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La relació entre Josep M.
Mestres Quadreny (Man-
resa, 1929) i la pintura ve
de lluny. En la seva recerca
de «músiques visuals», el
compositor s’ha relacionat
amb artistes plàstics cata-
lans com ara Tàpies, amb
qui ha treballat en alguna
ocasió. El pintor que més
l’ha influenciat –reco-
neix– és Miró. Més que la
seva pintura, el que l’ha in-
teressat, segons diu, és la
seva «cuina interna». De
Picasso també en guarda
molts records. D’adoles-
cent, Mestres Quadreny es
deixava fascinar per l’obra
del malagueny, considera-
da en aquella època «es-
trambòtica». No el va co-
nèixer personalment, però
va quedar eclipsat en veu-
re la gran exposició que el
pintor va fer a Avinyó a fi-
nals dels seixanta: «Hi ha-
via centenars de dibuixos
signats amb el dia i l’hora.
Cada dia en feia diversos i
això que era nonagenari!»

El mestre ha escollit Les
démoiselles d’Avignon
perquè veu aquest quadre
com el trencament d’un
període i l’adveniment del
cubisme. A més, Picasso
el va pintar el 1907 i se ce-
lebra, doncs, el centenari
de la seva creació.

Metalls pel cubisme
Per pintar amb notes
aquesta obra «brillant»,
Mestres Quadreny basa
l’estructura interna en els
instruments de metall i les
percussions, vestint el tot
amb els instruments de

corda «que posen pau de
tant en tant». «Així m’ho
suggeria Picasso i també la
resta del programa.» El
compositor assegura que
la música no es pot expli-
car. Com a molt, diu que
ha utilitzat algunes pro-
porcions del quadre de for-
ma «afectuosa» i «íntima»
per a la seva partitura.

El programa dinou, que
s’estrena avui i es podrà
escoltar durant tot el cap
de setmana i en la sessió de
dimarts, inclou el Concert
per a violí i orquestra
núm. 2 en sol menor, op.
63 (1935), de Prokófiev, i
el ballet en dos actes El
sombrero de tres picos

(1919), de Manuel de Fa-
lla. Picasso, molt amic de
De Falla, va dissenyar els
decorats i el vestuari del
ballet i es van poder veure
al Gran Teatre Liceu l’oc-
tubre passat amb el Ballet
de l’Opéra de Bordeaux.

El concert compta amb
la batuta del principal di-
rector convidat i exdirec-
tor titular de l’OBC, Er-
nest Martínez Izquierdo, i
amb el prestigiós violinis-
ta solista Daniel Hope, que
actua amb una orquestra a
Barcelona per primera ve-
gada. «El concert de Pro-
kófiev és una de les peces
més fortes, només cal tan-
car els ulls per veure les

imatges que evoca». Hope
va explicar que Prokófiev
va incloure en el segon
moviment un passatge
amb castanyoles per com-
plaure el públic madrileny,
ja que la peça es va estre-
nar al Teatro Monumental
de Madrid. «Va tenir tant
d’èxit que al final va dei-
xar les castanyoles.»

Mestres de les imatges
Ernest Martínez Izquierdo
defensa la coherència del
programa tot afirmant que
tant Prokófiev com De Fa-
lla són «mestres de les
imatges»: «Més que treba-
llar el desenvolupament
formal de l’obra, la seva
virtut és buscar l’impacte
amb les imatges.» Respec-
te a Mestres Quadreny,
que portarà la seva obra a
Madrid, on per primer cop
es podrà escoltar una obra
orquestral seva, diu que és
un artista molt lligat a les
arts audiovisuals: «No es
tanca a casa amb la seva
música, sinó que s’ha mo-
gut en el camp de les arts i
la creació. I és un gran ad-
mirador de Picasso.»

Oue, de baixa
D’altra banda, el director
titular, Eiji Oue, que ha
suspès dos concerts per
problemes de salut, conti-
nua ingressat en una clíni-
ca per culpa d’un pinça-
ment de les vèrtebres. Res-
ponsables de L’Auditori
van assegurar ahir que es-
tarà recuperat per al pro-
grama 26, a l’abril, de Ta-
kemitsu, Mahler i Strauss.

Mestres Quadreny posa música
a «Les démoiselles d’Avignon»
L’OBC homenatja Picasso en un concert amb el violinista Daniel Hope

El violinista Daniel Hope. / EL PUNT

�  Un dels plats forts de la tempora-
da de l’Orquestra Simfònica de Bar-
celona i Nacional de Catalunya
(OBC) arriba aquest cap de setmana

VALÈRIA GAILLARD/ Barcelona amb un concert d’homenatge a Pi-
casso. El 2006 es va celebrar el cen-
tenari del seu retorn a Barcelona. El
programa inclou l’estrena de l’obra
d’encàrrec Les démoiselles d’Avi-

gnon, de Josep M. Mestres Qua-
dreny. Dirigirà el concert el principal
director convidat, Ernest Martínez
Izquierdo, i hi participarà el presti-
giós violinista Daniel Hope.

� Walking Oscar és un
musical perquè parteix de
text, dansa i música però
és alhora una coreografia
completa ja que Thomas
Hauert i la seva companyia
de ballarins Zoo han inter-
vingut en totes les discipli-
nes de la creació. L’obra
neix dels límits entre el
text, la dansa i la música.

Coproduïda pel Mercat
de les Flors i centres de

Brussel·les, París, Viena i
Charleroi, forma part del
Festival Complicitats i es
pot veure, fins diumenge,
al centre especialitzat en
dansa de Montjuïc.

La companyia Zoo tre-
balla des de fa uns anys en
la investigació de la cançó
i la dansa. Ara han partit de
textos d’Oscar van den
Boogaard per fer una co-
reografia d’un retrat parti-
cular amb facetes dife-

rents, «no volíem mostrar
una imatge uniforme.»
Hauert va fer una primera
selecció de textos de l’au-
tor i, després, va ordenar i
retallar la tria que va con-
formar l’ordre de l’espec-
tacle. També va intervenir
en la composició musical,
en què van intervenir un
músic electrònic i un pia-
nista de formació clàssica.
El text, admet Hauert, dó-
na un context a la dansa i a

l’espectador alhora que ju-
ga com a element esceno-
gràfic. Els ballarins no re-
citen cap text. Tot es diu
amb una veu en off i el text
apareix en una pantalla
transparent situada entre
els ballarins i el públic.
Hauert concep la cançó
com una forma d’ex-
pressió complexa amb di-
ferents plecs creatius, com
ara el timbre de la veu, la
melodia i la lletra.

El Mercat de les Flors presenta el
musical informal de Thomas Hauert
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