
 

Recerca > AVANT 
 
L'art sonor i la música experimental van arribar relativament 
tard a Espanya, però al llarg de les darreres tres dècades 
han donat lloc a noms, escenes i obres que han aconseguit 
establir-se amb certa autoritat dins el panorama 
internacional. 
De l'electroacústica més acadèmica a la música industrial, 
l'art radiofònic o la improvisació post-no-wave, AVANT 
repassa de la mà dels seus protagonistes alguns dels 
moments clau de l'avantguarda sonora al nostre país, sovint 
poc documentada.   

AVANT #1  

Esplendor Geométrico 

AVANT #1 aborda el treball del grup madrileny Esplendor Geométrico. La primera 
part del programa reconstrueix el context i les seves aportacions en primera 
persona, de la mà d’Arturo Lanz, i els testimonis d’Andrés Noarbe, Francisco 
López i Javier Hernando; i en la segona part, fa un repàs de la seva trajectòria 
musical. 

Cada AVANT se centra en l’obra sonora i la trajectòria d’un 
projecte abanderat de l’escena que documenta i consta de 
dues parts: una primera des de la que es reconstrueix el seu 
context a través d’entrevistes, i una segona que resumeix la 
seva obra a través d’exemples musicals.  

A càrrec de Roc Jiménez de Cisneros. 
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Roc Jiménez de Cisneros (Barcelona,1975) és músic i 
compositor. Des de 1996, és el nucli d'un projecte de 
computer music anomenat EVOL i la seva obra ha estat 
publicada en segells discogràfics de renom internacional. 
L'any 2003 va engegar una sèrie de composicions electro-
acústiques titulada "Punani", en la qual aprofundeix en 
algunes de les constants del seu treball: la composició 
algorítmica, diferents tècniques de síntesi digital, l'espectro-
morfologia i l'aplicació musical de la geometria fractal i 
d'altres fenòmens matemàtics. Des de 1997 co-dirigeix al 
costat d'Anna Ramos la discogràfica i col·lectiu artístic 
ALKU, així com imbecil.net, un projecte de computació 
absurda i ofuscació binària. Viu i treballa a Barcelona. 
 

 

 
01. Biografia 

 
El discurs d'Esplendor Geométrico és probablement un dels més personals de la 
història de la música espanyola dels darrers trenta anys, però també un dels més 
aïllats, menystinguts i oblidats. Avui, la seva influència és palpable i fàcil de 
rastrejar en desenes de produccions i escenes d’arreu del món (des de l'onada 
postindustrial dels vuitanta fins a l'IDM dels noranta), però durant dècades, 
aquesta cèl·lula de creació musical va haver de sobreviure completament al 
marge dels corrents imperants. Fins i tot al marge de l'underground espanyol.  

Nascut d’una escissió del grup de pop electrònic El Aviador Dro y Sus Obreros 
Especializados, i com a reacció frontal a l'hedonisme naïf de la nueva ola 
madrileña, el trio inicialment format per Gabriel Riaza, Juan Carlos Sastre i 
Arturo Lanz (actualment l'únic membre de l’alineació original, amb l’ajuda de 
Saverio Evangelista), van donar forma a un univers sonor propi on el ritme, la 
repetició i la distorsió són els únics protagonistes. Un camí unidireccional que 
arrencava del pop sintètic i l’ombra de Der Plan o Kraftwerk, per esdevenir ben 
aviat una cosa molt diferent i de difícil catalogació al Madrid de finals dels 
setanta (“un bicho raro”, recorda avui Francisco López). Tot plegat, desenvolupat 
en un procés evolutiu extremadament veloç; només uns mesos separen la 
primigènia “Moscú está helado” (un dels quatre talls de la primera maqueta del 
trio, inclòs l’any 1981 al llegendari disc recopilatori Fix Planet - An International 
Record del segell alemany Ata Tak) de la brutalitat de Necrosis en la poya, el 
primer single del grup i testimoni evident del seu acostament cap al terreny —
encara verge— de la música industrial (una etiqueta que, per cert, Lanz segueix 
rebutjant).   

És relativament senzill establir comparacions entre aquests primers esforços 
d'Esplendor Geométrico i Throbbing Gristle o la resta de l’escola industrial 
britànica, una escena reduïda però immensament influent que va aconseguir 
portar un pas més enllà la màxima del punk: allò de que no calia saber tocar per 
a fer música. Amb una carrera meteòrica (tan sols sis anys en actiu), el vaixell 
insígnia d'Industrial Records (de Throbbing Gristle) va demostrar que la pretesa 
revolució punk havia quedat estrepitosament encallada en els mateixos 
convencionalismes que s’havia proposat superar, i que l'única sortida viable era 
trencar definitivament amb qualsevol formalisme en favor d'una concepció del so 
que apel·lava als sentits i els instints humans més primaris. D'una manera molt 
similar, però despullat de la teatralitat, dels postulats teòrics robats de John Cage 
o La Monte Young i del caràcter performàtic que havia fet cèlebre la posada en 
escena de COUM Transmissions o els mateixos Throbbing Gristle, Esplendor 
Geométrico plantejava una aproximació crua i física a la matèria sonora. Una 
efectiva vàlvula d'escapament revestida de fredor, anti-imatge i esperit negatiu, 
que contrastava brutalment amb la majoria de formacions musicals de la Movida 
del Madrid postfranquista, alhora que obria el camí per a una generació de 
creadors que no pertanyien al món del pop però tampoc se sentien especialment 
propers a l'acadèmia ni a l'escena de l'art sonor. “Ni futurismo ni leches”, afirma 
avui amb contundència Lanz. El nom del grup, manllevat d'un text futurista (igual 
que el d'Aviador Dro o de títols com “Mecánica del Mundo”) era purament un 
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[Esplendor Geométrico (Arturo Lanz), en concert, 1984] 

 

 
[Esplendor Geométrico (Arturo Lanz), en concert, 2007] 

 
 

 
[Esplendor Geométrico, en concert, 2007] 

 

 
accident amb una finalitat cent per cent estètica. La immensa majoria d'elements 
identificables de la música d'Esplendor Geométrico —els textos provocadors, les 
influències de la música àrab— responen a aquest mateix patró, i s'han de veure 
com diferents peces d'un trencaclosques inacabat que al llarg de gairebé trenta 
anys s'ha mantingut ferm en la seva exploració del ritme com a força motriu i 
mitjà d’expressió, en el seu propòsit involucionista (que ni tan sols el salt de la 
maquinària analògica a la tecnologia digital va poder pertorbar) i en un aïllament 
forçat que ha conferit al projecte una aura de quasimisticisme i culte.  

En l’actualitat, Esplendor Geométrico està format per Arturo Lanz (establert entre 
Pequín i Xangai) i Saverio Evangelista (Roma). Els seus treballs discogràfics es 
publiquen principalment a Geometrik Records, el segell madrileny dirigit per 
Andrés Noarbe (també antic membre d’Aviador Dro) i fundat l’any 1990 per a 
donar sortida als enregistraments del grup i d’altres artistes de sensibilitat 
similar, igual que ho havia fet uns anys abans el desaparegut Discos Esplendor 
Geométrico. 
 
 
 

02. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
El Aviador Dro, “Nuclear Sí”“Nuclear Sí”“Nuclear Sí”“Nuclear Sí” (a Nuclear Sí, DRO, 1982) 
Esplendor Geométrico, “Muerte a Escala Industrial”“Muerte a Escala Industrial”“Muerte a Escala Industrial”“Muerte a Escala Industrial” (a EG1, casset autoeditat, 
1981) 
Esplendor Geométrico, “El Acero del Partido”“El Acero del Partido”“El Acero del Partido”“El Acero del Partido” (a El Acero del Partido / Héroe del 
Trabajo, Tic Tac, 1982) 
El Aviador Dro, “La Chica de Plexiglás”“La Chica de Plexiglás”“La Chica de Plexiglás”“La Chica de Plexiglás” (a La Chica de Plexiglás, Movieplay, 
1980) 
Almodovar y Mcnamara, “Voy a Ser Mamá”“Voy a Ser Mamá”“Voy a Ser Mamá”“Voy a Ser Mamá” (a Cómo Está el Servicio... de 
Señoras!, Victoria, 1983) 
Parálisis Permanente, “Quiero Ser Santa”“Quiero Ser Santa”“Quiero Ser Santa”“Quiero Ser Santa” (a Quiero Ser Santa, DRO, 1982) 
Tino Casal, “Champú de Huevo”“Champú de Huevo”“Champú de Huevo”“Champú de Huevo” (a Neocasal, EMI, 1981) 
Alaska y los Pegamoides, “Bote d“Bote d“Bote d“Bote de Colón”e Colón”e Colón”e Colón” (a Grandes Éxitos, Hispavox, 1982) 
Alaska y los Pegamoides, “Otra Dimensión”“Otra Dimensión”“Otra Dimensión”“Otra Dimensión” (a Otra Dimensión, Hispavox, 1981) 
Esplendor Geométrico, “Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya” (a Necrosis en la Poya, Tic Tac, 
1981) 
Esplendor Geométrico, “Héroe del Trabajo”“Héroe del Trabajo”“Héroe del Trabajo”“Héroe del Trabajo” (a El Acero del Partido / Héroe del 
Trabajo, Tic Tac, 1982) 
Esplendor Geométrico, “Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar” (a Mekano-Turbo, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
Fragment d'entrevista a Esplendor Geométrico al programa “Diario Pop”, Radio3, 
1985.  
Throbbing Gristle, “CD1”“CD1”“CD1”“CD1” (a CD1, The Grey Area, 1986) 
Esplendor Geométrico, “Destrozaron sus Ovarios”“Destrozaron sus Ovarios”“Destrozaron sus Ovarios”“Destrozaron sus Ovarios” (a EG1, casset autoeditat, 
1981) 
Panasonic, “Telako”“Telako”“Telako”“Telako” (a Osasto, Mute, 1996) 
Whitehouse, “I'm Coming Up Your Ass”“I'm Coming Up Your Ass”“I'm Coming Up Your Ass”“I'm Coming Up Your Ass” (a Great White Death, Come 
Organisation, 1985) 
Esplendor Geométrico, “Bar“Bar“Bar“Baraka”aka”aka”aka” (a Sheikh Aljama, Daft Records, 1991) 
Esplendor Geométrico, “Hemen Nago”“Hemen Nago”“Hemen Nago”“Hemen Nago” (a Polyglophone, Geometrik, 1997) 
Francisco López, “Untitled #180”“Untitled #180”“Untitled #180”“Untitled #180” (a Untitled #180, Alien8 Recordings, 2006) 
Esplendor Geométrico, “Sinaya”“Sinaya”“Sinaya”“Sinaya” (a Sheikh Aljama, Daft Records, 1991) 
Fragment d'entrevista a Peter Sleazy Christopherson de Throbbing Gristle/Coil. 
(Dutch Radio 4 Supplement Disc 1, 2001) 
Fortunato Depero, “Canzone Humorista”“Canzone Humorista”“Canzone Humorista”“Canzone Humorista” (a Pionieri del Nuovo Suono in Musica, 
Fondazione Russolo Pratella, 1997) 
Filippo Tomasso Marinetti, “Sintesi Musicali Futuriste”“Sintesi Musicali Futuriste”“Sintesi Musicali Futuriste”“Sintesi Musicali Futuriste” (a Futurism & Dada 
Reviewed 1912-1959, Sub Rosa/LTM, 2000) 
Esplendor Geométrico, “Trans“Trans“Trans“Trans----Umma”Umma”Umma”Umma” (1989) (a Anthology 1981-2003, 
Geometrik, 2005)  
Esplendor Geométrico, “La La La La”“La La La La”“La La La La”“La La La La” (a Kosmos Kino, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
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[Portada del single "Necrosis en la poya", 1981] 

 
 

 
[Portada del LP "Mecano-Turbo", 1988] 

 

 
Part II 
00:00:15 Esplendor Geométrico, “Moscú está Helado”“Moscú está Helado”“Moscú está Helado”“Moscú está Helado” (a Fix Planet - An 
International Record, Der Plan, 1981) 
00:04:05 Esplendor Geométrico, “Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya”“Necrosis en la Poya” (a Necrosis en la Poya, 
Tic Tac, 1981) 
00:08:15 Esplendor Geométrico, “Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar”“Ven a Jugar” (a Mekano-Turbo, Discos 
Esplendor Geométrico, 1988) 
00:12:10 Esplendor Geométrico, “Baraka”“Baraka”“Baraka”“Baraka” (a Sheikh Aljama, Daft Records, 
1991) 
00:16:48 Esplendor Geométrico, “La Producción Sigue”“La Producción Sigue”“La Producción Sigue”“La Producción Sigue” (a 1980-1981, EGK, 
1986) 
00:19:54 Esplendor Geométrico, “Noising in the Rain III”“Noising in the Rain III”“Noising in the Rain III”“Noising in the Rain III” (a 1983-1987, 
Geometrik Records, 1994) 
00:24:06 Esplendor Geométrico, “Yurta”“Yurta”“Yurta”“Yurta” (a Anthology 1981-2003, Geometrik, 
2005)  
00:28:47 Esplendor Geométrico, “Horno Fundidor”“Horno Fundidor”“Horno Fundidor”“Horno Fundidor” (a 1980-1981, EGK, 1986)  
00:31:53 Esplendor Geométrico, “Dinamo 3”“Dinamo 3”“Dinamo 3”“Dinamo 3” (a Nador, Daft Records, 1995) 
00:37:29 Esplendor Geométrico, “Who's that Señorita”“Who's that Señorita”“Who's that Señorita”“Who's that Señorita” (a Mekano-Turbo, Discos 
Esplendor Geométrico, 1988) 
00:40:13 Esplendor Geométrico, “Noising in the Rain I”“Noising in the Rain I”“Noising in the Rain I”“Noising in the Rain I” (a 1983-1987, 
Geometrik Records, 1994) 
00:46:07 Esplendor Geométrico, “Baobab”“Baobab”“Baobab”“Baobab” (a Tarikat, Daft Records, 1997) 
00:51:58 Esplendor Geométrico, “Sheik” “Sheik” “Sheik” “Sheik” (a Mekano-Turbo, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
00:56:10 Esplendor Geométrico, “Balearic Rhythms”“Balearic Rhythms”“Balearic Rhythms”“Balearic Rhythms” (a Balearic Rhythms, 
Geometrik Records, 1996) 
01:03:09 Esplendor Geométrico, “Rotor”“Rotor”“Rotor”“Rotor” (a Mekano-Turbo, Discos Esplendor 
Geométrico, 1988) 
01:07:28 Esplendor Geométrico, “Principio”“Principio”“Principio”“Principio” (a 8 Traks & Live, Geometrik 
Records, 2007) 
01:13:45 Esplendor Geométrico, “Final”“Final”“Final”“Final” (a 1980-1981, EGK, 1986) 
 
Nota: els temes d'aquesta compilació provenen d'enregistraments editats en 
diferents formats. Pel seu interès documental, s'han preservat en la mesura del 
possible els matisos de qualitat i so inherents a cadascun dels suports.  
 

 
03. Enllaços d’interès 
 
http://www.geometrikrecords.com/esplendor 
http://www.geometrikrecords.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Esplendor_Geometrico 
http://www.throbbing-gristle.com 
http://media.hyperreal.org/zines/est/articles/freedom.html 
http://www.unknown.nu/futurism 
http://www.rotordiscos.com 
 
 

04. Agraïments 
 
AVANT #1 agraeix la col·laboració a Arturo Lanz, Saverio Evangelista, Andrés 
Noarbe (Geometrik Records i Rotor), Francisco López i Javier Hernando. 
 
 

05. Llicència 
 
2008. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics. 
 
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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