
 

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.   
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. 

 

AVANT #4 

José Manuel Berenguer 

Guitarrista per vocació en la seva joventut, José Manuel Berenguer es va 
aproximar als mitjans electrònics per pura necessitat expressiva: per a fer realitat 
un discurs musical complex i inquietant des del qual plantejar-se preguntes com 
a compositor i com a oïdor. Després d'una carrera forjada entre Barcelona i 
Bourges, a França, el seu nom figura avui entre els més destacats de 
l'electroacústica espanyola. Un nom clau del panorama de la nova música al 
nostre país que segueix interessat a difuminar la línia divisòria entre la 
instal·lació, l'experiència acústica i la robòtica. El primer lliurament del 
monogràfic dedicat a Berenguer recorre la seva trajectòria a través d'una 
entrevista i el testimoni de Joan Saura. 
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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 

 
Entre aquella guitarra espanyola que José Manuel Berenguer va descobrir gairebé 
per casualitat a la rebotiga de la farmàcia de la seva mare, i la seva recent "Lucy", 
una instal·lació inspirada en el comportament biol·luminiscent de les cuques de 
llum de Kuala Selangor, no només hi ha diverses dècades de distància. Ambdós 
esdeveniments són testimonis simbòlics d'una carrera guiada per un esperit 
analític i crític, que ha dut aquest doctor en medicina, expert en neurofisiología, 
psicoacústica i circuits electrònics –però per damunt de tot músic–, a aproximar-
se a diferents disciplines i vessants de la pràctica artística per a desenvolupar un 
discurs fonamentat en la sorpresa i l'exploració dels límits de l'experiència 
sonora.  
 
Igualment fascinat per les possibilitats creatives de la programació, com per 
fenòmens naturals com el vent, la llum, o les cascades, Berenguer ha emprat una 
àmplia varietat de tècniques per a donar vida a una llarga llista d'obres de diversa 
índole: peces acusmàtiques, performances audiovisuals, música per a teatre, 
bandes sonores, instal·lacions multimèdia, robots o escultures, que li han permès 
llançar preguntes tant a l'espectador com a ell mateix.  
 
Vinculat durant anys a la localitat francesa de Bourges, on va impartir classes i va 
treballar com a compositor al prestigiós Institut International de Musique 
Electroacoustique, Berenguer ha estat al mateix temps una figura clau de 
l'experimentació musical al nostre país. La seva militància i consciència política 
el van dur a capitanejar un notable nombre d'iniciatives amb l'objectiu de 
fomentar el teixit associatiu i la creació d'una infraestructura regulada per a la 
comunitat de músics electroacústics de l'Estat. El seu extens currículum com a 
docent en diversos camps de la creació multimèdia, el so i la percepció, 
arrodoneix un perfil que fa del co-director de l'Orquestra del Caos una de les 
personalitats més polifacètiques de l'art sonor espanyol en en les últimes dues 
dècades. 
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[José Manuel Berenguer a la instal·lació "Mega Kai Mikron - Lo grande y lo 
Pequeño", 2003-2004] 

 

 
[Vista de la instal·lació "Mega Kai Mikron - Lo grande y lo Pequeño", 2003-
2004] 

 
 

 
 

02. Apèndix 
 
"Sempre m'he preguntat per què són tan sords els intel·lectuals. Ara m'atreveixo a 
enunciar-ho en públic. A veure si també són cecs."  
José Manuel Berenguer  
 
"Amb l'ajuda dels computadors electrònics, el compositor es converteix en una 
espècie de pilot: prement botons, introduint coordenades i supervisant els 
controls d'un vaixell còsmic que solca l'espai sonor, travessant constel·lacions 
sòniques i galàxies que fins fa poc només podíem albirar en un somni llunyà."  
Iannis Xenakis 

 
 

03. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
José Manuel Berenguer, "Expanded Piano 1" (inèdit) 
J. S. Bach, "Suite no. 4 in e major i. prelude" (a 300 Years of Guitar 
Masterpieces, Manuel Barrueco, 1992) 
Toti Soler, "Les Bicicletes Marines" (a Desdesig, 1977) 
Camarón de la Isla, Paco de Lucía y Tomatito, "Bulerías de la Perla" (a Calle Real, 
1983) 
Henry Cow "The Decay of Cities" (a Western Culture, 1979) 
Gabriel Brncic et al, "Segundo Fragmento" (a Presencia de Luigi Nono, 1992) 
José Manuel Berenguer, "Dur" (a Mu, 1999) 
Luigi Nono, "Ricorda Cosa Ti Hanno Fato in Auschwitz" (a La Fabbrica 
Illuminata..., 1992) 
José Manuel Berenguer, "T'ai Chi Time" (a Klange, 1993) 
José Manuel Berenguer, "Fuego" (a Ríos Invisibles, 1994) 
José Manuel Berenguer, "rnaSession" (a Mu, 1999) 
José Manuel Berenguer, "Toké" (a Klange, 1993) 
José Manuel Berenguer, "La Perla Estranya II" (a On Nothing, 2008) 
José Manuel Berenguer, "Mu" (a Mu, 1999) 
José Manuel Berenguer, "Ob-iectum" (a Klange, 1993) 
José Manuel Berenguer, "Maquina2" (a Mu, 1999) 
José Manuel Berenguer, "Plasma Waves" (a On Nothing, 2008) 
José Manuel Berenguer, "Discontínuo" (a Mu, 1999) 
 

Part II 
00:00:15 José Manuel Berenguer, "rnaSession" (1997) (a Mu, Coclea, 1999) 
00:09:28 José Manuel Berenguer, "D'altra Manera" (1990) (a Klange, Nova Era 
Records 1993) 
00:16:18 José Manuel Berenguer, "Cocuprenant de Quaresme" (1994) (a Mu, 
Coclea, 1999) 
00:29:42 José Manuel Berenguer, "Maquina2" (1996) (a Mu, Coclea, 1999) 
00:39:53 José Manuel Berenguer, "Toké" (1991) (a Klange, Nova Era Records 
1993) 
00:47:07 José Manuel Berenguer, "Dur" (1999) (a Mu, Coclea, 1999) 
00:57:40 José Manuel Berenguer, "Plasma Waves" (2006) (a On Nothing, Ars 
Harmonica 2006) 
01:10:00 José Manuel Berenguer, "A la Selva" (1990) (a Klange, Nova Era 
Records 1993) 

 
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.  
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[Patch de de Max/DSP para la instalación "Luci"] 

 
 
 

 

 
04. Enllaços d’interès 
 
http://www.sonoscop.net/jmb 
http://www.sonoscop.net 
http://www.naucoclea.com 
http://www.uam.es/ra/amee 
http://www.iua.upf.es/phonos/phon_c.htm 
http://www.imeb.net/MFLi 
http://mosaic.uoc.edu/entrevistas/jberenguer0905.html 
http://www.youtube.com/watch?v=HFKirbV8RYo 
http://mspkids.blogspot.com 
http://www.imeb.net/MFLi/ 

 
 
05. Agraïments 
 
AVANT #4 agraeix la col·laboració de José Manuel Berenguer i Joan Saura. 

 
 

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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