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P: Després del teu procés d’investi-
gació per a la sèrie sobre el sampling 
en la música i l’apropiacionisme 
sonor a RWM, quins han estat els 
teus descobriments o revelacions 
principals, tenint en compte que ja 
eres un especialista en la matèria? 

R: El primer pas, més que no pas tre-
ballar en la narració, va ser escoltar 
les peces clau de la història del col-
lage musical l'una rere l’altra, en or-
dre cronològic estricte. Hi ha moltes 
més peces del que molta gent es 
pensa, i és útil escoltar les com-
posicions més rares en el context 
original, juntament amb les més 
conegudes. Aviat em vaig adonar que 
aquestes peces il·lustraven una transi-
ció crucial en la música del segle XX: 
la substitució de la partitura per les 
gravacions sonores com a mitjà defi-
nitiu de la composició musical. Ara 
donem per fet que la música es com-
pon de sons organitzats perquè així 
és com els sentim, i l’audiència està 
més familiaritzada amb la transfor-
mació i el control de sons mitjançant 
procediments electrònics. El collage 
musical ha estat sempre l’exemple 
més transparent d’allò que el com-
positor pot fer amb aquests sons en 
un estudi: quan saps com sonava el 
material original, resulta més fàcil re-
conèixer el que en va fer el composi-
tor a posteriori. Així, doncs, el collage 
musical i l’apropiacionisme sonor 
són, en certa manera, la il·lustració 
més clara del canvi que el paper del 
compositor ha experimentat al llarg 
dels últims cent anys, a mesura que 
aprenia a utilitzar les eines que brin-
da un estudi de gravació.  

P: Podries explicar més detallada-
ment el canvi de paradigma que tant 
comentes en el primer episodi de la 
sèrie? L’evolució i la transformació 
del concepte d’autoria després de 
l’aparició de les gravacions sonores. 

R: Fins a cert punt, el nostre con-
cepte d’autoria és una herència del 
paradigma de la música escrita sobre 
partitura. Fins i tot uns quants segles 
després de la invenció de la notació 
musical, ningú s’atrevia a firmar les 
composicions; no era una pràctica 
comuna, ja que anava en contra de la 
lloança religiosa, que era la vertade-
ra finalitat de la música segons els 
estaments més cultes de la societat de 
l’època. Uns quants segles més tard, 
en canvi, la figura del compositor s’ha 
immortalitzat, i la importància que té 
en el procés de creació musical sem-
bla indiscutible. Amb l’arribada de la 
música gravada, aquesta rellevància 
es comença a repartir, alhora que 
queda constància de tots els individus 
involucrats en una interpretació, des 
dels músics fins al públic, passant per 
la figura, cada vegada més important, 
del productor o enginyer de so, que 
donen forma als sons utilitzats. Les 
gravacions retornen a la música el 
seu caràcter d’activitat social, però al 
mateix temps separen els músics de 
l’audiència, que comença a concebre 
l’experiència com un fet que té lloc aï-
lladament. L’experiència de la música 
gravada planteja, doncs, un conflicte 
entre l’antic paradigma del creador 
individual i el potencial conciliador 
de la música en si.  

P: Vols destacar cap més descobriment?

R: El que més em va sorprendre quan 
vaig treballar en el segon episodi, el 
de la dècada de 1960, va ser la quanti-
tat de peces de l’època que en realitat 
eren collages de música del món. 
Durant aquests anys es va produir un 
esclat de compositors que van crear 
grups ficticis a partir de músics de 
cultures diferents, trobant harmo-
nies i contrapunts entre persones de 
diferents continents. Una idea natu-
ral que es va despertar paral·lelament 
a la idea d’aldea global de McLuhan. 
El que resulta realment interessant 
del cas és el caràcter premonitori 
d’aquesta mescla, que es va antici-
par a la fusió global que va emergir 
durant els anys vuitanta, quan una 
sèrie de músics de cultures diferents 
van començar a treballar plegats, 
aquest cop en persona, per trobar 
formes congruents d’expressar aques-
tes harmonies. L’estudi de gravació 
serveix sovint per postular idees 
sense precedents que es converteixen 
en alguna cosa quotidiana, alguna 
cosa per reproduir i explorar un cop 
la gent comença a escoltar el resultat 
d’aquestes noves combinacions. En 
altres paraules, demostra que algu-
nes coses es poden fer realitat. Hi ha 
molts exemples de collages musicals 
que, en certa manera, van proposar 
híbrids que al seu moment encara 
no existien, com la música disco, o 
d’altres impossibles d’interpretar, 
com el drum’n’bass. Quan van 
aparèixer, la gent va aprendre a 
tocar aquesta música en directe. Els 
bons collages comporten una certa 
promesa utòpica que tendeix a fer-se 

realitat, prova del fet que té sentit 
veure’ls amb bons ulls.
  
P: De què tracta el pròxim episodi? 

R: Els tres primers episodis de la sèrie 
cobreixen el desenvolupament del co-
llage en el context de l’art sonor, els 
DJ i els novelty singles.1 El quart episodi 
arrenca el 1980 amb el naixement del 
hip-hop, que és aproximadament el 
punt en què l’estètica del collage es 
va convertir en una forma de música 
popular pura i es va infiltrar defini-
tivament en el corrent dominant. 
És també el moment en què es van 
comercialitzar els primers samplers, 
i el terme samplejar es va començar 
a emprar de forma habitual. Els pri-
mers samplers es van presentar com 
poca cosa més que caixes de ritmes 
primitives, però cap a mitjan dècada 
de 1980 s’havien convertit ja en una 
eina indispensable del pop, tant de 
forma visible com encoberta. Mentre 
el hip-hop continuava ascendint cap 
al cim de les llistes d’èxits, artistes 
com Negativland i John Oswald van 
construir collages crítics i autorefe-
rencials a partir de materials de la 
cultura popular, assentant les bases i 
definint el vocabulari, els efectes i les 
idees implícites en la pràctica d’un 
artista del sampling.  

P: Però aquesta explosió de creati-
vitat va quedar paralitzada amb la 
crua realitat de la dècada de 1990... 

R: La primera onada de judicis relacio-
nats amb drets d’autor i sampling va 
representar un gran impacte a princi-
pis dels noranta, i bàsicament va alte-
rar la direcció que molts artistes –com 
Public Enemy, Beastie Boys o De La 
Soul– semblava que seguien de forma 
natural, cap a una densitat i una di-
versitat de materials més evidents. Per 
a molts artistes que utilitzaven més 
de 5 o 30 mostres en una cançó, va re-
sultar literalment impossible obtenir 
els permisos legals per a cadascuna 
de les fonts; així, doncs, es va optar 
per reinstaurar el model comercial de 
la versió: agafar un o dos compassos, 
apujar la bateria, «rapejar-hi» a sobre 
i llestos. Però fins i tot així sorgien 
problemes, perquè la cessió de drets 
d’autor no és obligatòria, de manera 
que qualsevol artista o advocat té dret 
a denegar l’ús d’una mostra. Cap al 
final dels noranta, artistes com Dr. 
Dre van començar a contractar músics 
per reinterpretar les mostres triades 
i després llicenciar-ne el resultat com 
una versió. Mentrestant, els artistes in-
teressats en la juxtaposició i el collage 
van ser condemnats a sobreviure en 
l’underground, als marges. Van restar 
en petits segells discogràfics fins que 
l’auge d’Internet va solucionar el pro-
blema de la distribució, alhora que 
els mashups de cançons pop d’allò més 
dispars acaparaven milions de descà-
rregues, i bona part de la creativitat 
en la música apropiacionista es conso-
lidava definitivament a la xarxa, que 
ara per ara és el fòrum d’avantguarda 
més important en la matèria.  
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Des del 1990, Jon Leidecker treballa 
en collages de música apropiativa 
sota el pseudònim de Wobbly, a 
la recerca de narratives expandides 
creades a través de polifonies 
de mostres espontànies però 
coherents. Hi ha disponible, 
i de forma gratuïta, una selecció 
d’obres seves recents a 
http://detritus.net/wobbly/. Jon 
Leidecker és el comissari de la sèrie 
VARIACIONS per a Ràdio Web 
MACBA (http://rwm.macba.cat/), 
en la qual analitza la història 
de l’apropiacionisme sonor.  
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1. Els novelty singles 
són un gènere 

 discogràfic típica-
ment nord-americà 
basat en cançons-

 broma i petits 
 esquetxos humorís-

tics musicats, que va 
tenir el seu auge en 
les primeres dècades 
del segle XX [N. del T.] 


