
 

Curatorial > LINIES DE VISIO 
 
Amb aquesta secció, el MACBA obre una línia de 
programació destinada a explorar el complex mapa de l'art 
sonor des de punts de vista diferents organitzats en cicles de 
comissariat.  
 
LINIES DE VISIO és un programa bimensual que pren el seu 
nom de la xarxa de punts interconnectats en l'espai global 
resonant creat per la ràdio i altres tecnologies sense fils. De 
l'extraordinària gamma de registres musicals presents en 
aquest escenari global, seguirem pistes tan diverses com la 
notació musical o la composició no-linial, i presentarem 
artistes que exploren idees al voltant de la transmissió com 
un mitjà d'expressió creativa.  
 
A cura de Barbara Held i Pilar Subirà. 
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Barbara Held és flautista, compositora i artista sonora que 
actualment centra el seu interès en la relació rítmica entre 
la música i les imatges de vídeo. Ha encarregat i interpretat 
un conjunt idiosincràtic de nou repertori per a flauta de 
compositors espanyols i americans. Va ser la creadora i 
productora de "Música a Metrònom", una sèrie de concerts 
de música experimental que emfasitzaven la col·laboració 
entre músics i artistes visuals. Creu en la responsabilitat 
dels artistes/comissaris a l'hora de presentar l'obra de la 
resta d'artistes. 
http://www.barbaraheld.com/ 
http://barbaraheld.wordpress.com/ 
 
 
Pilar Subirà és percussionista, reputada intèrpret de música 
contemporània i membre de diverses formacions 
cambrístiques i orquestrals. Des del 1992 combina l'activitat 
d'intèrpret amb la realització de programes a l'emissora 
Catalunya Música. 
 
So masteritzat per Ferran Conangla.  
 
Podeu dirigir qualsevol pregunta, comentari, suggeriment o 
enllaç d'interès a: linesofsight@gmail.com 
 
 

 

LINIES DE 
VISIO #2  

El so no té una cara oculta... 
 
LINIES DE VISIO # 2 comença i acaba amb una invitació a recordar i a celebrar, 
tot fent sonar campanes cada dia a trenc d'alba i amb la posta de sol, en un 
projecte de durada anual de Brenda Hutchinson. "Estic convençuda que quelcom 
tan inqüestionable com el moviment de la Terra pot servir d'estímul per a 
propiciar la unitat i la consciència entre col·lectius nombrosos de persones que 
d'una altra manera no es posarien fàcilment d'acord".  
 
"…El so no té una cara oculta; és tot al davant, al darrere, del dret i del revés… 
escoltar és estar al mateix temps dins i fora, és ser obert des de fora i des de 
dintre… Jean-Luc Nancy1 diferencia entre escoltar (l'acte que té lloc de manera 
simultània al fet sonor) i la resta dels nostres sentits… [el so] és un present en 
onades, no en un punt d'una línia; és un temps que es desplega, que és buit per 
dins, ampliat o ramificat, que embolcalla o separa, que esdevé o és convertit en 
un bucle, que s'estira o es contrau…" 
 
"Vivim amb latència", segons Pauline Oliveros, que a les notes addicionals de 
"Koto Accordion", un nou enregistrament d'Oliveros i Miya Masaoka, parla de "la 
intensitat de l'escolta – escoltar el més a prop de la novetat possible". "…Sabem 
que la nostra consciència té un retard d'una fracció de segon que el cervell 
interpreta com quelcom nou – en canvi la percepció al cos és instantània. Per 
això tocar música i esdevenir conscient del que ha sonat és sempre una 
experiència sorprenent en la improvisació". "Daylight" ("Llum de dia") és la 
primera de quatre seccions que porten per títol diferents moments del dia.  
 
Phill Niblock enregistra un fragment sonor d'un tren rus, de manera similar a com 
els seus primers films capturaven llargs fragments ininterromputs amb ritmes de 
gent treballant.  
 
"Kubing", del compositor i musicòleg filipí José Maceda, va ser enregistrada pels 
seus estudiants, col·legues i amics, dins d'una sèrie d'actes commemoratius del 
primer aniversari de la seva mort. El concepte de temps de Maceda, entès com 
un dels aspectes bàsics de la cultura i les relacions socials, ha inspirat un 
nombre considerable de músics del nostre temps, a la recerca d'alternatives a la 
lògica lineal de causa i efecte clàssica d'Occident, en favor d'un "concepte de 
l'espai més gran", l'infinit, la comunitat i la interconnexió. Chris Brown i William 
Winant interpreten "Stupas", una peça dedicada a José Maceda i escrita per a 
piano i vibràfon tractats junts com un gong, un instrument que defineix el seu 
propi temps.  
 
Finalment, celebrem la publicació d'una sèrie d'enregistraments antics i recents 
de The Hub, el grup que es va avançar als concerts col·lectius amb ordinadors 
portàtils fa més de vint anys. Músics tocant plegats a través d'una xarxa 
d'ordinadors que tan podrien ser a la mateixa habitació com a l'altra punta del 
món. 
 
 
 
 
1 Jean-Luc Nancy, Listening, traducció de Charlotte Mandell, 2007 Fordham University Press, (A 
l’écoute Editions Galilée, Paris 2002) p. 13 i 14 
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[Brenda Hutchinson, daillybell2008] 
 

 

 
01. Llistat de temes 

 
01 Brenda Hutchinson, "dailybell2008, (2/29/2008, 7:27 AM)" 00'44 
02 Pauline Oliveros and Miya Masaoka "Daylight", 2007 12'53'' 
03 Phill Niblock, "Russian Train", 2007 10'02''  
04 José Maceda, "Kubing", 1967 (performed by University of the Philippines 
Contemporary Music Ensemble, conducted by Ramon P. Santos, 2007) 08'45'' 
05 Chris Brown, "Stupas", 2007 (performed by Chris Brown and William Winant) 
15' 
06 The Hub, "ROL’EM", 1988 07'04'' 
07 Brenda Hutchinson, "dailybell2008 (2/29/2008, 6:41 PM)" 01'38'' 
 
 

02. Descripció dels temes 
 
 
01 
Brenda Hutchinson  
"dailybell2008, February 29, 7:27 AM, Barcelona" 
2008 
 
"Estic convençuda que quelcom tan inqüestionable com el moviment de la Terra 
pot servir d'estímul per a propiciar la unitat i la consciència entre col·lectius 
nombrosos de persones que d'una altra manera no es posarien fàcilment d'acord". 
Brenda Hutchinson  
 
Més informació: 
http://dailybell2008.blogspot.com/ 
www.sonicportraits.org 
 
 
02 
Pauline Oliveros i Miya Masaoka  
"Daylight" 
2007 
Pauline Oliveros, acordió i Miya Masaoka, koto.  
       

Del disc Koto Accordion, publicat per Deep Listening, 2008 
 
"La nostra 'sessió de gravació' es va posposar un any – va néixer un nen preciós. 
L'energia de la gravació és com un naixement – el poder del naixement.  
Malgrat que l'acordió i el koto formen una combinació poc habitual, l'important 
no són tant els instruments com l'energia que es desprèn de la música que neix 
en la intensitat de l'escolta – escoltar el més a prop de la 'novetat' com sigui 
possible. Sabem que la nostra consciència té un retard d'una fracció de segon 
que el cervell interpreta com quelcom nou – en canvi la percepció al cos és 
instantània. Per això tocar música i esdevenir conscient del que ha sonat és 
sempre una experiència sorprenent en la improvisació. La sorpresa continua quan 
tornes a escoltar l'enregistrament, aprofundint en la memòria i en el miracle 
fenomenal que és fer música espontàniament – confiant en la relació a mesura 
que esdevé una relació. Cada vegada que torno a escoltar-lo creix la meva 
apreciació de l'experiència amb la Miya Masaoka, i m'omple d'una joia que 
espero que et puguem encomanar a tu quan l'escoltis". Pauline Oliveros 
 
"Escoltar aquesta gravació m'eleva a un món evanescent i al mateix temps 
vinculat a una cultura de creació musical molt pròpia del segle XXI. És tot un 
honor i un privilegi formar part d'aquest episodi musical al costat de Pauline 
Oliveros, el llegat de la qual és ampli, ric i profund en la història de la música, en 
els camps de l'electrònica, la improvisació, l'experimentació... en el de la música, 
vaja. Què sento quan torno a escoltar el material? Harmonies inesperades, òrbites 
discretes d'energia i activitat serpentejant, textures de mil colors que es 
transformen constantment... La sensació espacial que es crea amb el sistema de  
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[Phill Niblock, Russia, 2007] 

 

 
vuit altaveus que vam utilitzar era un aspecte de l'enregistrament que, fins i tot 
amb la mescla estèreo, manté una profunditat sensorial fidel a l'experiència.  
La improvisació té la qualitat de ser quelcom nou i alhora familiar, que d'alguna 
manera comprèn l'essència del 'nou' i forma simultàniament una variació i 
proposa un nou camí, una alternativa... La improvisació es dirigeix a 
l'espontaneïtat i al mateix temps transpira una variació que és diferent de manera 
infinita, perquè cada moment és diferent del passat. Potser el que cal per a crear 
aquesta música, i el que miro de descriure en l'experiència de la postproducció – 
aquesta mena de consciència sònica–, és la capacitat de centrar l'atenció tant en 
el so de l'entorn com en el so musical, un concepte que la Pauline va introduir a 
principis dels vuitanta.  
L'any 2004, Pauline Oliveros i jo vam tocar plegades al Bard College, on 
impartíem classes al màster de Belles Arts. Des de llavors, hem buscat una 
oportunitat per a tocar juntes una altra vegada, però el meu embaràs i el 
naixement del meu fill ho van acabar posposant tot. Per tant, m'alegra molt que 
finalment poguéssim dur a terme aquesta gravació, i més encara que surti 
publicada". Miya Masaoka 
 
Més informació: 
Pauline Oliveros 
http://www.deeplistening.org/pauline 
 
Miya Masaoka 
http://www.miyamasaoka.com 
www.myspace.com/miyamasaoka 
 
 
03 
Phill Niblock, 
"Russian Train" 
2007 
 
D'una manera molt similar a com els films primerencs de Niblock (rodats a 
Sumatra, Àfrica, Xina i Brasil) són preses llargues de la coreografia dels 
moviments i gestos de gent treballant, una mena de dansa natural, Niblock va fer 
aquest enregistrament sonor mentre viatjava per Rússia en una gira entre el 
setembre i l'octubre de 2007.  
 
"A les pel·lícules de Niblock hi trobem gent – 'res d'edició, res de comentaris; 
només gent fent el que fan normalment' i són dins de la pel·lícula. La música és 
dins de l'àudio – i cal que soni ben forta per tal de reforçar la seva presència. La 
pel·lícula i la música dins de la tecnologia – un moment contínuament present". 
Pauline Oliveros 
 
[A la música de Niblock] "hi passa alguna cosa amb el canvi que no té res a veure 
amb el to: és més aviat un canvi relatiu a com sona el to". Robert Ashley 
 
"La música de Phill Niblock és una mica com l'oceà, sempre igual i sempre 
canviant. En la superfície no hi passa gran cosa". 
Dusted (EE.UU.) 
 
"… una llum diferent brilla sobre la realitat". 
Paris Transatlantic (web) 
 
Més informació: 
http://www.phillniblock.com 
http://www.paristransatlantic.com/magazine/interviews/niblock.html 
http://www.phillniblock.com/biography_photos_images.html 
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04 
José Maceda  
"Kubing" 
1967  
 
Interpretada pel conjunt de música contemporània de la Universitat de les 
Filipines, format per estudiants, professors i amics del Dr. José Maceda, dirigit 
pel Dr. Ramon P. Santos, 2007. Aquest concert va formar part d'un 
esdeveniment commemoratiu que recordava el primer aniversari de la mort de 
José Maceda, organitzat pel Centre d'Entomusicologia de l'UP en col·laboració 
amb la Societat Musicològica de les Filipines. La peça es va enregistrar en 
directe a l'Abelardo Hall, a l'auditori de la Universitat de les Filipines, el 5 de 
maig de 2005, en cooperació amb el Cultural Center of the Philippines, amb un 
sistema de micròfons multi-canal sota la supervisió tècnica de Doods Manzano. 
El màster estèreo el va dur a terme Reginald Tan al Laboratori de So de la UP 
College of Music.  
José Maceda va néixer a Manila l'any 1917. Entre els anys 30 i els 50 va fer 
carrera com a pianista de concert, cursant estudis a París amb Alfred Cortot 
(1937-41) i a San Francisco amb E. Robert Schmitz (1946-49). Va estudiar 
musicologia i etnomusicologia a la Columbia University, University of Chicago, 
Indiana University i a UCLA, on va rebre el doctorat l'any 1963. A partir de 
llavors, es va sumar a l'equip docent de la Universitat de les Filipines a la ciutat 
de Quezon, on va fundar un important arxiu que ara conté més de 2500 hores 
d'enregistraments de camp de més de cinquanta grups lingüístics de les 
Filipines. La seva recerca musical a les Filipines i el sud-est asiàtic va generar 
articles sobre temps, escales, gongs i bambús al sud-est d'Àsia, màquines, 
bordons i poblacions d'Àsia, la lògica aristotèlica a la música de la cort Tang, i 
sobre bipolaritat i el cinquè interval a les músiques d'Àsia. 
 
L'altra cara de la seva experiència musical va començar amb el seu contacte amb 
la música concreta a París l'any 1958 i la música de Varese i Xenakis, que ell 
mateix va introduir a Manila als anys seixanta. Les seves primeres obres a la 
dècada dels seixanta empraven veus, gongs i bambús per a grans conjunts 
("Ugma-Ugma", "Agungan, Pagsamba"). "Cassettes 100" (1971) i "Ugnayan" 
(1974) feien servir magnetòfons i ràdios com a instruments musicals, amb 
centenars o fins i tot milers d'intèrprets. Als anys vuitanta va compondre peces 
per a conjunts més reduïts, combinant grups de cinc o més instruments asiàtics i 
occidentals amb característiques semblants. Aquestes obres, entre les quals hi ha 
"Siasid" (1983), "Suling-Suling" (1984), i "Strata" (1988), no pretenien fusionar 
instruments occidentals i no-occidentals amb l'objectiu de crear noves sonoritats, 
si no més aviat per a recalcar les disfuncions dels instruments occidentals i 
acabar "alliberant-los" de les cadenes del pensament musical d'Occident. Més 
tard, Maceda va aplicar aquests principis en peces que feien servir exclusivament 
instruments occidentals: "Dissemination" (1990), "Distemperament" (1992), 
"Music for a Chamber Orchestra" (1997) i el piano, "Music for 5 Pianos" (1993).  
 
Maceda fou un dels compositors de música contemporània més respectats a Àsia, 
gràcies a la gran originalitat amb la qual va saber combinar les tradicions 
musicals d'Orient i Occident. Elements com el bordó, la distribució del treball, la 
separació de les funcions musicals, els valors de to relatius i els nivells tímbrics 
són idees que van propiciar una nova teoria de la música. Els valors humans del 
treball agrícola comunal a l'est i al sud-est d'Àsia van ser una gran influència en 
els seus mètodes compositius.  
 
Maceda va continuar component i escrivint a casa seva a la ciutat de Quezon fins 
a la seva mort, als vuitanta-set anys, el 2004. 
 
Més informació: 
http://www.tzadik.com/ 
http://foarm.artdocuments.org 
 
Podeu llegir l'article José Maceda, A Concept of Time in a Music of Southeast 

Asia a: 
http://rwm.macba.es/uploads/20080402/maceda.pdf 
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[The Hub] 

 

05 
Chris Brown 
"Stupas" 
2007  
Interpretada per William Winant, vibràfon; Chris Brown, piano i ordinador 
 
"La forma d'una stupa*, una base quadrada amb cúpules circulars al damunt, 
serveix com a estructura per a aquesta peça. El piano i el vibràfon són tractats 
com el so d'un únic gong, i els dos instruments comparteixen les notes d'una 
sèrie de quatre acords de vuit tons que es converteixen gradualment en melodies 
ascendents. Els acords es samplegen durant la primera part de la peça, i 
serveixen d'aures sonores electròniques, i de mica en mica n'emergeix un bordó. 
La peça està dedicada al compositor José Maceda i va ser enregistrada el 
novembre de 2007 en un concert que formava part dels actes de celebració del 
40è aniversari del Center for Contemporary Music (CCM) al Mills College". Chris 
Brown 
 
"L'Índia i el sud-est asiàtic en general tenen un altre concepte del món, una altra 
mesura del temps, lluny de la lògica lineal i material de causa i efecte: un món 
metafísic amb un profund respecte per la natura i la divinitat, per a les quals es 
construeixen temples, monuments de pedra i stupas […] Un element musical 
relatiu al temps és el concepte d'un objecte vibratori que […] pot vibrar 
lliurement amb un sol cop, sense la intervenció dels dits, les mans o la voluntat 
humana. […] El so d'un gong té llibertat per vibrar per ell mateix." 
José Maceda (extret de "A Concept of Time") 
 
* N. d t.: Una stupa és una construcció budista típica de l'Índia. 
 
Més informació: 
www.cbmuse.com 
 
 
06 
The Hub (John Bischoff, Chris Brown, Tim Perkis, Mark Trayle, Phil Stone, Scot 
Gresham-Lancaster) 
"ROL’EM" 
1988  
 
De Boundary Layer, una nova gravació que es publicarà a Tzadik, el segell de 
John Zorn. 
 
Un ordinador-director compon textures musicals de manera aleatòria mitjançant 
breus missatges de text enviats a cada un dels intèrprets. Els intèrprets 
improvisen seguint combinacions de sis descriptors d'aquests paràmetres:  
 
1) “Ensemble” (TACET – SOLO – DUO – TRIO – QUART – QUINT); 
 
2) “Role” (BOSS – LEAD – ACCOMP – FILL – WLFLR – SUBM); 
 
3) ”Tune” (CHROM – 8NOTE – 6NOTE – 4NOTE – 2NOTE – DRONE); 
 
4) “Range” (HI – MEDHI - MED – MEDLO – LO – ALL); 
 
5) “Timing” (GALOP – TROT – WALK – CRAWL – DRIFT – SNOOZ). 
 
Un temps comú transmès a través de The Hub ajuda els intèrprets a coordinar les 
transicions entre les diferents seccions; i els sons generats per cada intèrpret són 
mesclats i processats per un sistema electrònic, també controlat per l'ordinador-
director.  
 
Més informació: 
http://crossfade.walkerart.org/brownbischoff 
http://hub.artifact.com 
http://www.tzadik.com/ 
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07 
Brenda Hutchinson  
"dailybell2008, February 29, 7:27 AM, Barcelona" 
2008 
 
"Estic convençuda que quelcom tan inqüestionable com el moviment de la Terra 
pot servir d'estímul per a propiciar la unitat i la consciència entre col·lectius 
nombrosos de persones que d'una altra manera no es posarien fàcilment d'acord". 
Brenda Hutchinson 
 
Més informació: 
http://dailybell2008.blogspot.com/ 
www.sonicportraits.org 
 
 

 
03. Transcripció de les entrevistes 
 
LINIES DE VISIÓ 
Em va sorprendre que triéssiu quatre moments del dia per als títols dels quatre 
temes del vostre CD, "Daybreak (Akegarasu – Sound of a Crow)", "Forenoon 
(Hirumae, just before Noon)", "Afternoon (Hirusugi)", i "Twilight (Boshou – Tolling 
of a Bell)" 
 
MIYA MASAOKA  
Crec que va ser una manera elegant i eloqüent de pensar en com concebem el 
temps i l'experiència... a la Pauline se li va acudir la idea d'agafar el període de 
24 hores d'un dia com a metàfora del pas del temps o dels esdeveniments a 
l'enregistrament, i em sembla una metàfora molt bonica. 
 
PAULINE OLIVEROS  
Crec que la peça és molt dinàmica emocionalment, i d'alguna manera això és una 
cosa que també pots trobar a les diferents hores del dia, el ritme de la natura, el 
procés del dia. Era una bona manera de donar nom al material que havíem 
generat, però no ho vam planejar pas: ja va ser prou difícil ficar-nos en un estudi 
a gravar, amb el naixement del fill de la Miya pel mig i d'altres elements externs 
que ho van complicar tot força, de manera que quan vam arribar a l'estudi 
simplement vam tocar. Les sessions van ser molt intenses, però el tema dels 
títols va venir després, no hi havia cap concepte estructural planejat 
conscientment. 
 
MM  
S'hi ajusta molt bé, en el sentit que en un període de 24 hores hi ha nivells 
d'activitat molt diferents: dormir, menjar, passejar... I de fet, com més hi penso, 
millor em sembla com a complement a la música.  
 
LDV 
També és una manera molt antiga de concebre la música. 
 
MM   
Per descomptat. A la tradició musical índia, els modes musicals equivalen a les 
hores del dia. Hi ha molta història al voltant d'aquest tema.  
 
LDV 
Pauline, el teu text a les notes del CD és molt bonic. Podries parlar una mica del 
teu concepte de retard a la consciència?  
 
PO  
Abans que res, la idea del retard a la consciència no és pas meva, és una 
característica pròpia dels éssers humans! Vivim amb latència. En primer lloc, hi 
va haver latència en l'enregistrament i després, la latència del públic escoltant-lo. 
He estat donant-hi moltes voltes perquè he fet un munt de transmissions 
musicals telemàtiques, tocant amb músics en diversos indrets del país i del món, 
i sempre hi ha una latència en la transmissió. El software que estem fent servir té 
un retard de 25 segons, que no és gaire, però en la nostra consciència triguem al 
voltant d'un quart de segon en adonar-nos d'un potencial evocat al nostre cervell.  
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Ja he dit que no és una idea meva, això ho va descobrir Benjamin Lebay, i és una 
mesura científica de l'arribada dels potencials evocats a la consciència d'una 
persona, al seu cervell. Pensem que som al present però en realitat mai no hi 
som! I això em sembla molt interessant. Vaig descobrir el retard a les cintes 
magnetofòniques als anys seixanta, la distància entre el capçal d'enregistrament i 
el de reproducció representa el retard. De fet, és possible llegir els dos capçals 
simultàniament, i aquesta ha estat la idea principal del meu sistema 
d'instruments expandit o electrònic: per això he treballat amb cadenes de delays. 
D'alguna manera és gairebé un concepte relatiu a l'espai, el so que arriba en 
moments diferents, malgrat que originalment només hi ha un so. És d'això que 
parlava a les notes del CD.  
I encara hi ha un altre tipus de retard en el temps que m'agradaria esmentar, el 
Big Bang. La forma d'ona del Big Bang encara es troba al microcosmos, de 
manera que ho tenim tot, de l'increment més petit al més gran. Vivim envoltats 
de retards de temps, de latència. 
 
MM   
És una manera molt interessant de veure-ho, saltant del vessant biològic fins a 
realitats més socials o físiques. Avui llegia un article sobre cigarretes a The New 
York Times, que explicava l'enorme lapse de temps des que es va descobrir que 
fumar provoca càncer i el moment en què la gent realment va començar a deixar 
de fumar. En aquestes altres àrees també hi juga un paper important la nostra 
consciència, i les sinapsi i les neurones. Si s'acosta un depredador o hem 
d'escapar-nos d'algun perill, o caçar per a poder menjar, cal que ho fem 
ràpidament, però al mateix temps la societat pot ser molt lenta, com en l'exemple 
de les cigarretes.  
 
Tot això em sembla molt interessant aplicat a la improvisació: les decisions 
basades en la consciència immediata parteixen d'àrees molt bàsiques del nostre 
cervell, abans que el cervell pugui decidir si allò és bo o dolent. El que passa 
amb la comunicació no-verbal, o la comunicació musical o sonora, és que 
aprofita reaccions molt ràpides, de tot just un quart de segon, tal com esmentava 
la Pauline. Aquesta eina ens permet estar hiperconscients del nostre entorn, 
encara tenim l'habilitat de percebre tot el que ens envolta, sons, llums o 
moviment, que podem transferir a diferents activitats, des d'escapar-nos d'un 
perill imminent o caçar un cérvol, fins a fer música.  
 
PO   
Tot el meu sistema es basa en la latència, i fa tants anys que practico amb delays 
que ara em resulta d'allò més natural, però també he après a escoltar de la 
mateixa manera. Allà on anem, fem el que fem, sempre hi ha retard, i per tant, si 
generem so en un espai, sovint no sentim aquest so, sinó els seus reflexos a les 
parets. El públic d'un concert també sent els retards. Molt rarament podem 
escoltar directament un so en un espai determinat. Sempre hi haurà un retard 
intercranial, un període de latència entre les orelles. És un tema extens sobre el 
qual podem entendre i aprendre moltes coses.  
  
MM 
Crec que quan la Pauline parla de latència i retard també es refereix a la 
repetició, la base del ritme, els diferents tipus de ritme, poliritmes, capes de 
ritme que es creen a partir de retards. L'intercanvi que té lloc entre els músics en 
una gravació, per exemple en aquest duet nostre, és una sèrie de retards en el 
temps que varien tant per l'efecte de la tecnologia com del nostre cervell. 
Escoltar un gest i reinterpretar-lo immediatament després, o esperar una estona i 
tocar-lo més tard... Aquest procés d'interacció i repeticions del retard fan 
evolucionar el so.  
 
LDV 
La intimitat que es desprèn de poder connectar amb qualsevol persona a 
qualsevol hora del dia, en qualsevol lloc del món.  
 
PO 
Ara estem més connectats que mai a través d'Internet, i aquest potencial 
d'interconnexió global i de consciència global creix a mida que desenvolupem 
diferents maneres de tocar en directe. Els músics poden capitanejar aquesta 
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[Thomas Köner, Pasajeros peregrinos pilotos (video still)]  

 

 
evolució de la consciència mitjançant la tecnologia actual. Cap de nosaltres sabia 
que arribaria Internet – fa deu o dotze anys no existia, i l'acceleració de les 
comunicacions que això suposa és molt interessant. El telèfon es va inventar l'any 
1860, fa més de cent anys, i va passar molt temps abans que els humans s'hi 
adaptessin. Va trigar vint-i-cinc anys en estendre's àmpliament arreu del món, 
mentre que els telèfons mòbils ho van aconseguir en només cinc anys. I ara, 
Internet, que ens permet una comunicació pràcticament instantània, accelerarà 
les comunicacions encara més. I per a mi, això és esperançador. Disposem d'un 
mitjà que podem desenvolupar i que ens permetrà tocar en directe en un escenari 
global.  
 
MM 
Combinant vídeo i àudio a Internet, no som gaire lluny de tenir una presència 3D 
tocant en directe amb nosaltres. Aviat tindrem imatges en alta definició dels 
altres músics a distància.  
 
 
 

04. Informació addicional 
 
"Zeitraum": Espai Ubú a Barcelona presenta una exposició de l'artista sonor i de 
vídeo alemany Thomas Köner, del 6 de març al 5 d'abril de 2008. 
 
En alemany, la paraula "Zeitraum" (literalment, 'espai de temps') té un 
component espacial que es repeteix de manera constant a totes les instal·lacions 
sonores i de vídeo de Thomas Köner. En el passat, Köner ha utilitzat imatges de 
càmeres de vigilància per a reflexionar sobre la seva manera de monitoritzar 
l'observació. Anant un pas més enllà, en aquesta ocasió ha inventat unes eines 
imaginàries que emulen un procés d'observació en el qual uns fragments de vida 
quotidiana poden fondre's en l'espai enorme d'un moment concret. Difuminats i 
inestables, els records del present immediat esdevenen perceptibles com el teixit 
del temps observat.  
 
"La meva càmera enregistra escenes quotidianes i jo miro d'entendre-les, com si 
a partir de la meva mirada inquisitiva pogués penetrar en la seva suposada 
essència. Entre d'altres coses, això implica un procés de reconèixer la manera 
com el temps s'escapa en el precís moment que comença a allunyar-se del nostre 
abast. Al mateix temps, mentre aquest moment esdevé clarament visible, les 
capes de fals temps desapareixen, també de les nostres memòries". Thomas 
Köner  
 
Més informació: 
www.koener.de 
www.espaiubu.com 
 
 

05. Enllaços addicionals 
 
"Deep and Wide", un article de Miya Masaoka sobre Pauline Oliveros (San 
Francisco Bay Guardian, 29 de maig de 2002)  
http://www.miyamasaoka.com/interdisciplinary/writing/sfbg_pauline_oliveros.html 
 
 
"Eternal Network Music", de Chris Brown i John Bischoff 
Dues peces sonores en temps real per a quartets d'intèrprets connectats en xarxa.  
http://crossfade.walkerart.org 
 
Hanne Darboven 
Des de la meitat dels anys seixanta, quan Hanne Darboven es va establir a Nova 
York després d'una intensa formació acadèmica al Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste d'Hamburg, el seu treball ha estat inscrit en el terreny de l'art 
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conceptual. Basada en diversos mètodes d'escriptura numèrica des de finals dels 
seixanta, la seva obra sistemàtica es va emmarcar en el camp de l'abstracció i la 
universalitat. (...) Al llarg dels anys, el temps ha esdevingut el principal interès de 
l'art de Darboven. (extret de l'assaig de Lynne Cooke) 
http://www.diacenter.org/exhibs_b/darboven/essay.html 
http://www.diacenter.org/exhibs/darboven/project 
http://www.ubu.com/sound/darboven.html 
 
Barbara Held "Singing Stones" 
"Canten les pedres" és un projecte musical que s'inspira en les teories 
simbòliques del professor Marius Schneider (1903-1982), les quals relacionen el 
repertori iconogràfic animal dels capitells romànics del claustre de la catedral de 
Girona amb tot un sistema de correspondències místiques entre els animals, el 
so, els astres, els instruments musicals o els quatre elements, d'acord amb una 
teoria de la Índia del segle XIII que identifica certs animals amb determinats 
sons musicals. El resultat d'aquesta investigació es revela en unes partitures que 
constitueixen una mena de mandales musicals que els quatre músics 
interpretaran lliurement d'acord amb els codis de la música contemporània. 
 
Presentat com a instal·lació sonora a les Sales Municipals d'Exposicions de 
Girona, amb motiu del Festival de Músiques Religioses del Món 2001. 
 
Trompeta: Mathew Davis 
Percussió: Angel Pereira 
Veu: Anne Wellmer 
Flauta: Barbara Held, video: Adolf Alcañiz 
Espai de so: Pere Noguera 
Comissariat i coordinació general: Pilar Parcerisas 
http://barbaraheld.wordpress.com/2008/04/01/singing-stones/ 
 
 
Simulcast 1.0: Saskatoon 
Imatges Simulcast 
 
Es convida quatre artistes sonors a crear un programa de radio continu. Simulcast 
1.0: Saskatoon és una condició temporal concebuda per explorar la relació entre 
la ràdio i l’eternitat. El punt de partida és la situació actual de la ràdio: activada 
pel temps, activant el temps. Es retransmet cada nit a free103point9 Online 
Radio a www.free103point9.org, de l’1 al 28 d’abril, zona horària Central 
Standard Time (GMT -6). (Horari de sortida i posta de sol a Saskatoon, 
Saskatchewan.) Artistes: Martine H. Crispo (Montreal, de l’1 al 7 d’abril – de 
mitjanit a la sortida del sol); GX Jupitter-Larsen (Los Angeles, del 7 al 14 d’abril 
– de la posta a la sortida del sol); Magali Babin (Montreal, del 15 al 21 d’abril – 
de mitjanit a les 6.36 h), i Harold Schellinx (París/Amsterdam, del 21 al 28 
d’abril – de la posta a la sortida del sol). Es pot escoltar aquest webstream cada 
nit durant aquest mes a la pàgina web. 
http://www.free103point9.org 
http://www.free103point9.org/events/1911 
 

 
06. Agraïments 
 
Agraïments especials al científic Itzhak Gilboa pels seus pensaments sobre 
l'absurd d'intentar liniaritzar la música.  
 

 
07. Llicència 
 
2008. 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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