
2010 Sonades de la calor del foc 

El 2009 vaig assistir a l'homenatge a Josep Maria Mestres Quadreny a l'Auditori de La Pedrera. Estava interessada en 

treballar sobre l'aleatorietat musical, per animar-la amb esperit i procediment anàlegs. Això volia dir deixar 

l'animació quadre a quadre i escriure codi per generar el desenvolupament visual. Mestres Quadreny explica en el seu 

llibre Pensar i fer música: 

“Un bon dia, contemplant una litografia seva (del seu amic Miró), em va cridar l'atenció un grup de taquetes que tenien 

tota l'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 pintades 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 l'estructura.”

Vaig escollir el III moviment de les Sonades de la calor del foc, escrita el 1984, per a flauta, clarinet, trompa, piano 

(cada mà és una veu independent), violí, viola i violoncel, per la seva contundència.

Mestres Quadreny utilitza l'aleatorietat per a les freqüències en les 8 veus al llarg de tot el moviment, que es pot 

dividir en tres parts. En la primera part la música irromp enèrgica i insistent, amb un color diferent per a cada 

instrument i canviant de nota en cada temps durant gairebé un minut. Així doncs, vaig decidir representar cada 

instrument per separat, amb el cub com a forma, i construir un conjunt format per 8 rectangles que, dins uns límits i al 

voltant d'una àrea central de menor moviment, van variant aleatòriament les seves proporcions individuals. De fet, és un 

mecanisme que podria generar proporcions diferents sense repetir-se.

Després d'un pont-diàleg entre la mà esquerra del piano i la flauta s'arriba a un episodi de contrastos dinàmics 

extrems. Aquí el procediment d'animació que vaig triar es basa en comportaments físics. Donat que la peça musical ens 

remet al foc com element, vaig voler moure els cubs com guspires en un incendi clos i amb turbulències, tal i com 

expressen les variacions dinàmiques de les veus.

A la llarga part final hi ha una anada cap al silenci i una tornada a la massa sonora original, en la qual els silencis 



van apareixent aleatòriament i en densitat creixent fins arribar al silenci total per després, simètricament retornar a 

l'origen. En aquesta part vaig tornar a fer servir el codi per a fer presents els silencis, manifestos en l'absència de 

color i moviment. Ho vaig representar en bloc, amb totes les pulsacions a la vista, ja que més o menys el nombre de cubs 

equival al nombre total de pulsacions d'aquesta part final. Curiosament, mirar l'activitat dels 625 cubs amb velocitats 

i rotacions aleatòries resulta ser força orgànic.   
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