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1. Presentació – Resum executiu

Aquest document correspon a la memòria escrita del procés d'investigació artística duta a
terme en el marc de la crida de projectes per a donar suport a processos d'investigació o
creació artística del Casal Solleric – Direcció general d'arts visuals de l'Ajuntament de
Palma, convocatòria 2020.

La investigació s'ha dut a terme seguint les premisses establertes en el projecte de recerca
lliurat a la convocatòria, entre els mesos de juliol i novembre de 2020.

El present document suposa una descripció succinta de la recerca i de les activitats dutes a
terme en el seu marc, així com una relació indicativa dels materials que al llarg del procés
de recerca s'han considerat rellevants per a configurar una aproximació a la història de
l'art sonor i la música experimental a Mallorca entre 1980 i 2020. L'anàlisi global
d'aquests materials permet extreure unes conclusions a partir de les quals és possible
formular una proposta de continuïtat del projecte en un format curatorial.

Aquesta memòria en cap cas és l'objecte final de la recerca, sinó un document de
recopilació i indicació dels treballs duts a terme en el marc de la investigació.

Fragment de "Descens" (2008), de Xavier Carbonell 



2. Descripció de la recerca

En el projecte inicial lliurat el passat mes de maig, plantejàvem com a fet alarmant la
pràctica absència de propostes artístiques provinents de les Illes Balears a les nombroses
exposicions antològiques i panoràmiques que, al llarg d'aquesta última dècada, s'han
centrat en l'àmbit de la música experimental i l'art sonor. Sense haver-ho previst aleshores,
l'últim trimestre d'aquest any 2020 ha vist un increment inusitat de propostes expositives de
gran abast en l'àmbit nacional, en les quals aquesta absència continua sent patent. És el
cas de les actuals exposicions del MNACRS «Audiosfera. Experimentación sonora 1980-
2020» (el catàleg de la qual, m'atreviria a dir, és un document fundacional sobre la
reflexió entorn de l'emergència i institucionalització de l'art sonor a l'Estat espanyol) i
«Disonata. Arte en sonido hasta 1980», o en clau regional i al llarg del mes de desembre
de 2020, les «Jornades Nits – València 50 anys en l'esfera de l'art sonor» en què els
artistes i investigadors Llorenç Barber i Montserrat Palacios presenten la seva particular
construcció de la història d'aquest àmbit a la Comunitat Valenciana des de 1970.

En certa manera, Mallorca no ha estat al marge d'aquesta efervescència recent, i dos fets
concrets ho testimonien: la realització, per primera vegada (que en tinguem constància),
d'una convocatòria de residències artístiques específicament dirigida a propostes d'art
sonor («Art investigation programme», convocada per Casa Planas – Teatre Principal de
Palma durant el passat mes de juny i desenvolupada durant la tardor de 2020,
convocatòria a la qual cal destacar que s'hi van presentar més d'una trentena de propostes)
i la publicació, per part de la Fundació ACA, del volum Antoni Caimari Alomar –
Compositor contemporani creador del geni de la Fundació Musical ACA aquest passat mes
de novembre, llibre d'extensió vastíssima que conté una valuosa i única compilació
documental sobre la música experimental a Mallorca de les últimes dècades. Aquests dos
fets mereixen ser considerats no com a fets aïllats sinó com a símptomes d'un nou cicle en el
procés d'institucionalització i, en certa manera, normalització de l'esfera de l'art sonor i la
música experimental al nostre territori insular. És per això que, en el marc d'aquesta
recerca, s'han considerat com a punt final del període estudiat.

L'amplitud del camp d'estudi i les lògiques limitacions temporals i espacials, així com les
complicades restriccions d'accés a certs arxius, indrets i persones provocades per la
COVID-19, ha provocat quem en el marc de la investigació, l'atenció prestada se centrés
especialment (tot i que no de manera exclusiva) en tot allò que succeeix en els anys vuitanta
i noranta, germen possible de la realitat estructural en què vivim ara i difícilment accessible
i divulgable pel fet de ser «pre-internet», apropiant-nos de la proposta d'escissió conceptual
i cronològica que planteja Francisco López al seu text d'encapçalament del catàleg
d'Audiosfera (Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, 2000) entre audio-art
pre-internet i post-internet, a partir de la normalització i democratització de l'ús de la xarxa.
D'altra banda, la possibilitat d'entrevistar personalment els agents actius en aquesta època
és, ara mateix, factible, i lògicament aquesta possibilitat s'anirà limitant amb el pas del
temps. Hem pogut comprovar que bona part dels suports en què aquests artistes van
treballar al llarg dels vuitanta i primers noranta han quedat tècnicament obsolets, i la
possibilitat de recuperar-los o reproduir-los i digitalitzar-los és, en molts casos, difícil o
impossible. És urgent, doncs, una tasca de revisió i recopilació digital d'un llegat que ha
patit durant dècades l'ostracisme.



Les activitats de recerca dutes a terme han seguit les tres fases plantejades al projecte
inicial. Tot i que la valoració de la recerca duta a terme és del tot positiva, hem hagut
d'enfrontar-nos amb tres dificultats significatives:

1) La dificultat per accedir a fons o col·leccions públiques o privades per restriccions
d'accés a les mateixes provocades per normatives derivades de la COVID.

2) La impossibilitat, a nombrosos arxius, d'obtenir digitalitzacions completes o íntegres dels
seus materials, especialment pel que fa a materials audiovisuals. En aquests casos, s'ha
optat per indicar i registrar la seva localització i elaborar-ne una breu fitxa descriptiva
manuscrita que permeti identificar-los i recuperar-los facilment.

3) La impossibilitat de desplaçar-se a l'estranger per consultar els arxius previstos.

3. Memòria d'activitats realitzades en el marc de la recerca

Del 6 al 9 de juliol de 2020:
Buidatge de l'arxiu de la Fundació PHONOS, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 

Amb l'ajut d'Andrés Lewin-Richter pel que fa a fons dels anys vuitanta i noranta, i d'Ángel
Faraldo per projectes i documentació posterior a 2010.

No s'han registrat documents d'interès històric per a la recerca més enllà de
correspondència dispersa entre l'entitat i la Fundació ACA amb relació a col·laboracions
puntuals entre les dues entitats en el marc de l'Encontre Internacional de Compositors.
D'altra banda, faciliten documentació, fotografies i enregistraments corresponents al
projecte Xarxa de Creació Musical Pirineus Mediterrània, elaborat conjuntament amb
l'entitat mallorquina Placa Base (2018-2020) i dedicat a la difusió i projecció internacional
de la creació electroacústica.

Com a documentació rellevant recent, cal citar l'aportació de documentació i fotografies de
l'artista Marc Vilanova en relació amb Aresta, projecte d'instal·lació sonora en
col·laboració amb l'estudi de disseny ubicat a Mallorca «2 monos», actualment en curs.

Del 13 al 15 de juliol de 2020:
Buidatge del fons documental del Centre de Documentació de la Música Contemporània,
dipositats a la biblioteca del Museu de la Música de Barcelona, amb l'ajut de la seva
bibliotecària, Sara Guasteví. El fons es troba sense catalogar ni ordenar.

No s'han registrat documents d'especial interès per a la recerca, només el fons discogràfic
d'Unió Músics i, amb cert interès, correspondència de Joan Guinjoan amb Antoni Caimari
Alomar sobre les novetats discogràfiques del segell esmentat. Alguns retalls de premsa en
relació amb l'Encontre Internacional de Compositors.



16 de juliol de 2020:
Consulta del fons del Centre d'Estudis i Documentació del Macba, Barcelona. No s'ha
trobat documentació d'interès per la recerca.

Segona quinzena de juliol:

Els fons particulars de Josep Mestres-Quadreny (Barcelona) i Albert Sardà (Tarragona) no
s'han pogut consultar per motius de salut dels respectius autors. En tot cas, el contacte amb
ells és efectiu a través de correu electrònic i es posen a disposició de la recerca. Albert
Sardà facilita alguns documents referents a la seva llarga estada a Formentera (1978-
1983) i a la realització de l'òpera L'any de Gràcia en el marc de l'Encontre Internacional
de Compositors.

Es localitza documentació del compositor Carles Guinovart (Barcelona) en relació amb la
docència que va impartir a la Porciúncula de Palma en forma de seminaris entre 1982 i
1986.

El fons de Carles Santos dipositat a la Fundació Caixa Vinaròs està, temporalment, tancat
al públic i a la consulta.

Es consulta el fons donat per Ramon Codina a la Biblioteca Nacional de Catalunya,
resultant això una documentació d'alt interès per a la recerca com a pioner de la música
electrònica no només a les Illes Balears sinó a l'Estat espanyol.

Digitalització de les entrevistes fetes per Arturo Rodríguez Morató entre 1992 i 1994 als
compositors Agustín Bertomeu i Francisco Guerrero en relació amb les seves estades a
Mallorca.

Del 17 al 19 d'agost de 2020:

Buidatge de l'arxiu digital de Xavier Carbonell Castell: organització i catalogació del seus
texts dispersos (uns 87 documents) i proposta de revisió.
Identificació d'obres electroacústiques de l'autor i entrevista amb relació a aquestes, a
Avern (1999), Descens (2008) i amb relació a l'Associació de compositors de les Illes
Balears (1986-1989), de la qual fou president.

24 d'agost de 2020:

Entrevista a Pere Pou Llompart, compositor. Testimoni rellevant pel que fa a la creació de
l'Associació de compositors de les Illes Balears i la configuració del món musical mallorquí
entre els anys 80 i 90.

25 d'agost de 2020:

Entrevista a Agustí Aguiló, director, i consulta del seu arxiu personal.



27 d'agost de 2020: 

Entrevista a Ramon Codina, compositor, i recopilació de la documentació que l'autor ens
facilita. Resulta un testimoni del tot rellevant per ser el primer autor mallorquí que fa servir,
de manera integral, sintetitzadors i electrònica a la seva música. Autor en actiu a l'estudi
d'ALEA, Madrid, abans dels Encuentros de Pamplona (1972), juntament amb Luis de Pablo
i Agustín Bertomeu. Facilita documentació de diversos projectes compositius amb Javier
Maderuelo (anys vuitanta).

2 de setembre de 2020:

Visita al CRAI Música, Conservatori Superior de Música de les Illes Balearsi a la
Partituroteca de la Universitat de les Illes Balears (Palma). No s'hi localitza documentació
d'especial rellevància.

3 de setembre de 2020:

Visita de l'arxiu de la Fundació Miró Mallorca (Palma). Es localitzen programes de mà de
les activitats musicals dutes a terme a la Fundació al llarg de la seva història. A part d'això,
no es troba documentació d'especial rellevància. Tot i la coneguda relació de Joan Miró
amb autors clau per la música experimental con Edgar Varèse i John Cage, a l'arxiu es
localitzen només dues missives d'aquest últim.

10 de setembre de 2020:

Entrevista i visita de la col·lecció i fons particular de Joan Serra, compositor (Palma). Resulta
un testimoni de vital rellevància per a ubicar l'emergència de la música electroacústica i les
primeres instal·lacions sonores a Mallorca (anys 80-90).

Disposa d'un arxiu complet amb la totalitat de la seva obra i nombrosa documentació
(premsa, programes, etc.), en bona part digitalitzada.
Diverses obres electroacústiques es troben en cinta magnètica i, malauradament, no estan
digitalitzades.

14 de setembre de 2020:

Entrevista a Octavi Rumbau i Raquel García Tomás, compositors, en ocasió de les seves
instal·lacions Aljub music (2014) i stone:speeches (2014), respectivament.

17 de setembre de 2020: 

Visita de l'arxiu i entrevista als membres de Gràcia Territori Sonor (Barcelona). Recopilació
d'informació rellevant sobre la col·laboració de Biel Oliver amb Macromassa (anys 80) i
fanzines.



Del 23 de setembre al 30 de novembre de 2020:

Buidatge del fons documental i audiovisual del Centre de documentació historicomusical de
Mallorca i de l'Arxiu de la Fundació ACA (Sa Pobla, Mallorca).  
L'accés a aquest fons ha significat un revulsiu per a la recerca. Es tracta d'un arxiu de
rellevància internacional i amb una quantitat de recursos inimaginable al primer cop d'ull.
Si bé la documentació dipositada als arxius del Centre de documentació historicomusical
de Mallorca (recopilada durant dècades per Joan Parets i Serra) és eminentment
documental i periodística, l'existent a l'Arxiu de la Fundació ACA és vastíssim i en multitud
de suports.

Cal dir que es tracta d'un arxiu que durant anys ha estat desorganitzat, sense cap casta de
control d'ordre ni de registre d'elements. I que pel fet de recopilar més de quaranta anys
d'activitat ininterrompuda el seu volum és més que considerable. A partir del trasllat
d'aquest arxiu a la seu actual de l'Arxiu municipal de Sa Pobla s'ha iniciat un primer intent
d'ordenació i registre d'una part significativa dels materials acumulats (principalment, llibres
i partitures). Els suports de major interès per aquesta investigació no estan ordenats ni
catalogats (audiovisuals, enregistraments en cinta magnètica, fotografies, diapositives,
documentació manuscrita) i per tant, en els casos que els suports ho han permès, s'han
consultat i estudiat individualment.
Durant les sis setmanes de treball a l'arxiu s'han revisat més de 8.400 documents, dels
quals una petita fracció són una aportació valuosíssima per a la present investigació.
Aquest fons inclou arxius particulars inclosos al fons a través de donacions, com és el cas
de les fotografies de Tomeu Amorós vinculades als Encontres Internacionals de Compositors.

Dies 12 i 13 de novembre de 2020:

Consulta a l'Arxiu del so i de la imatge de Mallorca (Palma). A aquest arxiu es va consultar
el fons audiovisual complet de l'extinta Fundació Sa Nostra. Els documents de major interès
són enregistraments en format VHS o Betacam d'activitats iniciades, impulsades o
organitzades per l'entitat bancària. Alguns d'aquests documents són clau per documentar
audiovisualment l'emergència de les pràctiques sonores experimentals durant els vuitanta i
els primers anys noranta.

21 de novembre de 2020:

Entrevista a Bartomeu Cabot, artista. Inventariat dels treballs editats en format físic d'elapé
del col·lectiu «Taller llunàtic». 

22 de novembre de 2020:

Entrevista a Pau Caracuel i Joana Pericàs, artistes, de Besllum. Fotografies del seu procés de
creació.



4. Relació de materials seleccionats i ubicació

Aquest llistat és una selecció representativa de les troballes fetes al llarg del període de
recerca. Pretén ser un llistat, no exhaustiu ni distribuït d'acord amb criteris curatorials,
d'elements que són significatius per elaborar un relat sobre l'emergència i la configuració
de l'art sonor i de les músiques experimentals a Mallorca. Plantegem una primera
ordenació per dècades fins a l'any 2000.

1 - A. Pioners (abans de 1980)

Toni Alomar Perelló: 
El disc (1978). Llibre de poesia amb format d'elapé, amb un «disc imaginari» de
cartró, il·lustrat per Bartomeu Cabot. Aquest serà un dels formats utilitzats per la
documentació dels treballs de Taller Llunàtic al llarg dels setanta i vuitanta (com, per
exemple, Com Plot – Fester salvatge, Amanite Phal·loides aux oranges, etc).

Daevid Allen & Euterpe (Pepe Milán): 
Good Morning (1976). Enregistrament publicat per Virgin, realitzat a Deià. Primera
col·laboració entre un grup local i la psicodèlia anglosaxona. Arxiu del so i de la
imatge de Mallorca.

Antoni Caimari Alomar:
Mort (1977) – obra electroacústica / performativa. Enregistrada en cinta magnètica.
Arxiu personal de la família de l'autor i còpia a l'Arxiu Fundació ACA. Imatges de la
performance representada en 1979 a l'Arxiu Llabrés (Sa Pobla). Obres Eb 1 a Eb 62
(1976-1979). Col·lecció de l'autori i Arxiu Fundació ACA.

Ramon Codina Bonet:
Música electroacústica: Kikloides, Sex and Dread, Bouncing II, Si los tiburones
fueran hombres, Sonidos electrónicos (Aleph, Beth, Gimet, Daleth, He, Van, Zain,
Cheth) [1977-1979]. Música feta per sintetitzador, digitalitzada per l'Arxiu del so i
de la imatge de Mallorca i dipositada al mateix centre.

Documentació: correspondència i esborranys de projectes amb Javier Maderuelo,
Luis de Pablo, Agustín Bertomeu. Cartells i textos de ponències fetes per l'autor.  (arxiu
particular de l'autor, còpies a la Biblioteca Nacional de Catalunya).

Partitures: diverses partitures gràfiques (arxiu particular de l'autor, còpies a la
Biblioteca Nacional de Catalunya).

Ferran García Sevilla:
Sèrie Substitucions (1972-1973). Col·lecció de l'autor.

Antoni Matheu:
Documentació: correspondència i anotacions manuscrites (col·lecció particular Agustí
Aguiló) Partitures: col·lecció particular Agustí Aguiló i Arxiu Fundació ACA.

Juventudes Musicales de España:
Documentació corresponent a la celebració de les sessions Problemas de la grafía
musical, a l'Hotel Formentor en el marc de XVII Congreso Internacional de Juventudes



Musicales (1963). Documentació atesorada per la Federación Española de
Juventudes Musicales i pel compositor Luis de Pablo.

Arxiu Llabrés (Sa Pobla):
Documentació fotogràfica del primer estudi electroacústic d'Antoni Caimari i de les
primeres accions i actuacions de l'autor (anys setanta).

Javier Maderuelo:
Cinotema Supermatico I (1978). Partitura de l'autor de Una música para los ochenta. 
Arxiu Fundació ACA.

Enríquez Manuel Enríquez: 
Móvil II (1973), partitura. Arxiu Fundació ACA.

"Problemas de la grafía  musical"  Jornades a l'Hotel Formentor en el marc del
XVII Congreso Internacional de Juventudes Musicales  (1963)

Imatge de la performance electroacústica "Mort",
d'Antoni Caimari Alomar (1979), Arxiu Llabrés



1 - B. Anys vuitanta

Llorenç Barber: 
Cercant un estel (1978), Monte tallado (1984), Música nuda (1984), Intus (1988),
Amor a mar a maria ría a (1984), Love story for yu (1975), Versió manuscrita de 4.33
de John Cage per a la inauguració de la Fundació ACA (1986?).

Jesús Beytim:
Sèrie Sons òptics (1987-1988), electroacústica a partir de sintetitzadors elaborats pel
mateix compositor. Colecció de l'autor en format disquet floppy de 3''.

John Cage:
Living Room Music, In a Landscape, partitures originals de l'Editorial Peters amb
dedicatòries manuscrites del compositor dedicades a Eduardo Scala i la Fundació ACA,
on fa referència a la seva estada a Mallorca durant els anys trenta. (Manuscrit de
1983).

Antoni Caimari Alomar: 
Obres de l'Eb 81 a l'Eb 208. Arxiu Fundació ACA i col·lecció de l'autor, en cinta
magnètica.

Xavier Carbonell: 
Tristes banderes (1984). Electroacústica. Propietat de l'autor.

Fundació ACA: 
Dosier de prensa. Recull autoeditat de tots els articles de premsa publicats entre 1980 i
1989 relacionats amb la Fundació ACA i l'Encontre Internacional de Compositors.
Volum enquadernat existent a l'Arxiu Fundació ACA.

José Iges: 
De cómo tomar un agua cualquiera y darle forma de cubo  (1987). Partitura de la
primera intervenció de José Iges a l'Encontre Internacional de Compositors, 1987. Arxiu
Fundació ACA.

Andrés Lewin-Richter: 
Estudio 1. Música electroacústica (1964), interpretada al IV Encontre Internacional de
Compositors (1984). Partitura de l'ACC existent a l'Arxiu Fundació ACA.

Montse Llabrés: 
A Tsudenon (1983) – el primer projecte de videodansa dut a terme a Mallorca, amb
una interessantíssima música experimental com a fons sonor. Còpia VHS dipositada a
l'Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca procedent del Fons Sa Nostra.
Macías Enrique X Macías: Foglio IV (1981). Còpia amb indicacions manuscrites de
l'autor per a la versió que es va fer a Mallorca.

Amadeu Marín: 
Acció sonora (1980), manuscrit per a ser interpretat pel conjunt ACTUM a la primera
edició de l'Encontre Internacional de Compositors (1980).
Mòdul II (1989) per a flauta i electrònica. Partitura dipositada a l'Arxiu Fundació ACA.



Biel Oliver: 
Sociedades en Tetra Brik (diverses cassetes autoeditades al llarg dels anys vuitanta)

Pedro Trotz: 
Serie alfabética (primeres cassetes autoeditades per l'autor, 1987-1989). Colecció de
l'autor.

Eduardo Polonio:
 Juegos de noche (1987). Arxiu Fundació ACA.

Miguel Ángel Poveda: 
Música para ver nada (1981). Música manuscrita per al «Festival de libre expresión
sonora». Arxiu Fundació ACA.

Eduardo Scala: 
cub/programa en ocasió de la primera Nit bielenca (1983), dedicada a John Cage.
Escultura de paper amb sorra a l'interior, el joc amb la qual forma part del programa,
dedicat exclusivament a John Cage. Arxiu Fundació ACA

Joan Serra: 
Gràfic sonor - Ones. Música electroacústica i partitura gràfica (1987). Col·lecció de
l'autor i Arxiu Fundació ACA.

Zulian Claudio Zulián: 
Varios efectos del amor (1987) acció performativa-musical estrenada a l'Auditòrium de
Palma per encàrrec de l'Encontre Internacional de Compositors.

  



Programa del segon concert organitzat per l'Associació de compositors de les Illes 
Balears (1988)



Diverses cassettes autoeditades de Pedro Trotz i Biel Oliver (1982-1988)



1 – C. Anys noranta 

Carbonell Xavier Carbonell: 
Diazema (1995) Col·lecció de l'autor, Els ulls del llangardaix a la cruïlla de la tempesta
(1995), Ceiola, per a l'orgue de Santanyí (1998), Avern, per a les coves de Campanet
(1999).

Antoni Caimari Alomar: 
Obres Eb. 208 a Eb. 227

Diversos autors: 
Manuscrits per a un segon volum de la publicació Art – Arts dedicat exclusivament a les
avantguardes nord-americanes i vinculat a un cicle programat al Casal Solleric el
1990. El document compta amb els següents continguts: Caludio Zulian: Color y tiempo
en la obra de Morton Feldman, J. Luis Vermal: Abstracción y trascendencia. La pintura
de Mark Rothko, Juan Valera Cortés: Realismo Imposible – Idealismo Pragmático. Tots
aquests textos, de gran valor, són inèdits. Estan dipositats a l'Arxiu Fundació ACA.

Fundació ACA: 
documentació relativa al cicle Ressò (fet, de manera irregular, entre 1994 i 1999), cicle
de concerts d'experimentació electroacústica i audiovisual en estreta vinculació amb el
món de les arts visuals. Celebrat a la Fundació Pilar i Joan Miró. Val la pena destacar
les obres realitzades específicament per aquest cicle, i diverses obres

 electroacústiques de Xavier Carbonell i Joan Serra o el documental videogràfic i la
publicació en CD de l'actuació, el 1994, de Wolf Wostell a la Fundació (les dues
edicions són de 1996). Cal destacar el cuidat grafisme dels programes. Documentació
diversa localitzada a l'Arxiu Fundació ACA.

José Iges y Concha Jerez: 
Préstame 88. Partitura i documentació vinculada (correspondència, croquis, programes) de la
interpretació d'aquesta obra a la Fundació Pilar i Joan Miró, l'any 1995. Arxiu Fundació ACA.

Javier Maderuelo: 
Echo (1994). Partitura manuscrita ubicada a l'Arxiu Fundació ACA.

Fátima Miranda: In principio (1990), Hálito (1990). 
Partitura manuscrita. Las voces de la voz (enregistrament en cinta magnètica original).
Arxiu Fundació ACA. 

Eduardo Polonio (música) i Toni Rueda (pintura): 
Alteraciones (1989). Muntatge electroacústic i acció pictòrica, realitzada al Casal
Solleric en ocasió del Xè Encontre Internacional de Compositors. Documentació
localitzada a Arxiu Fundació ACA i col·lecció personal d'Eduardo Polonio.

Joan Serra (música) – Joan Roig (escultura): 
Variacions contínues (1995), per cinta i deu escultures. Col·lecció de l'autor. Estudi
tímbric núm. 3 (1992), electroacústica. A vós, dona verge Santa Maria (1994), per a
veu i cinta. Col·lecció de l'autor.



Wolf Wostell: 
Conversa i enregistrament de Fluxus Pianos. Sarajevo (1994), Còpia VHS dipositada a
l'Arxiu del So i de la Imatge de Mallorca procedent del Fons Sa Nostra.

 Registres en format gràfic LP de Taller Llunàtic: "Amanite Phal·loides aux oranges" -
Bartomeu Cabot 1980. Col·lecció de l'autor

Portada del llibret del cicle "Ressò", edició de 1996. 
Fundació ACA



2 - Anys 2000-2020

L'adveniment del nou mil·lenni comporta un canvi radical en la concepció de document i
d'arxiu. La internet i la digitalització dels formats comporten una transformació de l'àmbit
d'acció i de la manera d'accedir a la informació i a la documentació. És sorprenent com,
en els arxius consultats, la documentació d'aquest període va minvant així com ens acostem
a la data actual: una causa d'això és l'ús d'eines telemàtiques per a la comunicació i per a
l'emmagatzematge d'informació (i també de materials audiovisuals). Així doncs, l'accés a
la consulta de materials és, d'una banda, difícil per a l'absència de suports físics i per la
recència del període, tot i que, d'altra banda, la proximitat amb els cercles socials de
procedència d'aquestes activitats permet ubicar-les amb relativa facilitat i interlocutar
directament amb els seus agents.
És per això que, en aquest cas, optem per a dur a terme una tria selectiva de trajectòries de
persones o col·lectius en actiu en aquest àmbit i un recull reduït de propostes especialment
significatives o rellevants, entenent que a fases posteriors de la recerca la seva implicació
en el projecte pot ser, en la majoria dels casos, personal i directa.

Antoni Caimari Alomar: 
Obres des de Eb 228 fins a Eb 260 (catàleg revisat per l'autor l'any 2006).

 
Pau Caracuel i Joana Pericàs (Besllum): 

Trajectòria conjunta a través del projecte Besllum (2009-actualitat).

Xavier Carbonell Castell (2008): 
Descens, per a les coves d'Artà, Lalibela (2010), per a quatre saxòfons baixos i
orquestra simfònica. Partitura manuscrita a l'arxiu de l'autor. Igualment, cal destacar
l'ingent volum de textos escrits per l'autor al llarg d'aquestes dècades.

Maties Far: 
Fakes states (2002-2003). Còpia amb indicacions manuscrites de l'autor sobre la
partitura. Arxiu Fundació ACA.

Raquel García Tomás:  
stone:speeches (2014) Instal·lació sonora, propietat de l'autora.

Txema González: 
Tota la seva trajectòria i producció com a artista d'audio-art. Propietat de l'autor.

Mateu Malondra Flaquer: 
Übergangszeit, Tribute to Tacita Dean, Hermes van Den Haag (instal·lacions sonores,
2012-2020), Detaching/Pandemonium, Roads to Nooteboom, Jakob’s Platz  (música
electroacústica, 2009-2020).

Jordi Martínez Suau aka H1000VM: 
tota la seva trajectòria musical i sonora



Neo-Tokyo: 
K process compilation (2004), còpia DVD dipositada a l'Arxiu del So i de la Imatge de
Mallorca procedent del Fons Sa Nostra, i producció discogràfica.

Albert Pinya: 
Forte – Piano (2012), Instal·lació sonora.

Octavi Rumbau: 
Aljub Music (2014), Instal·lació sonora, propietat de l'autor.

Claudio Zulian: 
Crestatx Subac (2000) Instal·lació sonora i acció dins del bosc de S'obac, Sa Pobla.
Material musical propietat de l'autor, material documental a l'Arxiu Fundació ACA.

Besllum: "No senses" - Acció performativa i instal·lació sonora (2020)



5. Conclusions

La recerca es plantejava, inicialment, com una continuïtat d'un procés d'investigació en curs
des de fa anys. Els recursos temporals i materials que ha brindat l'ajut atorgat han permès
indagar en un seguit d'arxius documentals de valuosíssima importància, sense l'estudi
acurat dels quals resultaria del tot impossible fer una aproximació rigorosa a la història
recent de la música experimental i l'art sonor a Mallorca. La indagació ha estat profitosa i,
gràcies a ella, s'obren nous espais i interrogants per a continuar investigant en un procés
que, sens dubte, sempre serà inacabable i inabastable.

Una primera conclusió, de tipus global i en perspectiva sobre la feina feta, és que la
construcció d'un relat que combini i agrupi sota una mateixa constel·lació conceptual
trajectòries i propostes de tan diversa tipologia és, sens dubte, el tret definitori de tot allò
que s'està institucionalitzant com a «art sonor»: una revisió constant de límits, àmbits i
problemàtiques que agermana i aproxima elements que, a priori, podrien tenir naturaleses
o fins i tot ecosistemes diferents.

Podem veure que, a diferència d'altres àmbits geogràfics de l'Estat espanyol on hi ha hagut
presència d'organitzacions que han preservat, unificat, legitimat i incentivat diverses
escomeses en aquest àmbit d'estudi, a Mallorca la pràctica absència d'estructures
institucionals d'aquesta tipologia ha resultat en un perfil baix del grau de desenvolupament
d'aquest tipus de producció i/o investigació artística. El resultat d'aquest fet és doble: d'una
banda, les trajectòries i produccions més consolidades són aquelles lligades a perfils
professionals amb una formació sòlida i reglada en l'àmbit musical, salvant algunes
notables excepcions.

D'altra banda, els focus o impulsos que han generat un cert revulsiu a aquest àmbit han
provingut de les sovint accidentades trajectòries d'escomeses institucionals. El cas
paradigmàtic i innegable a Mallorca d'aquest fet és la Fundació ACA, tal com la recerca
als seus arxius i a l'hemeroteca ha demostrat. El mateix va succeir, a menor escala, amb
l'efímera Associació de compositors de les Illes Balears (1986-1988). A part d'aquestes
dues entitats, les activitats d'impuls per part d'altres centres d'art o de festivals de vida més
o menys efímera han estat puntuals, sense continuïtat en el temps i gairebé anecdòtiques.

Tot i això, és palès el valor dels materials, trajectòries i experiències documentades. I
considerem que és del tot necessari donar una visibilitat pública adequada tant al llegat
acumulat com als artistes en actiu. Possiblement, i seguint el model que s'està fent arreu del
país, fer una exposició retrospectiva acompanyada d'una programació de concerts i
accions en viu seria la manera de tancar un període d'ostracisme i de fets aparentment
esparsos, així com d'establir un punt de partida per a començar un nou moment de
maduresa i  responsabilitat vers un àmbit que sempre s'ha mantingut als marges tot i ser
símptoma indiscutible de vida. La música experimental i l'art sonor a Mallorca mereixen
aquest espai de visibilitat.


