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Currículum
Neix a Barcelona, on inicia els estudis musicals amb Sergi Vicente, i posteriorment amb Xavier Coll, Carles 
Trepat i José Tomàs, amb qui obtindrà el títol superior al Conservatori d’Alacant. Realitza nombrosos 
cursos de perfeccionament amb guitarristes com David Russell, Manuel Barrueco, Nacho Rodes i Gabriel 
Estarellas, entre d’altres.
Realitza estudis de composició i instrumentació al Conservatori Professional de Badalona. Assisteix a 
cursos docents amb compositors com Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel, Mauricio Sotelo, Francisco 
Kropfl i David Padrós, entre d’altres.
Com a intèrpret difon la música del segle xx i xxi, especialment d’autors catalans, en què destaquen estrenes 
de Josep Soler, Salvador Brotons, David Padrós, Josep Maria Mestres-Quadreny, Carles Guinovart, Jesús 
Rodriguez-Picó, Jordi Rossinyol, Francesc Taverna-Bech, Miquel Roger i Jaume Torrent, entre molts altres.
Ha realitzat diversos recitals al Palau de la Música Catalana, al foyer del Gran Teatre del Liceu, al Festival 
Castell de Peralada, al Festival Internacional Narciso Yepes, a l’Euroconcert, a l’Auditori de l’SGAE, a la 
Temporada de Música i Dansa d’Andorra la Vella, etc. 
Realitza diversos enregistraments per a Anacrusi (AC-016/021) i Ars Harmònica (AH162).
Llicenciat en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i màster en Patrimoni Musical per la Universitat 
d’Oviedo.
En l’actualitat imparteix a l’Institut de Música d’Andorra la Vella i desenvolupa la tesi doctoral sobre el 
compositor Josep Maria Mestres Quadreny.
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Amb el títol La música i la ciència en progrés, el compositor català Josep Maria Mestres 
Quadreny (1929-2021) va publicar un llibre1 en què, des de la seva perspectiva, fa un repàs dels 
esdeveniments científics més rellevants al llarg de la història, d’àmbit europeu bàsicament, i les 
seves correlacions amb fets musicals i artístics més destacats. Aquest paral·lelisme, de fet, ja es 
dona en la biografia del compositor, que de formació universitària esdevindrà enginyer químic, 
però que paral·lelament cursarà una àmplia i sòlida trajectòria musical com a compositor. 
El llibre, doncs, reflectirà alhora la manera d’entendre i concebre el fet musical per part del 
compositor català.
Aquest binomi, ciència i música, es reflectirà en un estil marcadament singular del llenguatge 
musical propi del compositor, així com la seva manera d’afrontar, reflexionar i dur a terme la 
pràctica musical i creativa.
Aquesta ponència es basa en algunes de les afirmacions més rellevants que consten en el llibre, 
així com en alguns trets generals de la vida, música i pensament estètic entorn la figura del 
compositor català Josep Maria Mestres Quadreny.
Va ser a través del seu pare, just en els primers anys de la postguerra espanyola, que Mestres 
Quadreny va poder copsar les primers experiències musicals, a través dels concerts a la Ciutat 
Comtal de la Banda Municipal de Barcelona i, especialment, de l’impacte que li va generar la 
representació de La valquíria de Richard Wagner al Gran Teatre del Liceu, l’any 1942.
Serà durant els mesos d’estiu, quan la família estiuejava a Valldoreix, quan de nou a través 
d’amistats familiars coneixerà Rosa Maria Kucharsky, pianista, que esdevindrà la seva primera 
professora de piano i llenguatge musical, i alhora Mestres Quadreny entrarà en contacte amb el 
gran món del pianisme musical clàssic, romàntic i contemporani (Schumann, Liszt, Bartók, etc.). 
Tot i la seva dedicació al piano, ja de ben petit, Mestres Quadreny es va veure més interessat 
pel món de la composició que el de la interpretació, fet que marcarà tota la seva carrera musical 
posterior.
Amb el desvetllament de la seva vocació musical continuarà desenvolupant els seus estudis 
musicals de forma quasi autodidacta,2 en un ambient absolutament orfe especialment de 
referències musicals. En aquest desert cultural Mestres Quadreny es va interessar per l’art 
modern, especialment en l’àmbit de la plàstica, on va ser crucial l’assistència a una exposició 
de Dau al Set3 l’any 1951. Des d’aquell moment, en conèixer l’obra (i posteriorment els artistes) 
de Joan Brossa, Antoni Tàpies, Joan Ponç, etc., el compositor català donarà el tret de sortida a 
tota la seva faceta creativa. El seu vincle amb el llenguatge d’avantguarda es va construir amb 
els artistes plàstics, no amb els músics, fet que esdevindrà cabdal en la seva producció musical 
futura i en el seu estil musical.
A través del Cercle Manuel de Falla,4 Mestres Quadreny va poder, ara sí, contactar i conèixer de 
primera mà les composicions musicals de l’avantguarda musical europea, especialment Anton 
Webern (deixeble d’Arnold Schoenberg), tal com recorda especialment el compositor. Aquest 
autor va influir notablement en el jove compositor, entre d’altres, perquè va ser dels primers 
autors en renunciar a l’element melòdic en la seva música, si més no com a fil conductor del 
discurs musical. Aquest coneixement es va solidificar amb el mestratge del professor Cristòfor 
Taltabull5 amb qui estudià harmonia, contrapunt, fuga, orquestració i composició, que integra la 
part tecnicomusical per afrontar el món de la composició musical: la Sonata per a piano op. 1, 
d’influència weberniana, serà l’inici creatiu del jove Mestres Quadreny.
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Un cop començada la seva trajectòria compositiva, faig esment d’un dels trets significatius del 
pensament creatiu i estètic del compositor que contextualitzaran aquest punt de partida del 
compositor:
Música versus llenguatge: música com un misteri per a la ciència. Tot i que el llenguatge musical 
conté semblances amb el llenguatge parlat, no és el mateix. Segons Mestres Quadreny, la música 
no pot ser considerada com a llenguatge, ja que no conté contingut semàntic. Evidentment hi ha 
aspectes comuns (ambdós són sistemes de comunicació, fan ús del so articulat, requereixen de 
temps per expressar-se i poden ser fixades en l’escriptura), però també hi ha aspectes que les 
diferencien, especialment l’escriptura (la música necessita d’un intèrpret, ja que el text musical 
en sí −fins que no esdevé so− no és música, en el sentit popular del terme). Per tant la interacció 
de l’intèrpret genera una aportació personal en el domini expressiu.6 Tot i així, la música no 
necessita de cap traducció, però la percepció hi juga un paper fonamental, “[...] ja que el més 
important no serà allò que sentim, sinó el sentit que hi donem.”7

Per tant, si la música per a Mestres no és un llenguatge, sorgiran d’aquí unes conseqüències 
que hem de tenir en compte:

- Desvinculació de la música amb el llenguatge parlat (tradició lligada a la parla i el text). La 
música assoleix el ple dret de categoria d’art sonor.

- Modifica l’actitud de l’escolta, que requereix una escolta més activa, ja que cal sentir la 
música tenint en compte tots els esdeveniments que van succeint.

En suprimir el fil conductor de la melodia, la música ha de ser captada com un esdeveniment 
global, passant del concepte de línia al concepte de camp, fet que sintonitza la música 
d’avantguarda amb la física més actual. Sense el camp físic no és possible desenvolupar la 
mecànica quàntica ni la mecànica relativista. Tal com afirmava Einstein,8 “un nou concepte 
apareix en física, la invenció més important des de l’època de Newton: el camp. No són ni les 
càrregues ni les partícules, sinó el camp dins l’espai entre les càrregues i les partícules el que 
és essencial per a la descripció dels fenòmens físics”. Si, llavors, traduïm aquesta afirmació 
d’Einstein al camp musical, podríem dir “[...] no són ni les alçades ni el temps allò que és 
essencial, sinó el camp, és a dir, l’entorn en què es produeix”.9

En aquesta línia de pensament, especialment de la música deslligada del text i de la parla, 
sorgeix la idea que el mateix compositor titlla de “concepció objectual de la música”, tal com ens 
recorda el mateix compositor10 “[...] la música per la seva història té un origen cantat emparentat 
amb la parla, i aquest origen dona peu a la formació d’unes bases tècniques: la música tonal. [...] 
Fins i tot el dodecatonisme i serialisme mantenien aquest lligam; és a dir, la idea de desenvolupar 
una idea, de la mateixa manera que desenvolupem una frase. Vaig pensar que l’única manera 
de progressar de debò era prescindir d’aquest lligam, llavors concebre la música com si fos un 
objecte, com si fes escultures [...]”.
El mateix compositor afirma, “Como conclusión creo que podemos considerar el lenguaje 
musical como un sistema sonoro de pluralidad expressiva, siempre que quede bien claro que 
este lenguaje empieza donde acaban las posibilidades del habla, es decir a partir del límite del 
lenguaje cognoscitivo”.11

Aquesta posició estètica ve donada per diversos factors que conflueixen en aquest procediment, 
entre els quals cal destacar la incorporació de l’atzar com a eina de treball en la composició 
musical. I en aquest punt cal posar l’accent en la diferència entre John Cage, músic que 
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va popularitzar la indeterminació en el camp musical,12 i Josep Maria Mestres Quadreny. 
Cage introdueix aquesta indeterminació en qualitat de principi constructiu en la música, i 
es va confondre doncs, aleatorietat amb indeterminació.13 Les partitures de John Cage són 
indeterminades, no aleatòries, només és aleatori aquell fenomen que obeeix a les lleis de 
probabilitat. L’aleatorietat de Mestres Quadreny és una aleatorietat matemàtica (res a veure 
amb el fortuït); aquest concepte d’atzar és el terme intermedi entre els fenòmens deterministes 
i indeterministes.
Recordem que el concepte d’atzar, fins al 1914, era una ciència empírica però no tenia 
axiomàtica, que va ser creada pel matemàtic rus Andrei Kolmogòrov, i a partir de llavors, i anys 
posteriors, creixerà la ciència de la probabilitat, que engloba l’estadística. El primer compositor a 
utilitzar el càlcul de probabilitats per desenvolupar un sistema de composició basat en processos 
aleatoris va ser  Iannis Xenaquis,14 amb obres com Pithoprakta o Achorripsis, ambdues per a 
orquestra, durant la dècada dels 50 del segle xx.
Serà el mètode de Montecarlo, inclòs en el càlcul de probabilitats, el sistema que utilitzarà el 
compositor Mestres Quadreny per a l’elaboració de les seves obres musicals. Per tant, serà 
també el factor tecnològic el que esdevindrà essencial, com una eina bàsica en la metodologia 
i la creativitat del compositor, ja que en potenciarà el modus operandi.
D’altra banda, a més, tal com hem recordat anteriorment en el lligam del compositor amb els 
artistes plàstics, es produeix un fet cabdal en la trajectòria creativa de Mestres Quadreny, que 
serà la trobada i amistat amb el pintor Joan Miró. Mestres s’adona que contemplant algunes 
de les obres del pintor allò que sembla atzarós, no ho és. Per tant, ja no des del món científic 
i/o matemàtic sinó des del món creatiu, Mestres va copsar aquest ús de l’atzar com a eina 
totalment vàlida per a la creació artística.
I com a eina tècnica i creativa, a mitjan segle xx apareix la música concreta i electrònica, 
posteriorment electroacústica, que esdevindrà una sacsejada general en l’àmbit de la creació 
avantguardista sonora, fet que va portar Mestres Quadreny a París durant els primers anys de 
la dècada dels anys 60, on va conèixer Abraham Moles –teòric de la música concreta francesa–, 
que el va introduir en el camp de la teoria de la informació.15 Moles planteja un equilibri entre 
el missatge banal (per l’escassa informació que transmet) i original (missatge complex d’alta 
quantitat d’informació), un equilibri que haurà de mesurar el compositor. Aquesta influència es 
veurà reflectida en els ballets,16 tres en total, que el compositor català va crear a partir de 
textos de Joan Brossa, i es va establir a partir de llavors una estreta col·laboració entre poeta 
i compositor.
Tot aquest corpus teòric, aquest sistema a l’hora d’afrontar la composició musical que nodreix 
el compositor en els seus fonaments de la seva proposta musical, també tindrà un reflex en la 
pròpia grafia de la música, en la seva notació. Sorgirà llavors allò que el mateix compositor va 
anomenar partitures generatives, que són aquelles partitures que, fugint del format tradicional, 
presenten un aspecte gràfic innovador per a l’època i en què normalment és la mateixa grafia 
la que permet construir el discurs musical, a través de les eleccions que faci l’intèrpret, sense 
caure en la indeterminació.
És a dir, les partitures generatives es generen per si mateixes d’acord amb els paràmetres 
establerts pel compositor a través de les eleccions possibles i diverses que esculli l’intèrpret. 
Aquesta diversitat d’eleccions fa possible una interpretació sempre diferent però alhora sempre 



357100 anys d’Asimov i 50 anys del sufragi femení a Andorra 

recognoscible, ja que l’intèrpret no pot improvisar o inventar sobre allò que ja està escrit. 
Algunes de les obres més emblemàtiques són el Quartet de catroc, Cànon en homenatge a 
Galileu, Aronada o L’Estro aleatorio.

Aronada

Quartet de catroc
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Per concloure, recuperem la relectura del principi aristotèlic sobre el fenomen de les arts en la 
imitació de la natura que fa Mestres Quadreny, fet també cabdal per entendre la posició estètica 
del compositor. Si tal com percebem la contemplació de la natura, aquesta és una aparença 
feta a mida de la capacitat humana de percepció a través dels sentits, Mestres Quadreny, enlloc 
de fixar-se en la contemplació, posa l’accent a imitar els mecanismes que han conduït a ser la 
natura tal com és, tal com després la percebem. És a dir, s’actua des d’una posició d’acord amb 
la realitat, i no amb la percepció de la realitat. Un exemple d’aquesta posició són la quantitat 
d’obres musicals que Mestres Quadreny va concebre basant-se en els fractals com a mètode 
de composició, especialment a partir dels anys 90.
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