
 

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. 
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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 

 

 

AVANT #9  

Victor Nubla 

Músic, agitador cultural, escriptor, artista conceptual, i altres coses difícils de 
definir, Víctor Nubla fa tres dècades que defensa una proposta musical que li deu 
tant a la post-avantguarda com a la cultura popular i del carrer. 
 

 
01. Biografia 
 
Quan Victor  Nubla i Juan Crek van fundar Macromassa l'any 1976, van crear 
alguna cosa més que un simple duo. Per a molts, el grup barceloní representa la 
veritable pedra de toc de la independència musical espanyola; els primers 
fanzines, el primer disc autoproduït de l'Estat, i una actitud musical entre el 
destructiu i el surrealista, situen Macromassa en una cruïlla de referents –
futurisme, punk, industrial, free jazz, Borges– que gairebé no havien permeat en 
el "desert" que era el panorama cultural espanyol de finals dels setanta. I malgrat 
la manca d'antecedents, de formació o de suport institucional, Crek i Nubla van 
aplanar el camí per a ells mateixos i per a generacions futures, mitjançant una 
personal immersió en el món de la improvisació lliure i l'experimentació sonora. 
Però en realitat, parlar de Victor  Nubla implica recordar molt més que 
Macromassa. La seva trajectòria, vasta i difícil de definir tant en solitari com en 
moltes altres formacions (Dedo, Aixònoéspànic, Leónidas, Massa Fosca, European 
Experimental Composers Orchestra, Secreto Metro i més), és un trencaclosques 
complex que a primer cop d'ull sembla tan impossible d'ordenar com la col·lecció 
de peces de puzle trobades pel carrer que Nubla cataloga amb rigor des de 1984.   
 
La solució d'aquest puzle impossible que conformen la discografía (amb desenes 
de treballs publicats), la bibliografia (dins i fora de la seva propia editorial, 
Biblioteca para Misántropos) i les activitats paral·leles de Nubla (la seva crucial 
labor de gestió a Gràcia Territori Sonor, per exemple) des de mitjans dels setanta, 
passa per l'acceptació de l'actitud post-avantguardista (anti-avantguardista?) d'un 
agitador cultural nat que reivindica per damunt de tot el caràcter popular del seu 
treball. Música experimental sorgida no de l'acadèmia sinó del carrer, i 
reinventada una i mil vegades al carrer, al barri, en el quotidià, en el surreal, en 
el menjar, en el casual, en la literatura, en les velles i noves xarxes globals, i en 
desenes d'instruments. Perquè un dels trets distintius més evidents de l'extensa 
carera musical de Nubla és sens dubte la radical evolució en l'elecció de les 
eines utilitzades per a cadascuna de les seves encarnacions artístiques. Del 
clarinet a la veu, de la veu a la ràdio, de la ràdio al sámpler, del sámpler a 
l'ordinador, passant pels pedals d'efectes com alguna cosa més que un ornament: 
una progressió no-linial que relata de manera indirecta alguns dels canvis 
esdevinguts en la tecnologia musical de les últimes dècades, i que ha permès a 
aquest gracienc empedernit desenvolupar plenament la seva eterna recerca 
musical semi-atzarosa, al mateix temps que omplia el seu pentagrama imaginari 
d'idees, records, metodologies, metàfores i, sobre tot, sons que qüestionen les 
certituds formals.   
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[Victor Nubla, 1983. Foto arxiu] 
 

 
[Victor Nubla, 2009. Foto Louise Blanchard] 

 
 

02. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
 
Macromassa, "Darlia Microtónica" (a Darlia Microtónica, 1976) 
Secta Sònica, "Mulatas De Fuego" (a Astroferia, 1977) 
Macromassa, "Darlia Microtónica" (a Darlia Microtónica, 1976) 
Henry Cow, "Extract from 'With the Yellow Half-Moon and Blue Star'" (a Leg End, 
1973) 
Víctor Nubla, "La felicidad de los vecinos" (inèdita, 1985) 
Macromassa, "Primeras Impresiones" (a El Concierto para ir en gGlobo, 1978) 
Macromassa, "s/t" (a Demos 1979, bootleg) 
Macromassa, "Renuncia" (a Espejo Rapidisimo Quinquen, 1986) 
Víctor Nubla, "Les Pasqües Invisibles" (a Clarinets: catàleg d'usos simbòlics, 
2007) 
Víctor Nubla, "Laberintenso..." (a Piedra Nombre (M.C.O. Series vol. 1), 1995) 
Víctor Nubla, "Andu �jar" (a La Vi �a Iluminada (M.C.O. Series vol. 2), 1999) 
Dedo, "Activo" (a Resumen de Movimientos, 2006) 
Víctor Nubla, "Le Beau Danube Bleu (Perquez)" (a An Der Schönen Blauen 
Donau, 1986) 

 
Part II 
 
00:00:13 Macromassa "Un Conflicto y un Extraperlo" (a El Concierto para ir en 
globo, 1978) 
00:10:19 Victor Nubla "El concepte branquial de la vista" (a Clarinets: catàleg 
d'usos simbòlics, 2007) 
00:16:50 Victor Nubla "Gran Parada D." (a Piedra Nombre (M.C.O. Series vol. 1), 
1995) 
00:29:45 Aixònoéspànic "Track 2" (a Live Sónar 2008, 2008) 
00:35:56 Macromassa "Bebed Jarabe" (a Espejo Rapidisimo Quinquen, 1986) 
00:39:03 Victor Nubla "Bussy Ship Being Unloaded" (a Seven Harbour Scenes, 
1999) 
00:42:54 Macromassa "Darlia Microtónica)" (1976) (versió amb material 
addicional inèdit)  
01:01:23 Dedo "Inventario" (a Resumen de Movimientos, 2006) 
 
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.hronir.org  
http://www.gracia-territori.com  
 
 

04. Agraïments 
 
AVANT #9 agraeix la col·laboració de Victor Nubla, Pascal Comelade, Juan Crek i 
Rafael Duyos. 
 

 
05. Llicència 
 
2009. 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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