
 

Curatorial > VARIACIONS  
 
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. 
 
"Variació" és el terme formal per a descriure una composició 
musical basada en un treball musical anterior. Molts dels 
mètodes tradicionals (canviar la tonalitat, la mètrica, el 
ritme, les harmonies o els tempos d'una peça) s'utilitzen avui 
dia d'una manera similar per part dels músics electrònics, 
però la pràctica del sampleig és quelcom més que una mera 
modernització o una expansió del número d'opcions 
disponibles per a aquells que busquen la inspiració en el 
refinament d'una composició preexistent. La història 
d'aquesta música és tan antiga com la mateixa tecnologia de 
l'enregistrament, i la seva aparició i desenvolupament 
reflecteix la creixent i cohibida relació de la societat envers 
la mateixa experiència musical. Començant pels precedents 
assolits per Charles Ives i John Cage, VARIACIONS presenta 
una visió de conjunt de les principals fites de la Música de 
Sàmpling, repassant exemples de la composició del segle 
XX, de l'art popular i de mitjans comercials, fins a la 
confluència de tots aquests corrents als nostres dies. 
 
A càrrec de Jon Leidecker. 
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Fill de físics, Jon Leidecker va néixer el 1970 a Washington 
D.C. Des de 1990 treballa amb 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. Una selecció d'obres 
recents es troba disponible a la Xarxa de manera gratuïta.  
http://detritus.net/wobbly/ 
 
 
 

 

VARIACIONS #1  

Transició 
 
La idea d'una peça musical completament original és relativament recent. 
Tradicionalment, la música es transmetia a través del so, de generació a 
generació, fins i tot segles després de la invenció de l'escriptura musical. Els 
compositors del segle XIV van ser els primers a signar les seves peces i 
reconèixer-les com pròpies, fomentant així el culte al compositor individual. Però 
tan aviat com els enregistraments van suplantar les partitures al segle XX, la 
presència de la influència comunal va tornar a fer-se present a mesura que els 
compositors començaven a utilitzar enregistraments per a crear nous 
enregistraments. Ara sentim més d'una veu. I és que des del principi, els 
enregistraments han estat instruments. 

 
 
01. Sumari 
 
El primer episodi d'aquest repàs al collage apropiatiu en la música va des de 
1909 fins a 1961, començant per Charles Ives, que va compondre mitjançant 
una tècnica de retalla-i-enganxa amb partitures, anticipant-se al que més tard 
farien molts compositors utilitzant mescladors i editors de cinta en multipista. 
Unes dècades més tard arribem a "Twisting The Dials", el tribut a la ràdio 
nocturna dels Happiness Boys l'any 1928, abans d'arribar a les peces per a ràdio 
i cinta de John Cage, dos antecedents del sampling titulats "Credo In US" i 
"Imaginary Landscapes". Més tard presenciem l'èxit de vendes massiu dels discos 
de Buchanan i Goodman i els seus consegüents plets, els collages de Richard 
Maxfield retallant sermons d'un predicador, i acabem amb la curosa dissecció 
d'un enregistrament d'Elvis en mans de James Tenney: "Collage No. 1", el primer 
"remix". 
 
 

 
02. Llistat de temes 
 
01 Christian Marclay, "Record Without A Cover" (1985) (música de fons) 
02 02 02 02 Charles Ives, "Barn Dance" (William Strickland amb la Imperial Tokyo 
Philharmonic), 1908 
03030303 Charles Ives, "Putnam's Camp" (Michael Tilson Thomas amb la Boston 
Symphony Orchestra), 1912 (música de fons) 
04 04 04 04 Charles Ives, "Thoreau / Concord Sonata" (John Kirkpatrick), 1918 (música de 
fons) 
05050505 Charles Ives, "Calcium Light Night, Gunter Schuller", 1970 (música de fons) 
06060606 Charles Ives, "Fourth Symphony, Second Movement" (Michael Tilson Thomas 
amb la Chicago Symphony Orchestra), 1918  
07070707 Christian Marclay, "Record Without A Cover", 1985 (música de fons) 
08080808 The Happiness Boys, "Twisting The Dials", 1928 
09090909 Hindemith, "Trickaufnahme", 1930 (música de fons) 
10101010 Walter Ruttmann, "Weekend", 1930 (música de fons) 
11111111 Luigi Russolo, "Corale", 1921 (música de fons) 
12121212 John Cage, "Imaginary Landscape No. 1", 1938 (música de fons) 
13131313 John Cage, "Credo In US" (Reiner Riehm amb la Ensemble Musica Negativa, 
enregistrat 1971), 1942  
14141414 John Cage, "Imaginary Landscape No. 4" (Cikada Duo),1951 (música de fons) 
15151515 John Cage en conversa amb Morton Feldman, 1966 
16161616 John Cage, "Radio Music" (Gianni-Emilo Simonetti, Juan Hidalgo & Walter 
Marchetti), 1956 (enregistrat 1974) (música de fons) 
17171717 John Cage "Imaginary Landscape No. 5" (realització de Cage amb David Tudor 
i Louis & Bebe Barron), 1952  
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[The Gramophone – the new talking machine (Scientific American, 16 de maig 
1896)] 

 

 
[John Cage, preparant un piano (abans de 1950). Gentilesa de Cunningham 
Dance Foundation] 
 
 
 

    
18181818 Pierre Schaeffer, "Etude Aux Chemins De Fer", 1948 (música de fons) 
19 19 19 19 Pierre Schaeffer, "Etude Pathétique" (extracte), 1948  
20202020 Pierre Schaeffer & Pierre Henry, "Valse" (de "Symphonie Pour Un Homme 
Seul), 1951 
21 21 21 21 Christian Marclay, "Record Without A Cover", 1985 (música de fons) 
22 22 22 22 Louis Armstrong, "I Surrender, Dear", 1931 (música de fons) 
23232323 Bing & Dixie Lee Crosby, "A Fine Romance", 1936 (música de fons) 
24 24 24 24 Les Paul & Mary Ford, "How High The Moon", 1951 (música de fons) 
25252525 Buchanan & Goodman, "The Flying Saucer (Part 1)", 1956 
26262626 Christian Marclay, "Record Without A Cover", 1985 (música de fons) 
27272727 Buchanan & Goodman, "Buchanan & Goodman On Trial", 1956 
28282828 Don Charles presents the Singing Dogs, "Jingle Bells", 1955 
29292929 André Hodeir, "Jazz Et Jazz", 1951 (música de fons) 
30303030 Hugh Le Caine, "Arcane Presents Lulu", 1956 
33331 1 1 1 Nam June Paik, "Homage A John Cage / Etude For Pianoforte", 1958-1960 
33332222 Richard Maxfield, "Sine Music", 1959 (música de fons) 
33333333    Richard Maxfield, "Amazing Grace", 1960 
34343434    James Tenney, "Monody" (John Anderson, clarinet, remescla), 1959 
33335555 James Tenney, "Collage No. 1 ("Blue Suede")", 1961 
33336666 James Tenney, "Collage No. 1 + Monody", 2008 (remescla) 
 
 
 

03. Enllaços 
 
Charles Ives - Recommended Recordings 
http://www.musicweb.uk.net/Ives/03_Recordings_Main_Menu.htm 
  
John Cage Info  
http://www.johncage.info/ 
  
John Cage & Morton Feldman In Conversation 1967 
http://www.archive.org/details/CageFeldmanInConversation 
  
Ron Rice - "A Brief history of Anti-Records and Conceptual Records" 
http://ubu.com/papers/rice.html 
  
Chuck Miller - "Dickie Goodman:  We've Spotted The Shark Again" 
http://www.chuckthewriter.com/goodman.html 
  
Chris Cutler - "Plunderphonia" 
http://www.ccutler.com/ccutler/writing/plunderphonia.shtml 
  
James Tenney & Frank J. Oteri in Conversation 
http://www.newmusicbox.org/article.nmbx?id=4247 
 
 
 

04. Agraïments 
 
Per l'ajuda, correspondència i discussions sobre el tema, agraïm la col·laboració de 
Laura Kuhn, William Winant, Don Joyce, Mark Hosler, Peter Conheim, Chris Cutler, 
Drew Daniel, Jon Nelson, Stephan Moore, Dominique Leone, Megan Prelinger, Sònia 
López, Roc Jiménez i especialment Anna Ramos. 
 
 
 

05. Llicència 
    
2009. 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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