθετο τον καθηγητή 
de Martel. Η επέμβαση πραγματοποιή-
θηκε τελικά στις 17 Δεκεμβρίου 1937. Η 
χειρουργική έκθεση που είχε χαθεί μετά 
τον Πόλεμο, βρέθηκε τελικά στα 1988. 
Ο Clovis Vincent έκανε μια δεξιά μετω-
πιαία τομή. 

Παρατήρησε ότι ο εγκέφαλος είχε φυ-
σιολογική όψη, το εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
δεν εμφανιζόταν παρά μόνο μετά από πί-
εση. Οι έλικες ήσαν φυσιολογικές, χωρίς 
ατροφίες. Το αριστερό ημισφαίριο εμφά-
νιζε ατροφία. Χορήγησαν ορό για να το 
επαναφέρουν στις φυσιολογικές του δια-
στάσεις, αλλά επανήλθε ταχέως στις αρ-
χικές του διαστάσεις, γεγονός που επέ-
τρεψε τον αποκλεισμό της υδροκεφαλί-
ας, την οποία υποπτευόταν ο χειρουργός 
λόγω του μεγάλου μεγέθους της κεφαλής 
του Ravel. Μετά την εγχείρηση, ο ασθε-
νής ανένηψε, ζήτησε να δει τον αδελφό 
του και ακολούθως βυθίστηκε σε κώμα. 
Πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου του 1937. Η 
οικογένεια αρνήθηκε τη νεκροψία. Οι ε-
ξετάσεις του ασθενούς απέβησαν αρνη-
τικές για σύφιλη. 

Στα 1948, ο καθηγητής Alajouanine  έ-
κανε, με την έγκριση του αδελφού του 
Ravel, μία ανακοίνωση σε ένα συνέδριο 
Ψυχοπαθολογίας στο Λονδίνο. Πρόκειται 
για το μοναδικό αξιόπιστο κλινικό τεκμή-
ριο με βάση το οποίο μπορεί κανείς να 
επιχειρήσει σήμερα μια ιατρική ανάλυση 
του περιστατικού. Εκείνη την εποχή δεν 
υπήρχε κανένα διαγνωστικό εργαλείο ε-
κτός από την εγκεφαλογραφία αερισμού 
(encéphalographie gazeuse) που θα μπο-
ρούσε να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρ-
κεια της επέμβασης. Δεν υπήρχαν τότε το 
εγκεφαλογράφημα, η αξονική τομογρα-
φία, το σπινθηρογράφημα. Πάντως, ο 
σπουδαίος νευρολόγος Alajouanine μας 
παρέχει ακριβή στοιχεία βασισμένα στην 
κλινική παρατήρηση: η μνήμη, η κρίση, 
η συναισθηματική προσφορότητα, το αι-
σθητικό κριτήριο και η μουσική σκέψη εί-
χαν διατηρηθεί σχεδόν άθικτα. Ο ασθενής 
«άκουγε να τραγουδούν μέσα στο κεφά-

λι του». Φαίνεται αναμφισβήτητο ότι ήδη 
από την έναρξη της νόσου υπήρχε απρα-
ξία, δηλαδή απώλεια της ικανότητας ε-
πιτέλεσης κινήσεων χωρίς την παρουσία 
κάποιας παράλυσης, μιας αισθητικής α-
νωμαλίας, μιας ακαμψίας ή μιας διατα-
ραχής της νόησης. Επρόκειτο για μια α-

πραξία που σχετιζόταν τόσο με τη χρήση 
των αντικειμένων όσο και με την πραγμα-
τοποίηση απλών ενεργειών. Υπήρχε μια 
συνοδός αφασία με αλλοίωση της ομιλί-
ας και της γραφής που αφορούσε κυρίως 
την εκφορά παρά την κατανόηση του λό-
γου. Ο Alajouanine επέμεινε στις διατα-
ραχές του μουσικού ιδιώματος. Δεχόταν 
τον Ravel στο σπίτι του και χρησιμοποι-
ούσε το δικό του πιάνο για να μελετήσει 
τον διάσημο ασθενή του. Τον πλαισίωναν 
δύο βοηθοί, ένας μαθητής του συνθέτη 
και ένας νευρολόγος με πολλές μουσι-
κές γνώσεις. 

Το μουσικό ιδίωμα του Ravel ήταν πε-
ρισσότερο προσβεβλημένο από την τρέ-
χουσα ομιλία. Υπήρχε μια αξιοσημείω-
τη διαφορά ανάμεσα στην αδυναμία για 
γραπτή και εκτελεστική μουσική έκφρα-
ση και στη μουσική σκέψη, η οποία ήταν 
σχετικά διατηρημένη. Η αναγνώριση των 
μουσικών κομματιών ήταν ταχεία. Ο συν-
θέτης αναγνώριζε το ύφος, το ρυθμό, τα 
μικρά λάθη που γίνονταν ηθελημένα και 
τα διόρθωνε με ατελή λόγο. Αναγνώριζε 
καλά τους ήχους. Παρατήρησε ότι το πιά-
νο του Alajouanine που βρισκόταν σε υ-
γρό περιβάλλον ήταν ξεκούρδιστο. Η α-
ναλυτική αναγνώριση σχετικά με τις νό-
τες και η γραφή τους ήταν ελλειμματι-
κές. Δεν έβρισκε το όνομα της κάθε νό-

τας (ρόλος της αφασίας), αλλά μπορού-
σε να τραγουδήσει τις νότες που άκουγε 
χωρίς να τις ονομάσει. Η ανάγνωση της 
παρτιτούρας ήταν σχεδόν αδύνατη, αλ-
λά αναγνώριζε ταχύτατα περί τίνος μου-
σικού κομματιού επρόκειτο. Το παίξιμο 
του πιάνου ήταν αδύνατο: δεν έβρισκε 
τη θέση της κάθε νότας στο πληκτρολό-
γιο. Αντίθετα, μπορούσε να τραγουδή-
σει από μνήμης κάποιο από τα έργα του 
αν του έδιναν τις πρώτες νότες. Δεν μπο-
ρούμε λοιπόν να μιλήσουμε για αμουσία 
ή μουσική αγνωσία. 

Η αμουσία μπορεί να συνοδεύει την α-
φασία, αν και όχι πάντοτε. Ίσως υπάρχουν 
ιδιαίτερα εγκεφαλικά κέντρα για την ανα-
γνώριση και την επεξεργασία της μουσι-
κής : στο δεξιό ημισφαίριο, κυρίως στο 
εμπρόσθιο τμήμα του (αναγνώριση της 
μουσικής ως τέτοιας, αναγνώριση των 
μελωδικών πλαισίων), στο αριστερό η-
μισφαίριο (αναγνώριση του ρυθμού, του 
τονικού ύψους και των στίχων) και στα 
δύο ημισφαίρια (αναγνώριση του μουσι-
κού τόνου). Υπάρχει λοιπόν μια διάκρι-
ση στην επεξεργασία από τον εγκέφαλο 
των μελωδιών και των τραγουδιών. Τα 
δύο ημισφαίρια είναι ανεξάρτητα, αλλά 
υπάρχουν νευρικές οδοί σύνδεσης μετα-
ξύ τους. Στον τραγουδιστή, υπερτερεί το 
δεξιό ημισφαίριο, αυτό της μελωδίας. Η 
μνήμη των στίχων και η μνήμη της με-
λωδίας υφίστανται επεξεργασία από δι-
ακριτά δίκτυα νευρώνων (μπορούμε να 
λησμονήσουμε τα λόγια αλλά όχι τη με-
λωδία ενός τραγουδιού). 

Στην περίπτωση της μουσικής δημιουρ-
γίας, το σύνολο των εγκεφαλικών λει-
τουργιών είναι απαραίτητο: οι ακουστι-
κές και οι οπτικές ζώνες, αυτές που αφο-
ρούν την αναπαράσταση στο χώρο, τις 
δομικές δραστηριότητες, και ασφαλώς 
τα συναισθηματικά κίνητρα που εξαρτώ-
νται από δομές του αρχαιο-εγκεφάλου, 
ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή, οι τροχοί 
της μνήμης και των συγκινήσεων που παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία ό-
σων μας περιβάλλουν και στον σχηματι-
σμό των δικών μας αντιδράσεων. Φαίνεται 
σήμερα βέβαιο ότι η συνήθης γλώσσα και 
η μουσική γλώσσα δεν μοιράζονται τα ί-
δια νευρωνικά κυκλώματα : η αναγνώρι-
ση και η έκφραση του ρυθμού εδράζο-
νται στον αριστερό μετωπιαίο φλοιό (ζώνη 
του Broca), ενώ η αναγνώριση της μου-
σικής ως μουσική και όχι θόρυβος εξαρ-
τάται από τον δεξιό κροταφικό λοβό. Τα 
δεδομένα αυτά προέρχονται από συσχέ-
τιση των κλινικών συμπτωμάτων και των 
στοιχείων της ιατρικής απεικονιστικής σε 
μουσικούς. 
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Διαγνωστικές υποθέσεις
Το κείμενο του Alajouanine δε δημο-

σιεύθηκε παρά πολύ μετά από το θά-
νατο του Ravel και η εγχειρητική έκθε-
ση του Clovis Vincent δε βρέθηκε πα-
ρά το 1988. Ο μεγάλος μουσικός στερή-
θηκε ασφαλώς τις σύγχρονες διαγνωστι-
κές εξετάσεις. Συνεπώς, πρέπει να περιο-
ριστούμε σε υποθέσεις για να εξηγήσου-
με τα αίτια της νόσου του. Πολλές πιθα-
νές διαγνώσεις έχουν κατά καιρούς προ-
ταθεί από πολλούς, αλλά καμία δεν εί-
ναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Η λιγότερο 
πιθανή φαίνεται η περίπτωση εγκεφαλι-
κού όγκου. Ο Ravel δεν εμφάνισε κανένα 
σύμπτωμα ενδοκρανιακής χωροκατακτη-
τικής εξεργασίας. Η περίπτωση κάποιου 
νευρο-ενδοκρινικού συνδρόμου συζητή-
θηκε αρκετά λόγω της μορφολογίας του 
κρανίου του που θα μπορούσε να υπο-
κρύπτει μια υδροκεφαλία και της υποτι-
θέμενης σεξουαλικής απραξίας, αλλά η 
υπόθεση αυτή φαίνεται εντελώς αβάσιμη. 
Ο ρόλος του ατυχήματος του Οκτωβρίου 
1932 θεωρήθηκε κεφαλαιώδης. Είναι βέ-
βαιο, ότι το ατύχημα αυτό άλλαξε τη ζωή 
του μουσικού. Ωστόσο, δε φαίνεται ότι το 
ατύχημα του προκάλεσε κάποιο σοβαρό 
εγκεφαλικό τραύμα. Αντίθετα, υπέστη ένα 
ψυχικό σοκ. Μπορούμε λοιπόν να απο-
κλείσουμε κάποιο όψιμο υποσκληρίδιο 
αιμάτωμα που θα ήταν εμφανές κατά την 
εγχείρηση, καθώς επίσης μια υδροκεφα-
λία χαμηλής πίεσης. Αυτή η επιπλοκή ε-
πέρχεται μετά από μια μικρή, μετατραυ-
ματική, μηνιγγική αιμορραγία που προκα-
λεί κώλυμα στην ομαλή ροή του εγκεφα-
λο-νωτιαίου υγρού. Οι ασθενείς εμφανί-
ζουν σύγχυση, έχουν διαταραχές στον έ-
λεγχο των σφιγκτήρων και υφίστανται συ-
χνές πτώσεις, στοιχεία ανύπαρκτα στην πε-
ρίπτωση του Ravel.

Σήμερα, θα λέγαμε ότι το τροχαίο ατύχη-
μα προκάλεσε μια καταθλιπτική και αγχώ-
δη συνδρομή που αποκάλυψε με τη σειρά 
της μια υποκείμενη κατάσταση. Ορισμένοι 
θεωρούν ως απαρχή της νόσου του Ravel 
τα τέλη της δεκαετίας του ’20, εφόσον από 
τότε ο συνθέτης παραπονιόταν για οδυνη-
ρές αϋπνίες και κατάθλιψη. Οι ίδιοι συγ-
γραφείς, ερευνώντας τα τελευταία έργα 
του θεωρούν ότι βρίσκουν σημάδια μιας 
πρώιμης προσβολής ορισμένων εγκεφα-
λικών περιοχών. 

Η νόσος του Alzheimer, έχει επίσης προ-
ταθεί. Ωστόσο, πρόκειται για μια διάγνωση 
που πρέπει να αποκλεισθεί ανεπιφύλακτα. 
Ορισμένοι (Eva Cybulska) θεωρούν ότι το 
Boléro είναι το έργο ενός άρρωστου εγκε-
φάλου και ότι η επανάληψη του ίδιου θέ-
ματος εγκαινιάζει την εμφάνιση των απαρ-

χών της νόσου του Alzheimer ήδη από το 
1927, όταν ο συνθέτης βρισκόταν σε ηλι-
κία 52 ετών. Η νόσος ήταν ήδη γνωστή 
τότε, αν και η συχνότητά της ήταν μικρό-
τερη. Εμφανίζεται με διαταραχές της μνή-
μης και του λόγου στα 3/4 των περιπτώσε-
ων. Ωστόσο, όλες οι μαρτυρίες επιμένουν 
στην καλή διατήρηση της μνήμης και της 
νόησης και στην απουσία στοιχείων άνοι-
ας. Δε γνωρίζουμε ποια θα ήταν η εξέλι-
ξη σε βάθος χρόνου χωρίς τη χειρουργι-
κή επέμβαση που επιτάχυνε το τέλος της 
ζωής του Ravel. Εξάλλου, είναι αδιανόη-
τη η εικασία ότι ένας ασθενής με αρχόμε-
νη νόσο του Alzheimer κατάφερε να συν-
θέσει ένα έργο σαν το Boléro, για μεγάλη 
ορχήστρα 56 μουσικών που αποτελείται 
από έγχορδα, ξύλινα και χάλκινα πνευστά 
και κρουστά. Πίσω από τη φαινομενική α-
πλότητα αυτής της σύνθεσης βρίσκονται 
εντυπωσιακά κρυμμένα στοιχεία. 

Σε άλλες δημοσιεύσεις γίνεται λόγος για 
μετωπιαίο-κροταφικές εκφυλίσεις, όπως η 
νόσος του Pick. Η νόσος αυτή εμφανίζεται 
με διαταραχές προσωπικότητας και συμπε-
ριφοράς : πρώιμη αμέλεια για τη φυσική 
εμφάνιση, απώλεια της αίσθησης των κοι-
νωνικών συμβάσεων, άρση σεξουαλικών 
αναστολών, συναισθηματική απροσφο-
ρότητα. Οι νοητικές διαταραχές έπονται. 
Αυτά τα συμπτώματα δε θυμίζουν καθό-
λου την περίπτωση του Ravel.

Η εκφύλιση του σωματιδίου του Lewy. 
Πρόκειται για πάθηση που έγινε γνωστή από 
τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Συνδυάζει 
νοητική έκπτωση, οπτικές ψευδαισθήσεις, 
πτώσεις, ένα παρκινσονικό σύνδρομο, κα-
ταθλιπτικά στοιχεία και διαταραχές της συ-
μπεριφοράς. Οι βλάβες των νευρώνων θυ-
μίζουν αυτές της νόσου του Parkinson αλ-
λά ανευρίσκονται σε ολόκληρο τον φλοιό, 
ενώ η νόσος του Parkinson εντοπίζεται σε 
μια μικρή περιοχή του εγκεφαλικού στε-
λέχους (τη μέλαινα ουσία). 

Μπορούμε να υποστηρίξουμε, όχι μό-
νο εξ αποκλεισμού των άλλων υποθέσε-
ων αλλά και λόγω της σημειολογίας, τη 
διάγνωση μιας εστιακής εκφυλιστικής α-
τροφίας. Πρόκειται για προσβολή ενός μέ-
ρους του εγκεφάλου (φλοιώδους ή υπο-
φλοιώδους) που εμφανίζεται με μια νευ-
ρο-ψυχιατρική συμπτωματολογία που α-
φορά έναν μόνο γνωστικό τομέα. Μεταξύ 
αυτών των συνδρόμων, συγκαταλέγεται 
και η πρωτογενής προοδευτική απραξία. 
Το πρώτο σύμπτωμα του Ravel ήταν η α-
πραξία («δεν μπορώ πια να κολυμπώ») 
χωρίς στοιχεία άνοιας. Στα πλαίσια αυ-
τής της πάθησης, η απραξία επιδεινώνε-
ται προοδευτικά και θίγει τελικά και άλ-
λους γνωστικούς τομείς. Η κατάληξη εί-

ναι η άνοια, από την οποία η εγχείρηση 
του Clovis Vincent διέσωσε τον Ravel. Η 
αξία αυτής της επέμβασης ήταν ότι μπό-
ρεσε να αποκλείσει μια νευροχειρουργι-
κή πάθηση (όγκος, αιμάτωμα, υδροκεφα-
λία) και να παρατηρήσει μια ατροφία του 
αριστερού ημισφαιρίου. Πράγματι, στις α-
παρχές της εστιακής εκφυλιστικής ατροφί-
ας παρατηρείται φλοιώδης ατροφία σε πε-
ριοχές ενός από τα δύο ημισφαίρια. Αυτό 
περιγράφει και ο Clovis Vincent.

Σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό l’European Journal of Neurology 
στα 2002, ο L. Amaducci υποστηρίζει ότι 
η νόσος του Ravel άρχισε στα 1927 αλ-
λά ότι η συνθετική του ικανότητα έμεινε 
ανεπηρέαστη μέχρι το 1932, έτος του α-
τυχήματος. Ο συγγραφέας αυτός θεωρεί 
ότι η προσβολή του αριστερού ημισφαι-
ρίου ήταν παρούσα ήδη από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’20, δηλαδή από την επο-
χή του Boléro και των δύο κονσέρτων για 
πιάνο. Ο Amaducci αντικρούει την υπό-
θεση ότι το Boléro καθρεφτίζει αρχόμε-
νη νόσο του Alzheimer. Σύμφωνα με την 
ανάλυσή του, το Boléro και το κονσέρ-
το για αριστερό χέρι φέρουν τα μουσικά 
χαρακτηριστικά του δεξιού ημισφαιρίου. 
Χαρακτηρίζονται από τονικό πλούτο. Το 
Boléro οφείλει τη γοητεία του αποκλει-
στικά στις τονικές μεταβολές, εφόσον πε-
ριέχει τουλάχιστον 25 και χαρακτηρίζεται 
από τη ρυθμική ακαμψία και το εντυπω-
σιακό του crescendo. Υποδηλώνει λοιπόν 
μια ανισορροπία μεταξύ των δύο ημισφαι-
ρίων, υπέρ του δεξιού. Στην παρατήρηση 
ότι το κονσέρτο για πιάνο (σε sol μείζονα) 
είναι του ιδίου έτους, αλλά είναι καλύτε-
ρα δομημένο, ο majeur), ο Amaducci α-
παντά ότι το κονσέρτο αυτό είχε συλλη-
φθεί νωρίτερα, από την εποχή της νεότη-
τας του συνθέτη, αλλά υλοποιήθηκε όψιμα. 
Η σύνθεσή του διακόπηκε από το κονσέρ-
το για αριστερό χέρι. Το κονσέρτο για πιά-
νο ολοκληρώθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 

Ο μεγάλος μουσικός στερήθηκε ασφα-
λώς τις σύγχρονες διαγνωστικές εξετά-
σεις. Συνεπώς, πρέπει να περιοριστούμε 
σε υποθέσεις για να εξηγήσουμε τα αί-
τια της νόσου του. Πολλές πιθανές δια-
γνώσεις έχουν κατά καιρούς προταθεί 
από πολλούς, αλλά καμία δεν είναι ε-
παρκώς τεκμηριωμένη. Ο ρόλος του α-
τυχήματος του Οκτωβρίου 1932 θεω-
ρήθηκε κεφαλαιώδης
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1931 και είναι πολύ περισσότερο σύνθε-
το, ενώ στο κονσέρτο για αριστερό χέρι ο 
Ravel δεν κατάφερε να οργανώσει σύνθετα 
θέματα λόγω της αρχόμενης προσβολής 
του αριστερού του εγκεφαλικού ημισφαι-
ρίου. Έτσι, κατέφυγε σε διαφορετικές το-
νικότητες, χρησιμοποιώντας κυρίως το δε-
ξιό του ημισφαίριο. Το αριστερό ημισφαί-
ριο παρενέβαινε κυρίως στους ρυθμούς. 
Στο κονσέρτο σε sol μείζονα, του οποίου 
το adagio θεωρείται σαν μια από τις σπου-
δαιότερες μουσικές σελίδες, παρελαύνουν 
εντυπωσιακοί ρυθμοί, μελωδίες, χρώματα 
από τη jazz, και στη συνέχεια μια αίσθηση 
αιώνιας κίνησης.

Ένα άλλο άρθρο που δημοσιεύθηκε στα 
2003, αμφισβητεί τα συμπεράσματα του 
Amaducci. Σύμφωνα με τον A .Otte, η 
νόσος του Ravel δεν είχε καμία επίπτω-
ση στη μουσική του. Το Boléro είναι ένα 
πρωτότυπο έργο, επειδή ο Ravel αναζη-
τούσε συνεχώς νέα στοιχεία στη μουσι-
κή. Ο συνθέτης έχασε τη συνθετική του ι-
κανότητα στα 1932 μετά από το ατύχημα. 
Ο συγγραφέας αποδίδει μεγάλη σημασία 
στον κρανιακό τραυματισμό ως έναυσμα 
για την επιδείνωση της νευρολογικής ει-

κόνας του Ravel.
Το άρθρο του Amaducci συνάντησε επί-

σης την κριτική της Elza Marques Marins, 
μουσικού από το Rio de Janeiro, σε μια ε-
πιστολή που δημοσιεύθηκε στο European 
Journal of Neurology, n° 9, 2002. Σύμφωνα 
με την συντάκτρια, ο πλούτος στις τονικό-
τητες του Boléro δεν είναι το μοναδικό χα-
ρακτηριστικό του έργου, αφού αναγνωρί-
ζονται επίσης ρυθμικός, αρμονικός και με-
λωδικός πλούτος. Παραπέμποντας στον 
Jankélévitch, υπογραμμίζει την υπνωτική 
δράση αυτής της μουσικής. Το Boléro δεν 
πρέπει να θεωρείται μελωδικά φτωχό, έστω 
και αν περιέχει μόνο ένα θέμα. Ωστόσο, το 
χαρακτηριστικό του Boléro είναι η μία αρ-
μονική γραμμή. Η τροποποίηση που εμ-
φανίζεται στο 15ο μέτρο πριν από το τέλος 
σπάζει την αλυσίδα των επαναλήψεων και 
οδηγεί θαυματουργά το έργο στο φινάλε 
του. Για τη στροφή αυτή, σύμφωνα με την 
Marques Martins, χρειάζεται μια αρμονι-
κή ιδιοφυία. Ακόμη και αν ήταν ήδη προ-
σβεβλημένος από νευρολογική πάθηση, 
ο Ravel ήταν ικανός για αριστουργήματα, 
καταλήγει η συγγραφέας. 

Ο εκλεκτικός νέο-κλασσικισμός του Ravel 

συνεχίζει να συναρπάζει. Χωρίς να εγκα-
ταλείψει την τονικότητα, εξερεύνησε νέ-
ους αρμονικούς δρόμους με τόλμη. Ήταν 
ένας απαράμιλλος ενορχηστρωτής. Η εκ 
των υστέρων διάγνωση είναι εξ ορισμού 
πολύ δύσκολη. Η ιατρική ανάλυση της 
μουσικής παραμένει ριψοκίνδυνη. Αν και 
ο ρυθμός απορρέει από το αριστερό η-
μισφαίριο και η τονικότητα από το δεξιό, 
χρειάζεται ολόκληρος ο εγκέφαλος για 
να συνθέσει κανείς μουσική. Ο εγκέφα-
λος δεν είναι μια απλή μηχανή. Πολύ πε-
ρισσότερο, ο εγκέφαλος μιας μουσικής ι-
διοφυίας όπως ο Maurice Ravel. 
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