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Una novel·la esplèndida  
i molt addictiva

en e-bbook

Quin és el preu  
de les segones oportunitats?
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Anàlisi Ester Xargay

iu Josep M. Mestres Quadreny que
“l’art i la música moderns posen a
prova la imaginació de l’especta-
dor i exigeixen un esforç que pot

tenir quelcom d’inquietant, però que és en-
riquidor per a la consciència”. I Brossa rebla
el clau tot afegint-hi que “l’art no és una for-
ça d’atac, sinó una força d’ocupació”.

Hom pot llegir aquestes sentències, ex-
tretes del llibre Pensar i fer música, de Jo-
sep M. Mestres Quadreny, a l’exposició que
Arts Santa Mònica va dedicar el gener pas-
sat a aquest compositor. S’hi podien veure
i escoltar una tria de peces cabdals seves,
moltes de les quals són fruit de la seva rela-
ció amb altres autors, com ara el poeta
Joan Brossa i els artistes Joan Miró, Anto-
ni Tàpies, Moisès Villèlia i Perejaume. Són
treballs que amplien la mirada i la pensa,
en què bateguen les inquietuds d’un músic
compromès amb la recerca sonora i artís-
tica i que encara va atiant els conceptes es-
tètics més contemporanis.

En el marc d’aquesta mostra es va pre-
sentar el llibre de Francesc Cornadó Els
quatre miralls quadràtics d’en Quadreny
(March Editor), que recull una petita tria
de les partitures visuals que omplen la mi-
rada de música amb l’enginyós grafisme
musical que caracteritza Mestres Quadre-
ny. Cornadó, captivat per la força creativa
d’aquestes peces, s’hi ha vist emmirallat
poèticament i ha escrit poemes per a cada
obra triada.

D
En resulta un llibre bicèfal en què, d’una

banda, les excepcionals partitures de Qua-
dreny, prenyades d’un bagatge conceptual
que subverteix els codis musicals, hi aba-
ten la música sobre el llenguatge per mà
d’una disfressa visual que allibera la mira-
da bo i concedint-li totes les interpreta-
cions possibles; i, d’altra banda, els poe-
mes de Cornadó, que atorga una llegenda a
cada peça i que, per sota de la imatge, ens
retorna al llenguatge, com a mirall calidos-
còpic discursiu que remet a imatges múlti-
ples.

Així mateix, Cornadó va omplint amb
mots els buits pensats en l’obra de Qua-
dreny, en un descriure oníric que evoca una
epifania lautreamoniana, que va cosint els
punts de sutura d’un cadàver exquisit sobre
la taula de dissecció de la poesia. Talment,
els poemes traspassen els miralls quadrà-
tics, que fan la rateta al lector, i el text es
desdobla en tots els sentits, amb farcells de
paraules que, com en els entra-i- surts bros-
sians, van apareixent i desapareixent les in-
terpretacions, tot deixant la mirada en
blanc, l’hermenèutica lliure. I sí, llavors Tot
muda de color al so de la flauta!. Aquesta
frase tan encertada fa de títol del llibre onto-
lògic acuradíssim que Jaume Maymó ha pu-
blicat amb totes les partitures de Josep M.
Mestres Quadreny, ben acompanyades de
textos que les analitzen. En aquestes joies,
Cornadó hi ha trobat la font d’inspiració que
ha enquadrenyat la seva poesia. ❋

El llibre recull una
petita tria de les
partitures visuals de
Mestres QuadrenyIN

S
PI

R
A

C
IÓ

a
m

b
 M

e
st

re
s 

Q
u

a
d

re
n

y


