
 

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 #12 

Carles Santos 

La interdisciplinarietat té en Carles Santos un exemple paradigmàtic: 
una obra complexa i completa que parteix de la música i la seva coneguda 
vinculació al piano, però que s'articula des d'àmbits com el teatre, el cinema o la 
performance per a donar la volta a les nocions tradicionals de composició i 
espectacle.  
 
01. Biografia 
 

La història del piano, des del seu naixement el segle XVIII fins a l'actualitat, 
relata també en bona part la història de la música occidental dels darrers tres-
cents anys. Resulta interessant veure com el mateix instrument que va 
revolucionar la música il·lustrada del XVIII i el XIX, va sobreviure fins a 
començaments del XX com el principal vehicle d'entreteniment popular i 
transmissió musical a les llars de la nova classe mitja europea. L'arribada dels 
mitjans de comunicació electrònics va relegar el piano a un paper secundari en la 
seva fins a llavors notable funció social, però fins i tot en un context tan inestable 
com el de la música de la primera meitat del XX, ple de transformacions radicals 
i noves fonts sonores, el piano va mantenir el seu estatus i va mutar d'acord amb 
els temps. La majoria de compositors que al voltant dels anys 50 van esperonar 
la creació musical d'avantguarda a totes dues ribes de l'Atlàntic, van utilitzar el 
piano com a eina i mitjà d'expressió. 
 
La vida i carrera musical de Carles Santos (Vinaròs, 1940) han estat també 
indissolublement unides a la presència del piano. "Hi ha artistes del piano i 
artistes que han convertit el piano en obra d'art. Santos és un artista del piano i 
un artista que ha convertit el piano en obra d'art", recordava Manel Guerrero al 
catàleg de la mostra Visca el piano!. Tant és així que fins i tot la seva breu 
absència (el període de rebel·lia en el qual l'artista va vendre el seu piano per a 
comprar una moto) serveix a Santos per a sintetitzar la seva relació amb 
l'instrument amb la mateixa ironia que sobrevola bona part de les seves 
creacions. El procés de formació d'aquest valencià manté molts punts en comú 
amb el de tantes altres figures de la música del XX: d'estudiant a jove intèrpret, 
per esdevenir després banderer de la contemporaneïtat (primer vienesa, després 
novaiorquesa), i més tard compositor. Però aquest mateix procés adquireix en el 
cas de Santos un caràcter transversal que aviat el conduirà a desenvolupar el que 
encara avui segueix definint la seva producció: un interès per disciplines 
artístiques limítrofes (teatre, cinema, dansa, arts plàstiques) a través de les quals 
donar un nou gir a la música (i sobretot a la percepció del fet musical per part de 
l'audiència). 
 
La seva relació amb Joan Brossa, a qui Carles defineix com "ideòleg" 
d'aquest heterogeni grup d'artistes i activistes del que ell mateix és fruit, va 
marcar inequívocament un abans i un després en aquesta concepció global de les 
arts escèniques que al llarg dels últims quaranta anys han dut a Carles Santos a 
compondre pensant més en l'escenari del teatre que en els auditoris, a 
entremesclar escenes i especialitats, a superposar conceptes aparentment tan 
llunyans com el minimalisme i el romanticisme, o a aproximar-se al mitjà 
cinematogràfic per a proposar alternatives i trencar els codis i estructures 
tradicionals en companyia (fonamentalment) del cineasta Pere Portabella, però 
també al costat d'altres realitzadors com Gonzalo Herralde, Jordi Cadena o Carles 
Durán. L'extravagància, la sexualitat, l'histrionisme i el sarcasme, al servei de la 
música i de l'art, entesos com formes de comunicació i entreteniment en el millor 
sentit de la paraula. Perquè malgrat que la ruptura és sens dubte un tret comú, 
gairebé inevitable, en molts dels artistes de la seva generació, la ruptura de la 
disciplina única, de la narrativa, de la continuïtat estilística, de la distinció entre  
alta i baixa cultura que proposa l'obra de Santos es materialitza en forma de 
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[Carles Santos] 
 

 
[Carles Santos Piano Turbo, de la sèrie Pianos Intervenidos. Cia. Carles 
Santos, 2006]  
 

 
desafiament tant a l'establert com a l'avorriment. Un repte a cavall entre l'amable 
i l'hermètic, entre l'accessibilitat popular i aquest caràcter insondable de la 
contemporaneïtat musical que Santos lluita per dissoldre en àcid. 
 
 

02. Relació de fragments sonors 
 

Part I 
 

Carles Santos, "Fanfarra Promenade" (a Música para las Ceremonias Olímpicas 
Barcelona 92) 
Carles Santos, "Scène 1" (a Sama Samaruck Suck Suck) 
Benet Casablancas, "Inflexió trièdrica i gratuïta (int. Barbara Held, Miquel Gaspà, 
Carles Santos)" (a Benet Casablancas) 
Llorenç Balsach, "De Caldetes a Moià (int. J. Codina, C. Santos, X. Joaquín)" (a 
De Caldetes a Moià) 
Robert Gerhard, "Nonet" (a Gerhard - Concertos, Nonet) 
John Cage, "Amores. For Piano And Percussion Trio. Part 1 (int. Amores grup de 
percussió, Carles Santos)" (a Amores Cage) 
Robert Gerhard, "Nonet" (a Gerhard - Concertos, Nonet) 
Carles Santos, "Conversa" (a Voicetracks) 
J. S. Bach, "Prelude and Fugue, for keyboard No. 13 in F sharp major (WTC 
II/13), BWV 882", Glenn Gould (a The Well-Tempered Clavier) 
Carles Santos, "s/t" (a Nocturn 29, de Pere Portabella, 1968) 
Carles Santos, "s/t" (a Cuadecuc, Vàmpir, de Pere Portabella, 1970) 
Carles Santos, "La Porca i Vibràtica Tecluria" (a La Porca i Vibràtica Tecluria) 
Carles Santos, "Blau i Blanc" (a Músiques X Coreografies) 

Part II 

00:00:15 John Cage, "Amores. For Piano And Percussion Trio. Part 4 (int. 
Amores grup de percussió, Carles Santos)" (a Amores Cage) 
00:03:46 Carles Santos, "Canto" (a Five Voices) 
00:08:22 Carles Santos / Adam Raga, "Ebrofalia Copulativa (fragment)"  
00:14:26 Carles Santos, "Obertura Hola" (a Música para las Ceremonias 
Olímpicas Barcelona 92) 
00:18:42 Carles Santos, "Scène 10" (a Sama Samaruck Suck Suck) 
00:20:45 Carles Santos, "La Porca i Vibràtica Tecluria (fragment)" (a La Porca i 
Vibràtica Tecluria) 
00:38:22 Carles Santos, "Pepa" (a Voicetracks) 
00:41:51 Benet Casablancas, "Harmonies Banals (Carles Santos, piano)" (a 
Benet Casablancas) 
00:50:54 Carles Santos, "Aquesta és la història que mai podré oblidar" (a 
Angelica 91) 
00:58:42 Carles Santos, "Blau i Blanc" (a Músiques X Coreografies) 
01:03:56 Carles Santos, "Fanfarra Clausura" (a Música para las Ceremonias 
Olímpicas Barcelona 92) 
 
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.carles-santos.com 
http://www.youtube.com/watch?v=kY4l06zKmTc 
 
 

04. Agraïments 
 
AVANT #12 agraeix la col·laboració Carles Santos i Pere Portabella. 
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[Carles Santos] 
 
 

 
 

 
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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