
 

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 #6 

Eduardo Polonio 

L'obra d'Eduardo Polonio, d'arrel acadèmica i al mateix temps robustament 
lligada a diferents manifestacions del popular, del folklore al pop, passant per la 
mitologia clàssica, habita en un lloc estrany, fosc i indesxifrable, carregat 
d'ironia, significats i jocs, i sempre a una distància prudencial de l'ortodòxia 
electroacústica. Un dels artistes sonors més personals de l'escena espanyola en 
les darreres dècades.  
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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 

 
"Penso que compondre és l'única àrea de la vida on pots ser lliure. L'única faceta 
de la vida on pots ser lliure és creant, perquè ningú no et passa comptes. Jo mai 
vaig tenir mestre, ni vaig pertànyer a cap escola i sempre he volgut que sigui 
així". (de l'entrevista amb Ismael G. Cabral, 1999) 
 
En un àmbit tan fragmentari com el de la música electrònica espanyola durant 
els anys seixanta i setanta, la figura d'Eduardo Polonio (Madrid, 1941) va ser poc 
menys que decisiva per a aportar personalitat, cohesió i enginy a un circuit que 
sovint es va caracteritzar per l'ús i abús de cànons importats de països veïns. El 
seu cognom roman avui lligat al d'alguns dels projectes i institucions que 
dècades enrere van situar Espanya al mapa europeu de la música contemporània: 
el Grupo Koan, el Laboratorio Alea a Madrid, el grup Alea Música Electrónica 
Libre (el primer grup de música electroacústica en directe de l'estat), la Fundació 
Phonos a Barcelona, l'Àrea de Creació Acústica de Mallorca o el Gabinete de 
Música Electroacústica de Cuenca. Però Polonio no és nomes un pioner d'allò 
que en el seu moment es va anomenar "nova música". La seva obra, d'arrel 
acadèmica i al mateix temps robustament lligada a diferents manifestacions del 
popular, del folklore al pop, passant per la mitologia clàssica, habita en un lloc 
estrany, fosc i indesxifrable, carregat d'ironia, significats i jocs, i sempre a una 
distància prudencial de l'ortodòxia electroacústica.  
 
Fa trenta anys que Eduardo Polonio va abandonar gairebé per complet la 
instrumentació tradicional per a dedicar-se a l'exploració dels matisos i 
possibilitats de sintetitzadors, computadores, cintes magnètiques i altres fonts. A 
partir d'aquesta incansable investigació sonora i humanística, el madrileny ha 
donat forma a un generós nombre de treballs de diferent tall, des de breus peces 
electròniques fins a òperes i bandes sonores per a teatre, interaccionant sovint 
amb artistes visuals (Eugeni Bonet, Pablo Monedero, Carles Pujol o Toni Rueda, 
entre d'altres) per a les seves performances en directe en les quals el compositor 
actua freqüentment com intèrpret i mestre de cerimònies, acostant-se de nou al 
paradigma pop. 
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2. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
 
Anònim, "Madrid" 
Frédéric Chopin, "24 Preludes Op 28 (i) C major" (a Ashkenazy: The Piano Works, 
1997)J. S. Bach, "Toccata and Fugue in Dorisch, Toccata" (a The Organ Works, 
2006) 
Bela Bartók, "Mikrokosmos Volume I 1-2-3-4-5-6 " (a Complete Edition, 2000) 
Eduardo Polonio, "Para una pequeña margarita ronca (1969)" (a Obras 
Electroacústicas 1, 1998)  
Música Electrónica Libre, "1º" (a It Viaje, 1976) 
Eduardo Polonio, "¡Estate quieto ya!" (a Bload Stations - Syntax Error, 1988) 
Música Electrónica Libre, "3º" (a It Viaje, 1976) 
Eduardo Polonio, "Vida de máquinas" (a Made in Cuenca, 1992) 
Eduardo Polonio, "San Quintín" (a Acaricia la mañana, 1984) 
Eduardo Polonio, "Flautas, voces, animales, pájaros, sierra, la fragua de protones, 
trompetas, frialdad con sangre, arpas judías, trompetillas, agua, agujero negro 
(1981)" (a Obras Electroacústicas 2, 1998) 
Eduardo Polonio, "La última pócima" (a Proprio Motu, 2007) 
Eduardo Polonio, "Trois moments précédant la genèse des cordes" (a Proprio 
Motu, 2007) 
Eduardo Polonio, "Einai (1998)" (a Obras Electroacústicas 5, 1998) 
Eduardo Polonio, "Sudoku-mix" (a Proprio Motu, 2007) 
 

Part II 
 
00:00:13 Música Electrónica Libre "1º" (a It - Viaje, 1976) 
00:10:25 Eduardo Polonio "Espai Sonor" (a Obras Electroacústicas 2, 1976 - 
1985, 1998) 
00:21:44 Eduardo Polonio "Robots, uníos" (a Bload Stations - Syntax Error, 
1988) 
00:24:57 Eduardo Polonio "Vida de Máquinas" (a Made in Cuenca, 1992) 
00:35:35 Eduardo Polonio "Uno es el cubo. Esc. 10" (a Uno es el cubo, 1999) 
00:38:03 Eduardo Polonio "Uno es el cubo. Esc. 11" (a Uno es el cubo, 1999) 
00:43:28 Eduardo Polonio, "¡Estate quieto ya!" (a Bload Stations - Syntax Error, 
1988) 
00:45:55 Eduardo Polonio, "Trois moments précédant la genèse des cordes" (a 
Proprio Motu, 2007) 
01:01:17 Eduardo Polonio "Batka" (a Acaricia la mañana, 1984) 
01:08:06 Eduardo Polonio, "Sudoku-mix" (a Proprio Motu, 2007) 
01:21:40 Eduardo Polonio "Le Récif de Cancale - Evohé! Evohé!" (a La Zona, 
1988) 
 
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.eduardopolonio.com/ 
 

04. Agraïments 
 
AVANT #6 agraeix la col·laboració d'Eduardo Polonio i Claudio Zulián. 
 

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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