
 

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 #10  

Pelayo Fernández Arrizabalaga 

Saxofonista, clarinetista, artista plàstic, turntablist i compositor, Pelayo 
Fernández Arrizabalaga redefineix el concepte de collage des de múltiples 
disciplines, formacions i camps. Una trajectòria tan sòlida com difícil d'etiquetar 
que sembla no fer distincions entre el free jazz, el pop, la música electroacústica 
o la improvisació lliure. 
 

 
01. Biografia 
 
Pelayo Fernández Arrizabalaga (Laredo, 1949) va créixer estimant i aprenent dels 
jazz standards popularitzats per Louis Armstrong, George Gershwin o Duke 
Ellington. I fins a cert punt, es podria afirmar que la seva carrera musical està 
inqüestionablement lligada al jazz; però no precisament a l'estandarditzat. Dins i 
fora d'aquest gènere, el càntabre establert a Suïssa s'ha esforçat per capgirar mil 
i una convencions (estructurals, harmòniques, compositives, metodològiques) 
tant en solitari com en nombrosos projectes col·lectius des de començaments de 
la dècada dels vuitanta. Freqüentment, aquesta transgressió ha anat de la mà de 
l'altre gran vector que recorre transversalment la seva producció sonora: la idea 
del collage.  
 
Clónicos, el grup de formació mutant fundat a Madrid el 1984 al costat de 
Markus Breuss, encarna a la perfecció aquest ideal de retalla-i-enganxa, de 
barreja extrema d'idees i de sons que encara avui segueix associada a la figura de 
Pelayo. El grup, que prenia com possibles punts de partida Frank Zappa, John 
Zorn i altres il·lustres dissidents, va deixar la seva petjada a l'underground 
europeu de l'època no només per la seva curiosa superposició de sons, que 
saltava del free jazz, al pop, la música electrònica o la improvisació lliure en el 
transcurs d'un mateix tema, sinó també gràcies a una actitud que va trencar amb 
la serietat que es pressuposava a tot l'experimental. Va ser precisament en aquest 
inusual taller d'avantguarda subterrània on la combinació dels instruments de 
vent (saxofon i clarinet), l'electrònica i l'ús del tocadiscos com a instrument va 
cobrar sentit per Arrizabalaga, fins a esdevenir el seu peculiar triple modus 
operandi.  
 
Ja a principis dels noranta, el seu pas per l'estudi de música electrònica del 
Conservatori de Basilea sota la tutela de Thomas Kessler, va contribuir a asseure 
definitivament la base d'un treball compositiu en el qual el sentit de l'humor 
segueix sent una constant, no de manera gratuïta sinó per una inèrcia gairebé 
innata i, molt sovint, com un sa antídot a la rigidesa del seu propi entorn: el 
mateix humor que trobem a les cançons de Clónicos (vegeu "Kakabulistán", amb 
l'aportació vocal involuntària de Don Juan Carlos i de Borbó) es manté en el 
treball electroacústic d'Arrizabalaga immediatament abans i per descomptat 
després de la seva formació a Suïssa, plantant cara a les convencions de 
l'acadèmia, tal com demostren peces com "Adaggio con Pollo" per a violinista, 
violoncel·lista, sampler i fregidora (amb pollastre). Aquest tarannà irònic per 
naturalesa conviu al mateix temps amb un cert grau de sinestèsia més buscada 
que natural, però malgrat tot present a diversos nivells en la seva obra. Aquesta 
integració crossmodal és possiblement fruit del seu bagatge en el terreny de les 
arts plàstiques i no d'un funcionament anòmal del gir fusiforme: "ja 
m'agradaria...", assegura ell amb un somriure a la boca. Les seves coloristes 
partitures gràfiques, les més que teatrals performances de Clónicos o la ja 
esmentada ubiqüitat del collage com a tècnica creativa, responen per tant a una 
forma de veure el món basat en la intuïció més que en les fórmules, un mètode 
creatiu que substitueix l'anàlisi clínica pel (pres)sentiment o, com diu Cristina 
Casanova, col·laboradora habitual des de l'experiència FMOL Trio, "la il·lusió d'un 
nen petit". 
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[Clónicos, 2009] 
 

 
[Pelayo Fernández Arrizabalaga. Foto: Josep Maria Balanya] 
 

 
 

02. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
 
Pelayo F. Arrizabalaga, "Atravesando un cuadro" (a Electronic Works 1996-1997) 
George Gershwin, "Rhapsody in Blue" (1924) 
Los Bravos, "Black is Black" (1966) 
Pelayo F. Arrizabalaga, "Exploración" (a Alto Saxophon Solos) 
Pelayo F. Arrizabalaga, "Transbordo" (a Alto Saxophon Solos) 
Ornette Coleman, "Chronology" (a The Shape of Jazz to Come, 1959) 
Orgón, "s/t" (a Opera Prima, de Fernando Trueba, 1980) 
Clónicos, "Aspetti Diversi" (a Aspetti Diversi, 1985) 
Clónicos, "Estrellas" (a Aspetti Diversi, 1985) 
Clónicos, "Hande" (a Aspetti Diversi, 1985) 
Clónicos, "Marine Radio Telephones" (a Figuras Españolas, 1988)  
Clónicos, "Cha cha cha" (a Aspetti Diversi, 1985) 
Christian Marclay, "Craft" (a Records 1981-1989) 
Pelayo F. Arrizabalaga, "Pieza Metálica" (a Electronic Works 1996-1997) 
Pelayo F. Arrizabalaga, "Die Gelbe Schlange" (a Electroacoustic Works 1999) 
A Cunt on FMOL, "Yoni" (a Two pricks on guitar and some biriba sounds, 2004) 
Pelayo Arrizabalaga & Cristina Casanova, "Father" (a Father, 2007) 
Pelayo-Nubla, "Yo Triunfé con el Café" (a Galvana, 1992) 
Pelayo F. Arrizabalaga, "Arte Inspirado", (a Nits D'Aielo i Art 5, 2002) 
Hildegard Kleeb & Pelayo Arrizabalaga, "Martillo Contra Aguja" (a am(vr)ee, 
2007) 
 

Part II 
 
00:00:16 Hildegard Kleeb & Pelayo Arrizabalaga, "Martillo Contra Aguja" (a 
am(vr)ee, 2007) 
00:01:56 Pelayo F. Arrizabalaga, "La piel de un milenio" (a Electroacoustic 
Works 1999) 
00:14:10 Pelayo F. Arrizabalaga, "Rabioso" (a Alto Saxophon Solos) 
00:15:46 FMOL Trio, "String Quartet" (a Live at Metronom, 2000) 
00:26:02 Pelayo F. Arrizabalaga, "Cielo e Infierno" (a Laboratorio, 2001) 
00:30:04 Clónicos, "Pa Eli" (a Aspetti Diversi, 1985) 
00:31:37 Pelayo F. Arrizabalaga, "Pieza Metálica" (a Electronic Works 1996-
1997) 
00:32:25 Clonicos / 1996 "1", (a El mundo del fin del tiempo, 2001) 
00:35:15 Pelayo-Nubla, "Hal.Lucin" (a Galvana, 1992) 
00:38:29 FMOL Trio, "Noise" (a Live at Metronom, 2000) 
00:47:10 Clónicos, "Apocalipsis" (a Aspetti Diversi, 1985) 
00:48:13 Pelayo F. Arrizabalaga, "El sabor de la ciudad" (a Electronic Works 
1996-1997) 
00:51:50 Pelayo F. Arrizabalaga, "Bolero para el fin del Milenio" (1999) 
00:58:22 Pelayo F. Arrizabalaga, "Atravesando un cuadro" (a Electronic Works 
1996-1997) 
01:03:15 Pelayo F. Arrizabalaga, "Arte Inspirado", (a Nits D'Aielo i Art 5, 2002) 
01:06:55 FMOL Trio, "Sinus" (a Live at Metronom, 2000) 
 
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.myspace.com/pelayoarrizabalaga 
http://horitzo.tv/node/366 
http://www.laredospain.com/pelayomus.htm 
http://www.myspace.com/clonicos 
http://www.arrakis.es/~ccs/hazardrecords/artists/fmoltrio.htm 
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[Pelayo Fernández Arrizabalaga] 
 

 
http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/computer_music_journal/v026/26.2feller.
pdf 
http://www.youtube.com/watch?v=qKxYd9X-iaM 
http://www.synaesthesia.com 
 
 

04. Agraïments 
 
AVANT #10 agraeix la col·laboració de Pelayo Fernández Arrizabalaga, Cristina 
Casanova, Eli Gras i Sergi Jordà. 
 

 
05. Llicència 
 
2010. 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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