
 

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 #3 

Francisco López 

A finals dels anys setanta, Francisco López va començar des del seu estudi a 
Madrid una de les trajectòries més sòlides de l'art sonor internacional. 
Manipulant enregistraments naturals, aquest biòleg-músic ha desenvolupat en les 
darreres dècades el fonaments d'això que ell denomina "música concreta 
absoluta"; una aproximació a la matèria sonora que parteix de la naturalesa per a 
recrear móns paral·lels i realitats virtuals d'estranya bellesa. AVANT #3 repassa la 
seva trajectòria artística a través d'aquest monogràfic. 

 

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. 
 
Locució: Clàudia Faus 

 

 

 
01. Biografia 

 
Un dels trets més interessants (i alhora paradoxals) de la producció artística de 
Francisco López és que malgrat que ara és relativament senzill establir llaços 
conceptuals entre certes tradicions filosoficoartístiques dels darrers dos segles i 
el seu treball, en realitat aquest es va gestar en un aïllament –personal, cultural, 
generacional–, en el qual no penetraven gaires estímuls externs. Avui resulta fàcil 
connectar l’obra d’aquest madrileny nòmada amb les teories de Goethe, Richter, 
Herder i altres icones del romanticisme germànic, que van formular les bases 
d’allò que es va anomenar música absoluta: un nou paradigma estètic i formal 
que bandejava la paraula com a vehicle i fil conductor, per concentrar-se en els 
sons purs com a veritables representants de les emocions humanes, o bé amb la 
"musique concrète" de Pierre Schaeffer i els seus deixebles... López mateix ha fet 
servir durant anys l’expressió "música concreta absoluta" per definir, d’alguna 
manera, els límits de la seva proposta. El que és cert, però, és que a la fi dels 
anys setanta, quan López va començar a manipular cintes de casset i gravacions 
ambientals al seu estudi casolà de Madrid, ho va fer partint del desconeixement 
més sincer de totes aquelles escoles. I és que la seva manera de percebre, 
concebre i tractar la matèria sonora ha tingut més a veure amb la seva pròpia 
visió del món, influenciada per la cultura popular (des de les diverses 
ramificacions de la música rock alternativa fins a les bandes sonores de 
Hollywood), que amb una connexió directa amb l’acadèmia. Tal com va passar en 
el cas d’altres artistes de la seva generació, l’obra de Francisco va florir (amb 
dificultat) en un underground ric però alhora dispers, la cultura de la casset, que 
bevia del mail art i de l’ètica punk, i que va dotar els experimentadors de l’època 
d’una xarxa d’intercanvi complexa, les bases de la qual s’estenen fins als nostres 
dies.   
 
Per a alguns és paradoxal que, partint d’aquesta premissa eminentment post-pop, 
honestament antiacadèmica, López hagi aconseguit construir una de les carreres 
més sòlides de l’art sonor internacional, amb el reconeixement unànime de la 
crítica, el món de l’art i la comunitat mundial de la música experimental. Tot 
manipulant a voluntat gravacions d’entorns naturals, aquest biòleg-músic ha 
desenvolupat al llarg d’aquestes dècades una aproximació al so que parteix de la 
natura per recrear móns paral·lels i realitats virtuals d’una bellesa estranya, amb 
una narrativa i un cànon estètic propis. Francisco López converteix les gravacions 
ambientals captades pel seu equip en móns imaginaris tan fascinants com 
desconcertants, universos alternatius que requereixen una escolta profunda, 
desvinculada de prejudicis estètics i, sobretot, de la necessitat d’associar allò 
que escoltem amb el nostre entorn real. Perquè, malgrat que els ingredients 
essencials del treball de López –els seus objectes musicals, en termes 
schaefferians– provinguin en molts casos de la natura (insectes, rius, vent, ocells, 
paisatges sonors urbans), la seva música transcendeix completament el context 
original d’aquests fonemes.    
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[Francisco López, 1996] 

 

 
[Francisco López, 2004] 

 
 

 
En els darrers anys, la seva extensa discografia (senzillament inabastable) s'ha 
ampliat amb una sèrie de treballs sense títol, amb un número de catàleg com a 
única pista, com si es tractés de la classificació de Köchel, on no hi sol haver 
referències explícites ni a l’origen de les seves fonts sonores ni a les 
manipulacions posteriors. Vindria a ser l'antítesi de l’obra del britànic Chris 
Watson, membre fundador de Cabaret Voltaire als anys vuitanta i actualment 
artista sonor especialitzat en gravacions de camp d'animals i entorns naturals. En 
les gravacions de Watson, retrats de quotidianitat mai vista/sentida en paratges 
salvatges recòndits del planeta, (re)conèixer l’origen d'allò que s’escolta és part 
de l’experiència; pràcticament un requisit indispensable per gaudir-ne. En el cas 
de López, no saber res a priori, aproximar-se a la seva marmita sònica amb una 
bena als ulls (literalment) i a la consciència (en sentit figurat) és igual 
d’essencial per connectar plenament amb les essències humanes universals que 
recobreixen el teixit de les seves composicions. La mateixa foscor solemne que 
regeix en la seva posada en escena presideix el grafisme de cadascuna d'aquestes 
edicions sense títol, tan parques en les explicacions com en els adornaments 
gràfics/visuals: una clara invitació a escoltar per damunt de tot, a concentrar-nos 
en allò que sona i a deixar-nos absorbir per aquestes realitats immersives, 
sublims, deformades, augmentades, improbables, però perfectament possibles.   
 
 
 

02. Apèndix 
 
"La música és l’eco d’un món harmoniós i transcendent; és el sospir de l’àngel 
que portem a dins."  

Jean Paul Richter (1763-1825)  

 

03. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
Francisco López, "La Selva" (a La Selva. Sound environments from a Neotropical 
rain forest, 1999) 
Asmus Tietchens, "Mit Zebras Rennen" (a In Die Nacht, 1982) 
SPK, "Berufsverböt" (a Information Overload Unit, 1981) 
Francisco López, "Macroaggregates Of Phytodetritus" (a Azoic Zone, 1993) 
Francisco López, "Untitled" (1983) 
Francisco López, "Untitled" (a Untitled (1981-1983), 1998) 
Francisco López, Untitled #89 (a Untitled #89, 2000) 
Rafael Flores / Francisco López, "Frío (part 2)" (a Frío, 1987) 
Francisco López, "Untitled #104" (a Untitled #104, 2001) 
Francisco López, "Untitled  #194" (a LESS-LETHAL, vol. 1, 2007) 
Pierre Schaeffer & Pierre Henry, "Eroïca" (a Symphonie pour un homme seul, 
1952)  
Asmus Tietchens, "Paranoide_reflexe" (a Aus Freude Am Elend, 1988) 
David Lynch, "Digah's Stomp" (a Eraserhead, 1977) 
Francisco López, "Untitled #180" (a Untitled #180, 2006) 
Francisco López, Untitled #101 (a Untitled, 2000) 
Francisco López / John Hudak, "Untitled #95" (a Untitled #95, 1999)  
Francisco López, "Untitled Music for Geography" (a Untitled Music for Geography, 
1997) 
Francisco López, "La Selva" (a La Selva. Sound environments from a Neotropical 
rain forest, 1999) 
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[Francisco López, 2006] 

 
 
 
 

 
Part II 
 
00:00:00 Francisco López, "Wind" - fragment (a Wind [Patagonia], and/OAR, 
2007) 
00:15:07 Francisco López, "Untitled XXX For Iannis Xenakis" (a Persepolis - 
Remixes, Asphodel, 2002) 
00:24:27 Francisco López, Untitled #132 (a Turnoff, Noise Asia, 2003) 
00:34:20 Francisco López, Untitled #203 (a Airport Symphony, Room40, 2007) 
00:47:11 Francisco López, Untitled #168 (a Singing Bridges Vibrations: 
Variations, Sonic Artstar, 2004) 
00:53:44 Francisco López, "La Selva" - fragment (a La Selva. Sound 
environments from a neotropical rain forest, V2 Archief, 1999) 
01:04:21 Francisco López, Untitled #94 (a New Forms - Compilation, Raster 
Noton 2000) 
01:09:57 Francisco López, Untitled #76 (a Decay, Ash International, 1997) 
 
 
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.  
 
 
04. Enllaços d’interès 
 
http://www.franciscolopez.net  
http://www.alien8recordings.com/artists/francisco-lopez  
http://www.discogs.com/artist/Francisco+López 
http://www.cabinetmagazine.org/issues/2/abstractconcrete.php 
http://www.shift.jp.org/en/archives/2008/04/francisco_lopez.html 
http://f4.filecrunch.com/files/20080508/8d048f2b99b27febeb1aad87e412a5b
8/Absolute%20music%20in%20Oxford%20Music%20Online.pdf 
http://www.treetheater.org/bklyn04/  
http://projects.clarity-
entures.com/GWO/LinkClick.aspx?fileticket=xhkRMCVtTNM%3D&tabid=61&mid 
=381  
http://martialorphee.free.fr/TextesPSFree/preface1.htm 
 
 

05. Agraïments 
 
AVANT #3 agraeix la col·laboració de Francisco López i Rafael Flores. 
 
 

06. 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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