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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/ 
 
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 #7  

Radio Incarné. Yasunao Tone i Tesuo Kogawa 
 
 
 

01. Introducció 
 
Quan ens van demanar que féssim una col·laboració per a Ràdio Web MACBA, 
vam decidir muntar un intercanvi per correu electrònic sobre radioart, vocalitzar 
el text i, posteriorment, transmetre’l tots dos en directe.  
 
Aquesta col·laboració va començar amb una discussió sobre temporalitat –culpa 
meva, perquè vaig ser jo qui va abordar aquest tema tan difícil–, la qual cosa va 
transformar el nostre diàleg en un intercanvi accelerat i maldestre de cartes 
gargotejades en lloc de missatges electrònics concisos. Tan bon punt ens en vam 
adonar, ens vam posar a gargotejar els nostres pensaments utilitzant el format de 
correu electrònic i els teclats. D’aquesta manera, seguint la insistència de 
Kogawa en les mans, vam pensar literalment en una columna de missatges 
electrònics a mà. Malauradament, com que la nostra llengua materna és el 
japonès i ens hem vist obligats a fer servir un idioma que amb prou feines parlem 
quan somiem, ens va resultar impossible jugar amb les paraules. De tota manera, 
vaig mirar d’aportar un toc lúdic utilitzant el programari de veu sintètica del 
Simple Text de Mac per vocalitzar l’intercanvi, i el vaig transferir a un CD. 
Posteriorment, vaig preparar aquest CD (l’anomenat scratching) i el vaig posar en 
el meu antic lector de CD. Dissortadament, com que no vam poder realitzar el 
nostre programa com a radioart perquè Ràdio Web MACBA no disposava d’un 
format per a transmissions en directe des de Tòquio i Nova York, presentem la 
nostra col·laboració sota aquesta forma gravada. 
 
Yasunao Tone 

 

Transcripció del diàleg (en anglès) disponible aquí. 

 

02. Llista de temes 
 

Temps total: 55 min  

 

01 "'Radio Incarné', un diàleg", 2008 
 
Col·laboració de Tetsuo Kogawa i Yasunao Tone per a «Línies de visió» i Ràdio 
Web MACBA, 2008. 
El text de Yasunao Tone s’ha llegit amb la veu Victoria High Quality de Simple 
Text, mentre que per al text de Tetsuo Kogawa s’ha utilitzat la veu Bruce High 
Quality del mateix programari. 

 

Extracte del programa diari d’entrevistes de Charlie Rose a Channel Thirteen, 
"Larry Lessig Defends Copyright, Loves Charlie Rose Remixes" de TechCrunch. 
 
Més informació: 

www.techcrunch.com 
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03. Text 
 
Un manifest sobre el Radioart 

per Tetsuo Kogawa 
 
L'art radiofònic o radioart és un nou gènere artístic i al meu entendre és el més 
avançat de tots els gèneres que utilitzen l'electrònica dins de l'art. El primer 
festival internacional de ràdio art es va celebrar a Dublín, Irlanda, del 12 al 18 
d'agost de 1990. Per aquell temps, l'art radiofònic s'entenia com una forma d'art 
que utilitzava les instal·lacions tradicionals d'emissores de ràdio establertes. La 
diferència radicava per tant en el contingut. Simplificant, el ràdio art era poc més 
que un nou membre de la família dels programes de ràdio: una idea que no 
resultava gaire ofensiva per als nombrosos i molt admirables treballs musicals i 
sonors que fins al moment havien sorgit de les emissores de ràdio. Jo vull parlar 
del que el concepte d'art radiofònic o radioart és o hauria de ser. Si utilitzem 
aquest terme, hauria de referir-se a alguna cosa nova, més enllà del gènere ja 
existent. Per a reforçar aquesta idea, proposo utilitzar radioart més que art 
radiofònic a partir d'ara.  

 
Què és el radioart? Qui és el radioart? El significat popular de la paraula ràdio ha 
estat fins a ara el d'una eina per a rebre senyals de ràdio. En l'ús d'aquesta eina 
hi ha i pot haver radioart. D'una manera més positiva, el radioart hauria de formar 
part de la transmissió sense fils. Però la transmissió segueix ancorada en la 
funció de la difusió, la divulgació. De vegades aquesta divulgació no és àmplia 
[1] sinó selectiva, també coneguda com narrowcasting [2]. Però tanmateix, 
segueix sent difusió, difon. La radiodifusió ha cercat formes de transmetre a 
rangs més amplis, ja sigui a nivell nacional, mundial o espacial (via satèl·lit).  
 
La radiodifusió sobreentén un dualisme basat en l'existència de l'emissor i el 
receptor, o l'acte de transmetre i el de rebre. Aquests dos elements han d'estar en 
concordança en la sintonització de la sortida i l'entrada. En aquesta concordança, 
els missatges s'envien d'un punt fins a un altre, pel que la radiodifusió s'entén 
com una relació de punt-a-punt. La radiodifusió ha mirat d'expandir al màxim la 
distància entre aquests dos punts. El desenvolupament recent de tecnologia 
electrònica ha facilitat enormement aquesta expansió de la distància: se suposa 
que la radiodifusió digital fa possible la concordança entre l'entrada i la sortida. 
No obstant això, la diferència entre l'entrada i la sortida mai desapareix 
completament tret que s'introdueixi un grau d'abstracció o simplificació molt 
elevat. Un dels casos més obvis d'aquesta imposició de l'abstracció seria la 
comunicació mitjançant codi Morse. Fins i tot aquesta forma simplificada de 
comunicació ha de passar pel procés d'interpretació dels senyals. Mentre una 
persona es faci càrrec de l'emissió i la recepció, l'arbitrarietat i la redundància 
acabaran intervenint inevitablement en la comunicació. En aquest sentit, la ràdio 
ha estat víctima de la paranoia modernista de la concordança en la sintonització 
entre entrada i sortida. I la tecnologia digital satisfarà aquest somni paranoic.  

Internet és un esbós perfecte del que passa en molts altres camps del mitjà 
electrònic contemporani. Potencialment, la Xarxa elimina la diferència entre 
emissor i receptor, demostrant que el concepte inamovible d'emissor i receptor és 
obsolet. És important pensar en la transmissió radiofònica des de la perspectiva 
de l'ordinador. De fet, l'ordinador és un transmissor. Un transmissor que no emet 
res en particular. L'ordinador no ens dóna missatges però pot duplicar tot allò que 
és omnipresent. Podríem afirmar que un missatge es lliura d'un lloc a un altre, 
però de fet la duplicació ocorre en diversos llocs. L'ordinador no expandeix 
missatges d'un punt fins a un altre sinó que els mostreja de manera local i pot 
multiplicar-los de manera global. Jo em refereixo a aquesta funció com 
translocal. Internet pot multiplicar de manera infinita unitats locals i duplicar-les 
remotament, la qual cosa és molt diferent de la idea de mitjà global com és el 
cas de la transmissió via satèl·lit, que pot cobrir una zona global amb continguts 
homogenis. L'ordinador crea un espai polimòrfic on diferents unitats de signes 
semiològics es relacionen entre si i s'entrellacen.  
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Jo vaig formar part del moviment Mini FM, un tipus d'emissora de ràdio 
miniaturitzada que es va fer molt popular al Japó durant els anys vuitanta. Des de 
començaments fins a la meitat d'aquesta dècada, van aparèixer centenars 
d'emissores per tot el país. Abans que el fenomen es bategés com Mini FM, ho 
anomenàvem ràdio lliure, influenciats per l'escena de la ràdio lliure italiana de 
finals dels setanta. Entre diverses emissores, vam engegar Radio Home Run com 
un programa de difusió selectiva per a comunitats locals o punts de trobada 
d'artistes i activistes. El nom de Radio Home Run es refereix a anar més enllà del 
límit [3]. Durant la meva participació en el moviment Mini FM, em vaig adonar 
que una certa limitació de l'àrea de servei donava lloc a una nova mena de 
comunicació. No només ens vam adonar que aquest concepte de ràdio de curta 
distància no era una idea infantil, sinó que proporcionava una forma diferent de 
comunicació: l'emissora no era únicament un lloc des del qual transmetre, sinó 
que es va convertir també en un lloc comú totalment anticonvencional per a 
artistes, activistes, estudiants i bohemis. Pot ser que la programació fos pobra i 
mal organitzada, però l'espai va revitalitzar l'emoció dels participants. 
Paral·lelament, vaig entrar en contacte amb els conceptes de micropolítica i 
revolució molecular de Félix Guattari, i vaig aconseguir que la Mini FM s'endinsés 
de manera inconscient en aquestes dimensions. Segons el meu enteniment de les 
teories de Guattari-Deleuze, molecular fa referència a la unitat mínima de 
singularitat i multiplicitat. Si no canvies res a aquest nivell, no podràs canviar 
res, en realitat. L'any 1985, Guattari va venir al Japó i va visitar Radio Home 
Run. Va reconèixer que la nostra temptativa perseguia d'alguna manera la seva 
revolució molecular, i allò que ell denominava esquizo-anàlisi. Jo em vaig adonar 
que la Mini FM podia posar de manifest tots els detalls i trivialitats del que 
pensàvem i sentíem. 

Al 1995 vaig engegar la meva pàgina web, Polymorphous Space, amb el subtítol 
Translocal Weaving Connections (connexions de teixits translocals). La meva 
experiència a Internet va demostrar que la veritable funció del transmissor 
(l'ordinador) no és la de difondre sinó la de vitalitzar, i la grandària de la 
transmissió, local o global, no és tan rellevant. Cada unitat local de transmissió 
és translocal i conté un xic de globalitat en si mateixa. Una idea molt comuna i 
natural en el cas de les cèl·lules orgàniques que estudia la biologia molecular.  

Avui podem dir que la Mini FM era una forma transitòria entre la radiodifusió i 
alguna cosa que pogués superar-la. Una nova idea és que l'acte mateix de la 
transmissió es pot considerar una acció artística col·lectiva. A més, la Mini FM va 
demostrar que a la ràdio, el que importa no són els continguts sinó l'abast de la 
transmissió. Va ser llavors quan vaig començar a interessar-me pels límits de la 
reducció d'aquest abast, arribant després a la conclusió que seria possible 
implementar una transmissió radiofònica el rang d'abast de la qual fos el d'una 
mà. Insisteixo en la mà ja que aquesta és la unitat mínima del nostre cos amb la 
doble funció de tocar i ser tocada. A més, el concepte d'art deriva de la paraula 
techne en Grec antic, quan significava treball manual. Per això defenso la idea 
que una Mini FM mínima podria ser un model modest d'art radiofònic. 

El concepte d'art radiofònic és bastant antic. Des de l'interès dels futuristes per 
la ràdio als anys trenta, molts artistes i teòrics s'han aproximat al mitjà radiofònic 
des de la perspectiva artística. Malgrat tot, com ja he esmentat, la majoria d'ells 
depenien d'emissores de ràdio preexistents. L'important eren els continguts 
emesos. Era més aviat ràdio sobre art que radioart. Aquests artistes i teòrics 
consideraven la ràdio com un mitjà, igual que el paper ho és a un llibre. La 
tecnologia de la ràdio era secundària. John Cage va ser un dels primers artistes 
que va utilitzar la tecnologia de la ràdio per a crear les seves obres sonores i 
performances. Però fins i tot Cage va usar la ràdio com una eina per a la música i 
l'art sonor. En comptes de centrar-nos en la concepció històrica i acadèmica de 
l'art radiofònic, m'agradaria aprofundir en l'estudi del propi concepte.  

En quin moment es converteix la ràdio en radioart, més enllà del mitjà? Per als 
diaris, per exemple, el paper és un mitjà que pot ser substituït pel plàstic i els 
monitors d'ordinador. Com i quan es converteix el paper en art? Quan el material 
del diari es transforma en altre material. Per molt que escriguis o dibuixis sobre  
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un full de paper, segueix sent un mitjà. Per tant aquests intents no creen art de 
paper sinó art sobre el paper. I quan ho arrugues es converteix en brossa. Adorno 
defensava que «tota la cultura post-Auschwitz, incloses les seves insistents 
crítiques, són brossa». Tanmateix, aquesta brossa (Muell) no és quelcom inútil 
sinó un nou material de l'art en la perspectiva crítica d'Adorno. En la meva 
interpretació, els arts postmoderns (posteriors al modernisme) arrenquen amb la 
brossa d'Adorno. El seu raonament advocava per l'art de deixalla o trash art. Però 
tenint en compte les seves crítiques cap als mitjans electrònics de comunicació 
de masses com la ràdio i la televisió, podem afirmar que el material més 
postmodern com a brossa seria l'espectre electromagnètic.  

L'exemple del paper ens pot ajudar a entendre com l'espectre electromagnètic 
entès com a brossa va esdevenir art. Quan arruguem un full de paper, els 
múltiples plecs espatllen el material com a superfície sobre la qual 
escriure/dibuixar, al mateix temps que transformen aquest material. Gilles 
Deleuze ens ofereix una anàlisi interessant del plec referit a la monadologia de 
Leibniz.  
 
Un laberint és etimològicament múltiple perquè conté múltiples plecs. Així, la 
multiplicitat no ve de contenir moltes parts sinó d'estar plegat successivament.  

Aquesta idea resulta molt interessant ja que aborda la diferència en la 
multiplicitat referint-se al mateix material, més que al seu contingut. Les parts 
creen multiplicitat de continguts, però no canvien el material en si. Són només 
un paràsit al material. En l'exemple de l'espectre electromagnètic, el 
contingut/les parts són els paràsits de les ones: per això les ones que transmeten 
un senyal les anomenem portadores.  

El radioart ha començat amb la intervenció directa sobre el material que 
anomenem espectre electromagnètic, que podem subdividir i classificar a partir 
del tipus d'ona. Aquestes ones són sovint audibles i visibles, i de vegades també 
invisibles i inaudibles. Convencionalment, separem l'espectre electromagnètic 
entre EHF (freqüència extremadament alta), SHF (súper alta freqüència o banda 
centimètrica), UHF (freqüència ultra alta), VHF (freqüència molt alta), HF (alta 
freqüència), LF (baixa freqüència), VLF (molt baixa freqüència), etcètera. Sigui la 
freqüència que sigui, qualsevol d'aquestes ones radia. La ràdio és radiació. El 
radioart mira d'intervenir en la radiació a través de transmissió electromagnètica 
per a donar lloc a un determinat tipus d'ones. La forma de la radiació és 
l'oscil·lació. Les ones oscil·len. Quan el nostre cos i els nostres sentits tenen la 
ressonància adequada, podem percebre aquestes ones. Però les ones oscil·len de 
tota manera fins i tot sense la nostra percepció. Les ones oscil·len soles. Les ones 
es balancegen endavant i endarrere, cap amunt i cap avall, omnidireccionalment. 
Les ones per si mateixes no comuniquen res. No són més que un joc heraclitià 
d'ones: panta rhei.  

L'art radiofònic és una forma d'intervenir en aquesta oscil·lació de l'espectre 
electromagnètic. Mentre no puguem gaudir de telepatía o percepció 
extrasensorial, ens caldrà un mecanisme de detecció que ens permeti percebre 
les vibracions, sons o llums. Però tots aquests fenòmens no seran els missatges 
pròpiament dits, sinó part de la vida interior de les ones. En la seva xerrada amb 
Daniel Charles, John Cage va esmentar una cosa molt interessant partint de 
l'exemple d'un cendrer: va dir que un cendrer es troba en estat de vibració, però 
no podem escoltar aquestes vibracions. I en una càmera anecoica, «escoltaré la 
seva vida interior gràcies a la tecnologia adequada, que per descomptat no va ser 
dissenyada per a aquest propòsit».  

Una vegada acabat el moviment Mini FM, el meu repte personal respecte al 
radioart ha estat la utilització de la ràdio a Internet, l'ús de microtransmissors al 
projecte Radio Party i un intent de reducció de la transmissió fins al mínim 
possible. Però com decidir aquest mínim? Com la meva intenció és transmetre 
com artista, com un home de la techne, és a dir mitjançant la creació i 
transformació manual, la grandària mínima perquè el meu propi cos i les ones 
actuïn conjuntament hauria de ser la distància que separa les meves mans quan 
estenc els meus braços al màxim. O sigui, un radi d'un metre. Així, vaig construir 
un transmissor amb un abast d'un metre i vaig mirar de crear plecs en les ones.  
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El ràdio-paisatgisme ha esdevingut un fenomen popular en temps recents, 
especialment a la VLF. Hom pot utilitzar aquestes ones per a crear noves obres 
d'art. Però seria més interessant considerar-lo un joc amb l'espectre 
electromagnètic, amb les ones mateixes. Però aquest jugar no és altra cosa que 
allò que Heidegger va escriure sobre Heràclit: «Per què juga?, va preguntar el 
gran nen del joc que és Heràclit a l'Eó. Juga perquè juga». L'art radiofònic és un 
art de procés, més que un objecte artístic. No podem fixar aquest procés. De fet, 
és molt difícil controlar el camp electromagnètic amb un abast d'un metre. No 
podem controlar amb precisió les nostres mans. Per això cal deixar-se anar, 
lliurar-se a les mateixes ones.  

En la meva pràctica del radioart, puc diferenciar la meva performance de l'art 
sonor, la música experimental o el soroll. Encara que vingui de la música 
experimental, la descripció de Michael Nyman seria més apropiada per al 
radioart.  

Duchamp va dir que «la idea consistia sobretot en oblidar-se de la mà... volia 
tornar a posar la pintura al servei de la meva ment». El cap ha estat sempre la 
guia de la música occidental, i la música experimental ha aconseguit ensenyar 
als intèrprets a recordar amb les seves mans, a produir i experimentar sons 
fisiològicament.  

La música experimental ha anat oblidant-se progressivament de les mans a 
mesura que els aparells digitals han fascinat els músics. La situació de les 
nostres mans ha canviat de manera dràstica des de l'aparició de la realitat virtual 
i la robòtica. Avui, ningú pot negar ser un cyborg. L'horitzó entre les meves mans 
i la meva ment s'ha convertit en alguna cosa contínua i sense costures. Però 
m'agradaria insistir en la idea d'oblidar-me de la meva ment, més que de les 
meves mans. 

 
[d'Acoustic.Space nr. 7: SPECTROPIA illuminating investigations in the 
electromagnetic spectrum, 2008, Riga, Liepaja, pp. 128-135]  
 
 
Notes de traducció 
 
1. En anglès, "broad" cast. 
2. "Narrow", estret, reduït. 
3. De l'expressió del beisbol, home run. 
 

 
 

 
 

http://rwm.macba.es 



 

 
[Tetsuo Kogawa 'Dom im Berg', Graz, Austria, 7 d'octubre, 
2007. Foto de Susanna Niedermayr] 

 
04. Enllaços addicionals 
 
Tetsuo Kogawa 
http://anarchy.translocal.jp/ 
http://anarchy.translocal.jp/about.html 
http://www.youtube.com/watch?v=gn8B-L2CMso  
 
 
Yasunao Tone 
www.bbc.co.uk/radio3/cutandsplice/tone.shtml 
http://www.bbc.co.uk/radio3/cutandsplice/tone2.shtml 
http://www.asphodel.com/releases/view.php?Id=68&SessionID=90d47f74f43af7c
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05. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 http://rwm.macba.es 

 


