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FONS ÀUDIO #14 
Josep Maria Mestres Quadreny 
 
L'obra del compositor català Josep Maria Mestres Quadreny és una interessant 
cursa per deixar enrere els motlles del passat mitjançant una postura estètica i 
metodològica que durant la segona meitat del segle XX el va col·locar a 
l'avantguarda de la nova música a Europa. A FONS ÀUDIO #14, Mestres 
Quadreny desgrana les seves partitures gràfiques i les motivacions i tècniques de 
diverses obres de la Col·lecció MACBA. 
 
 

01. Sumari 
 
El final de la Segona Guerra Mundial va marcar tant a Europa com als Estats 
Units un punt d'inflexió per a la intel·lectualitat i el món de l'art. El trencament 
que proposaven els moviments d'avantguarda de principis del segle XX prenia una 
dimensió i un significat encara més real: el desig de trencar veritablement amb 
mitja dècada de destrucció i passar pàgina per a trobar nous llenguatges per a les 
arts plàstiques, performatives, la poesia, l'arquitectura i la música. Josep Maria 
Mestres Quadreny (Manresa, 1929) és un cas paradigmàtic d'aquest esperit de 
renovació radical que va recórrer el continent europeu a partir dels anys 
cinquanta. La seva proximitat amb personalitats de l'art català com ara Brossa, 
Tàpies, Miró, Prats i Villèlia deixa ben clar un interès pel caràcter transversal de 
la creació que sobrepassa de bon tros dels límits habituals.  
 
De formació científicotecnica, Mestres destaca per una recerca de metodologies 
alternatives, de sistemes de composició i plantejaments estètics que deixen 
enrere el dodecatonisme i el serialisme establerts a mitjans del segle XX, que 
integren idees properes a les matemàtiques, la física o l'estadística en les seves 
partitures. A diferència de König o Xenakis, per exemple, l'aproximació de 
Mestres a l'aleatorietat i als fenòmens naturals regits per l'atzar s'apropa més al 
traç de Miró que a l'estocàstica pura. En el seu llibre Pensar i fer música, 
Mestres relata un descobriment interessant amb relació a Miró i l'atzar:  
 
"Un bon dia, contemplant una litografia seva, em va cridar l'atenció un grup de 
taquetes que tenien tota I'aparença d'haver estat llançades amb una brotxa. El 
conjunt, tanmateix, produïa una sensació inusualment vibrant. Observant-les més 
de prop vaig comprovar que les havia pintat una per una. És a dir, havia recreat 
una aparença d'atzar d'una manera artificiosa a l'origen de la qual probablement 
hi havia una intervenció del mateix atzar, artifici que vaig trobar molt suggestiu i 
que traslladat a la música consistiria a imitar un fenomen d'atzar per 
procediments d'atzar, i modificar-ne l'aparença tot mantenint I'estructura."  
 
Gairebé com una declaració de principis, Mestres afegeix: "Com més s'aproxima 
la música a una expressió dirigida a la ment on resideix el mecanisme de les 
emocions estètiques, més sent la necessitat de prescindir d'aquest component 
visceral a causa del seu caràcter redundant". La meticulosa recreació de 
processos aleatoris que defensa Mestres sintetitza en el fons una actitud envers 
l'art que beu tant del seu bagatge científic com humanista. Una proposta 
carregada de dualisme en què es troben la mirada àcida de Brossa amb l'interès 
per noves eines compositives o el llegat de Gerhard, al llarg de nombroses peces 
de música vocal, orquestral, electroacústica, de cambra, escènica i visual.  
 
A l'entrevista, Mestres Quadreny parteix de diverses obres de la Col·lecció MACBA 
i les seves corresponents partitures gràfiques per a reconstruir fragments del 
context artístic de diverses dècades i les connexions amb altres creadors.  
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[Bartomeu Marí i Josep Maria Mestres Quadreny a la presentació als mitjans 
de l'arxiu Brossa, 2012] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

02. Obres de Josep Maria Mestres Quadreny a la Col·lecció 
MACBA 
 
Homenatge a Schumann 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4358- 
 
Invencions mòbils, 1961 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4359- 
 
Quartet de catroc, 1962 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/josep-maria-mestres-quadreny-quartet-de-catroc 
 
Suite bufa, 1966 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4093- 
 
Tres cànons en homenatge a Galileu, 1966 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/josep-maria-mestres-quadreny-tres-canons 
 
Tres peces per a violoncel i piano, 1968 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4095- 
 
Quadre, 1969 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4096- 
 
Doble concert per a ones martenot, 1970 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/josep-maria-mestres-quadreny-doble-concert- 
 
Variacions essencials, 1970 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/xavier-basiana-variacions-essencials 
 
Aronada, 1971 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/quadreny-aronada 
 
Preludi, 1971 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4101- 
 
Homenatge a Joan Prats, 1972 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4102- 
 
Self-Service, 1973 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4113- 
 
L'Estro Aleatorio, 1973 - 1978 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/xavier-basiana-estro-aleatorio 
 
Tocatina, 1975 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/josep-maria-mestres-quadreny-tocatina 
 
Homenatge a Robert Gerhard, 1976 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/josep-maria-mestres-quadreny-homenatge 
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[Josep Maria Mestres Quadreny Aronada, 1971] 
 
 
 
 
 
 

 
Espai sonor V, 1976 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4105- 
 
Molèstia, 1977 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4106- 
 
Antiodes, 1982 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4108- 
 
Canviera, 1982 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/4109- 
 
Suite Bechtold, 1994 
Col·lecció MACBA. Consorci MACBA 
www.macba.cat/ca/josep-maria-mestres-quadreny-suite-bechtold 
 

 

03. Enllaços relacionats 
    
AVANT #5. Josep Maria Mestres Quadreny. Part I. Monogràfic sobre la trajectòria 
i el context de Josep Maria Mestres Quadreny, amb els testimonis del músic i 
compositor Carles Santos i el musicòleg Oriol Pérez.    
rwm.macba.cat/es/investoigacion/avant_josep_maria_mestres_quadreny_1_1_ca/c
apsula 
 
AVANT #5. Josep Maria Mestres Quadreny. Part II.    Selecció musical sobre la 
producció sonora de Josep Maria Mestres Quadreny des de 1962 fins a 
l'actualitat. 
rwm.macba.cat/es/investoigacion/avant_josep_maria_mestres_quadreny_1_2_ca/c
apsula 
 
Biografia i llista d'obres 
www.lamadeguido.com/mestres.html 
 
Text sobre Aronada 
marcusegea.blogspot.com/2010/09/josep-m-mestres-quadreny-aronada.html 
 
Partitura de L'Estro Aleatorio 
www.lamadeguido.com/jm_mestres.html 
 
Tesina d'Helena Martín sobre les accions musicals de Mestres Quadreny i Brossa 
a la Ricarda (1963-1966)  
upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/13443/1/Helena%20Martin%20Niev
a_TESINA.pdf  
 
 

04. Crèdits 
 
Produït per Roc Jiménez de Cisneros. Veus: Lucrecia Dalt i Roc Jiménez de 
Cisneros. Entrevista i documentació: Roc Jiménez de Cisneros. 
 
 

05. Llicència 
 

2012. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. S’han fet totes les 
gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. Qualsevol error o 
omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit a RWM, serà corregit en 
la mesura possible. 
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