
 

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 #11 

Juan Hidalgo 

Amb una mescla de quotidianitat, ironia i poesia, l'obra de Juan Hidalgo uneix els 
punts invisibles que separen las tecles del piano que el va fascinar de petit i la 
serena profunditat del budisme Zen. Transgressor per naturalesa, provocador 
gairebé involuntari, Hidalgo explica sovint que els músics espanyols parlen d'ell 
com un artista plàstic i els artistes plàstics espanyols com un músic. I que només 
els poetes el consideren un poeta. 

 
01. Biografia 
 
El Cambridge Dictionary of Philosophy defineix la "navalla d'Ockham" com un 
principi filosòfic segons el qual han de preferir-se les teories més simples abans 
que les més complexes. Conegut també com el principi d'economia o principi de 
parsimònia, aquest concepte atribuït al frare franciscà Guillem d'Ockham s'ajusta 
com un guant a bona part de l'obra i quefer de Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran 
Canària, 1927). Al llarg d'una carrera complexa i gens fàcil d'encasellar, aquest 
creador multidisciplinar ha sabut usar aquesta navalla imaginària per a refinar 
lentament un discurs plàstic, poètic, sonor i per damunt de tot conceptual, en el 
qual conflueixen el quotidià, l'aparentment superflu, la ironia, o la sexualitat, 
entre molts altres elements. Una exaltació permanent dels sentits que es remunta 
als jocs de llums, colors, sabors i olors de la seva infància, i que es pot mapejar –
amb la perspectiva– a gairebé la totalitat d'una producció. L'obra d'Hidalgo aporta 
un gir distint i distintiu al llegat de Duchamp (a qui ell mateix es refereix com "el 
meu avi"), entremesclat amb l'evident influència del budisme Zen.  
 
Zaj, el col·lectiu fundat el 1964 al costat de Walter Marchetti (i que va comptar 
també amb la col·laboració d'artistes com Ramón Barce, Esther Ferrer, José Luis 
Castillejo o Tomás Marco), segueix simbolitzant un dels punts d'inflexió més clars 
en el panorama artístic espanyol de la segona meitat del XX, difuminant els límits 
entre poesia, música, acció, teatre i art plàstic, fosos en el que Zaj denomina 
"etcéteras". La influència d'Hidalgo, dins i fora de Zaj, resulta així innegable no 
en una sinó en diverses generacions d'artistes sonors espanyols, que més enllà 
del simple precedent històric (ell és el primer espanyol a presentar obres a 
Darmstadt, o a compondre una peça electroacústica) veuen en la seva 
promiscuïtat de llenguatges i la seva radical aproximació al fet artístic, un clar 
canvi de paradigma, sinònim de renovació absolutament necessari en els períodes 
d'obscurantisme cultural i polític.  
 
Transgressor per naturalesa, provocador gairebé involuntari, Hidalgo explica 
sovint que els músics espanyols parlen d'ell com artista plàstic i els artistes 
plàstics espanyols com músic. I que només els poetes el consideren un poeta. El 
truc, òbviament, és percebre Juan Hidalgo com totes aquestes coses alhora. La 
seva obra és com un mandala, símbol que representa totalitat, integritat, i que 
pot entendre's com un model per a la mateixa estructura de la vida.  
 
 
 

02. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
 

Juan Hidalgo, "Tamarán. Gotas de esperma para 12 pianos de cola" (a Tamarán, 
1974) 
Grant Green, "Mama Inez" (a The Latin Bit, 1962) 
Xavier Montsalvatge, "Sonatina para Yvette" (Alicia de Larrocha) 
Arnold Schoenberg, "Op. 24 - 5. Tanzszene" (a Serenade, 5 Pieces for Orchestra, 
Ode to Napolean, 1983) 
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[Juan Hidalgo en 6 días de poesía y acción, 1988] 
 

 
[Juan Hidalgo en el primer concierto Zaj, 1964] 
 

 
Bruno Maderna, "Speaking On Silence" (a La Morte ha fatto l'uovo, 1968) 
Juan Hidalgo, "Ukanga" (a De Juan Hidalgo (1957-1997), 1997) 
Juan Hidalgo, "Roma Dos Pianos" (a De Juan Hidalgo (1957-1997), 1997) 
Juan Hidalgo, "A 6 Rrose Sélavy" (a Rrose Sélavy, 1977) 
Sonic Youth / George Maciunas, "Piano Piece #13 (Carpenter's Piece)" (a 
Goodbye 20th Century, 1999)  
Walter Marchetti, "Song For John Cage" (a Per La Sete Dell'orecchio, 1989) 
Juan Hidalgo, "Una Voz" (a Una Voz, un Etcétera, 1967) 
Juan Hidalgo, "Étude de Stage" (a Música Electroacústica Española 1, 1987) 
 

Part I 
 
00:00:36 Juan Hidalgo, "Ja-U-La" (a De Juan Hidalgo (1957-1997), 1997) 
00:08:40 Juan Hidalgo, "Étude de Stage" (a Música Electroacústica Española 1, 
1987) 
00:13:41 Juan Hidalgo, "L.H.O.O.Q. (Sestetto)" (a Rrose Sélavy, 1977) 
00:20:27 Juan Hidalgo, "Una Voz" (fragment) (a Una Voz (Un Etcétera), 1967) 
00:24:46 Juan Hidalgo, "Ukanga" (a De Juan Hidalgo (1957-1997), 1997) 
00:35:48 Juan Hidalgo, "Tamarán. Gotas de esperma para 12 pianos de cola" (a 
Tamarán, 1974) 
00:56:04 Juan Hidalgo, "Aulaga" (a De Juan Hidalgo (1957-1997), 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. 

 
 
03. Enllaços d'interès 
 
http://www.juanhidalgo.com 
http://www.metamute.org/en/node/5859  
 
 

04. Agraïments 
 
AVANT #11 agraeix la col·laboració de Juan Hidalgo, Carlos Astiárraga, Esther 
Ferrer, Rubén Figaredo, Henar Rivière i tot l'equip del CAAM (especialment a 
Federico Castro Morales, Cristina Court i Luis Sosa). 

 
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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