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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/ 
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. 
 
Podeu dirigir qualsevol pregunta, comentari, suggeriment o 
enllaç d'interès a: linesofsight@gmail.com 
 
 

 

LINIES DE 
VISIO #3  

"Pillars" i "Yellow Man with Heart with Wings" de Robert 
Ashley 
 
LINIES DE VISIO #3LINIES DE VISIO #3LINIES DE VISIO #3LINIES DE VISIO #3 transmet "Pillars", una nova peça per a ràdio de Robert 
Ashley, pioner de l'òpera per a televisió i de l'ús del llenguatge en un entorn 
musical. 
 

 
01. Llistat de temes  
 
01 "Pillars"01 "Pillars"01 "Pillars"01 "Pillars" (2007) 21'26"  
Robert Ashley, veu 
Creat i enregistrat a petició de LINIES DE VISIO, l'octubre de 2007 a Nova York. 
Produït per Tom Hamilton 
 
00002 "Yellow Man with Heart with Wings"2 "Yellow Man with Heart with Wings"2 "Yellow Man with Heart with Wings"2 "Yellow Man with Heart with Wings" (1978) 26'59" 
Guillermo Grenier, veu 
Tots els instruments: Robert Ashley / excepte clavinet: "Blue" Gene Tyranny 
Comissariat per KUNM-FM radio, Albuquerque, New Mexico 
 
 

02. Biografia 
 
Robert Ashley és una figura distingida de la música contemporània americana, i 
el seu treball amb noves formes d'òpera i projectes multidisciplinars ha estat 
reconegut internacionalment. Les seves peces enregistrades destaquen com a 
clàssics del tractament del llenguatge en un entorn musical i fou tot un pioner en 
l'òpera per a televisió, un mitjà que, en la seva opinió, resulta idoni per a la 
col·laboració a gran escala d'un grup d'artistes individuals.  
 
"Vaig aprendre música escoltant jazz a la ràdio i als discos" recorda Robert 
Ashley, "però em vaig adonar que aquesta música no era tan abstracta com jo 
m'havia imaginat. Les històries que explicava el jazz no eren les històries amb les 
quals jo havia crescut. En un moment determinat em vaig adonar que jo no era 
europeu, i encara menys un europeu del segle dinou".  
 
Els treballs operístics de Robert Ashley mantenen un estil original i profundament 
americà en l'ús de la temàtica i el llenguatge. Fanfare Magazine es va referir a 
"Perfect Lives" com “ni més ni menys que la primera òpera americana…”, i The 
Village Voice va comentar, “Quan el segle XXI giri la vista enrere per a trobar els 
orígens del futur de l'òpera, Ashley, igual que Monteverdi al seu moment, 
apareixerà com un nou començament radical”. Compositor i escriptor prolífic, les 
òperes d'Ashley són “tan vastes en la seva visió que només resulten comparables 
al cicle de l''Anel'" de Wagner o als set lliuraments del 'Licht' de Stockhausen. En 
canvi, la seva forma i contingut, així com la seva tècnica musical, vocal i literària, 
no són comparables a cap altra obra”. (The Los Angeles Times). 
 
Més informació:  
www.robertashley.org 
www.lovely.com 
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[Imatge extreta de Concrete, la nova òpera de Robert Ashley editada a Lovely 
Music. Foto: Marc Kacymarek] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03. Transcripció de les peces  
 
01 "Pillars"01 "Pillars"01 "Pillars"01 "Pillars" (2007) 21'26"  
Robert Ashley, veu 
Creat i enregistrat a petició de LINIES DE VISIO, l'octubre de 2007 a Nova York, 
produït per Tom Hamilton 
 
Bé, em sembla que aquesta és una mena de peça imaginària, no ho sé. 
Probablement, saps, quan les coses es tornin més sofisticades tècnicament, 
probablement algú serà capaç de fer-ho en el futur, però no em sembla que es 
pugui fer, certament no es podria fer ara sense gastar un munt de diners. 
He estat treballant amb un magnífic dissenyador d’il·luminació que es diu David 
Moody. He imaginat una peça pensant especialment en ell, i em sembla que 
hauria de començar per descriure la situació física. 
 
Imagino una galeria relativament gran, plana, amb 100 o 200 cadires molt 
còmodes, amb una gran capacitat lumínica. Tot el sostre de la galeria seria una 
estructura de la qual podrien penjar llums i m’imagino que en David trigaria un 
parell de setmanes a dissenyar la peça, però el que realment caracteritza el 
muntatge és que davant del públic hi ha dos pilars, com dues columnes romanes, 
com pilars de l’antiguitat, potser d’uns 30 cm de diàmetre? No n’estic segur, 
diguem que cada pilar faci 30 cm de diàmetre i potser uns 3 metres d’alçada 
però sense llindes, només hi hauria els dos pilars davant del públic.  
 
Bàsicament la peça consisteix en el dissenyador de llums, diguem que és en 
David Moody, que té 10 o 12 plans de llums... potser hauria de dir que els dos 
pilars estan separats per una distància d’uns 3 metres... Amb un programa de 
llums que doni a aquests pilars tres dimensions. Aleshores, siguis on siguis 
assegut al públic, quedaràs fascinat per la realitat física dels pilars. 
 
Bé, la idea de la peça, vull dir l’efecte de la peça, seria que el dissenyador 
d’il·luminació canviés, encengués aquests 10 o 12 programes de llums, de 
manera que 
                 l’audiència s’endinsés més i més en la naturalesa física dels pilars. 
Aleshores, durant el transcurs de la peça, que duraria entre 45 minuts i una hora, 
voldria que durés una estona llarga, el director d’il·luminació, que dóna 
instruccions al tècnic del control de llums, en un moment determinat de l’obra, 
diguem quan ja hagi passat per tot el repertori del disseny d’il·luminació, els 
torna a passar en una espècie d’ordre aleatori i juganer, i penso que les seves 
instruccions per a la persona que està a la taula de control s’haurien d’amplificar 
en l’espai, de manera que l’audiència estigués plenament al cas del que ell està 
fent. El que ell està fent és, bàsicament, anar del programa de llums número 12 
al programa número 2, i del programa número 2 al programa número 8, en 
aquest ordre aleatori, i cada vegada que va a un programa de llums diferent, 
abaixa la intensitat de les llums de manera que la il·luminació dels pilars 
continuï, com dir-ho, continuï reforçant la presència física dels pilars, però a 
mesura que l’obra arriba, diguem del primer terç al final, i això s’hauria de 
determinar fent-la diverses vegades, 
                                                    quan la peça va del principi al final, tan bon 
punt ell abaixa la intensitat de cada programa de llums, (naturalment això hauria 
d’estar dissenyat amb antelació). Penso que no s’haurien d’enginyar 
necessàriament una dotzena de programes de llums utilitzables d’aquesta 
manera, involucraria molta preparació, moltes hores de preparació, i pensats per 
un bon dissenyador d’il·luminació com en David Moody, requeriria hores 
manipular l’equip. Per tant, reduiria la quantitat de llum directament dirigida cap 
els pilars gradualment, reduiria la intensitat de la llum gradualment fins el punt 
en què virtualment no hi hagués gens de llum, de manera que el públic veuria 
aquests pilars a la seva imaginació dins d’una foscor total. Penso que s’hauria de 
planificar la galeria de manera que no hi hagués llum incidental en absolut, tot i 
que el que ell desitjaria seria una situació que anés cap al final de la peça en la 
qual els plans de llum o la programació de llums estarien al límit de la falta de 
llum absoluta. Ell continuaria parlant, diria coses com “ok, utilitzem el número 
8”, o “el pla número 8 podria arribar...”, i aleshores diria al tècnic, “abaixa 
això...” No sé com parlen els tècnics d’il·luminació entre ells, però se sentiria 
“abaixem això un parell de graus” i deixaríem que el públic ho miri durant un 
parell de minuts, i aleshores diria “anem cap el número 3”.  
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[Imatge extreta de Concrete, la nova òpera de Robert Ashley editada a Lovely 
Music. Foto: Marc Kacymarek] 
 

 

 
Aquest punt número 3 podria ser més brillant que el número 8, aleshores diria 
“abaixem número 3 fins a un punt determinat”, i aniria, diguéssim, al número 
12, i novament el número 12 seria probablement més lluminós que el número 3, 
el conjunt no seria brillant, però tindria més intensitat que número 3, de manera 
que gradualment reduiria tots els plans de llums fins el punt en què canviar de 
l’un a l’altre significaria canviar d’una mena d’obscuritat a una altra mena 
d’obscuritat.  
 
Els dos últims minuts de la peça, els hauríem de treballar fins que funcionessin, 
els últims minuts de la peça serien un canvi de llums que essencialment es faria 
sense llum, de manera que es diria “ok, anem al número 2” i no hi hauria gens 
de llum al número 2, et quedaries en aquesta posició uns minuts, i diries “anem 
al número 8”, i la gent del públic recordaria, a aquestes alçades, probablement o 
tal vegada, espero, recordarien com era el número 8, i ell estaria dirigint 
imaginàriament canvis de llums en una foscor gairebé absoluta. Aleshores, als 
últims minuts, no hi hauria realment llum a la sala, excepte potser si anessis al 
programa número 1, hi hauria una mica de llum al programa número 1, que 
podria abaixar. En altres paraules, ell abaixa cadascun dels programes de llum en 
l’obscuritat total, de manera que als últims minuts de la peça ha canviat els 
programes que només existeixen a la memòria de l’audiència, i l’audiència està 
en aquest moment recordant l’entitat física de les dues columnes. En altres 
paraules, quan arribes a un punt determinat de la peça, no es poden veure més 
les dues columnes perquè tot és negre, però la seva imaginació de les dues 
columnes d’acord amb la dotzena aproximada dels diversos programes de llums 
els porta a veure alguna cosa que realment no poden veure. Al llarg de la peça 
s’ha passat d’una cosa que estava perfectament il·luminada de 10 o 12 maneres 
diferents cap a una altra que està totalment fosca de 10 o 12 maneres diferents, 
però el públic encara veu els pilars. En altres paraules, el públic ha absorbit, no, 
absorbit no, sí, ha absorbit els diversos graus de la presència física dels dos 
pilars, de manera que quan el dissenyador de llums demana els canvis dels 
programes de llums, aquests canvis només existeixen a la imaginació del públic. 
Té algun sentit per a tu? Per tant, en altres paraules hem anat de la il·luminació 
total a la foscor total, però els pilars encara hi són de ple, com dir-ho?... 
Totalment apreciats sensualment per l’audiència, per la seva implicació en el pla 
de llums. 
 
Aleshores, finalment, quan la peça s’ha acabat, la sala està totalment a les 
fosques, però el públic encara pot veure els pilars. Té algun sentit? Ok, em penso 
que ja ho tenim. 
 
Text © Robert Ashley, 2008 
 
02 "Yellow Man with Heart with Wings"02 "Yellow Man with Heart with Wings"02 "Yellow Man with Heart with Wings"02 "Yellow Man with Heart with Wings" (1978) 26'59" 
Per a Carl 
 
Text i música de Robert Ashley 
Basat en la partitura "In Memoriam... Kit Carson (Opera)" i en el llibret i la 
partitura "Ideas from 'The Church'". 
Comissariat per KUNM-FM, Albuquerque. Produït per a KUNM-FM per Ned 
Sublette. Veus enregistrades i mesclades a KUNM per Tim Schellenbaum. 
Traducció espanyola de Guillermo Grenier. Produït per a Lovely Music, Ltd. per 
Robert Ashley. Remesclat per Andreas Mniestris a Recording Studio, Center for 
Contemporary Music, Mills College (Oakland, CA).  
Agraïments a David Rosenboom (Director, CCM). 
Veu espanyola: Guillermo Grenier / Veu anglesa: Robert Ashley. 
Tots els instruments: Robert Ashley / excepte clarinet: "Blue" Gene Tyranny. 
Edició digital i masterització d'Allan Tucker, Foothill Productions 
 
© 1978 Robert Ashley/Visibility Music Publishers (BMI) 
© 1990 Lovely Music 
© 1978 Robert Ashley / Lovely Music 
 
"Ideas from 'The Church'" 
 
per poder baixar dels arbres, la gent necessita un pla.  
per arribar a un pla, es necessita una versió, una actuació. 
la meva ment és plena de dubtes. 
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 necessiten agricultura. 
per arribar a la idea de l’agricultura, necessiten la idea del plànol, de la planura 
per arribar a la idea del pla, necessiten saber el que és contenir la idea de 
gravetat. 
si la seva ment entén la idea de l’habitació, de la ciutat, 
ja és molt tard per a vostè. 
la gent que construeix ciutats està condemnada a moure roques i lluitar contra 
elles. 
les roques no salten ni ballen amb els que construeixen ciutats. 
les roques es fan les mortes davant dels que construeixen ciutats. 
la idea d’agricultura no es tracta d’alimentar la gent. 
la idea d’agricultura és millorament. 
el que és pla com a solució al problema de la gravetat, 
confòs amb la idea d’alimentar la gent, 
ens hi hem d’acostumar. 
les roques ja no ballen. 
el nostre lema és: el que entreté, puja i baixa. 
però ara continuem,  
més tard tindrem temps per parlar sobre l’agricultura, 
i aclarir les coses. 
ara continuem amb el missatge. 
 
el missatge és: 
van armats. 
era inevitable, 
vull dir que era inevitable que es difongués entre altres fins arribar als nens. 
inevitable: primer que es veiessin 
i segon que es difonguessin. 
es difondrà fins que ho reconeixem als bebès. 
és la idea que ens acompanya per la vida. 
nota: és el fluir de l’aigua. 
és l’agricultura.  
és l’humà, la gravetat, el contenir (good) les necessitats de la gent. 
i la idea del més enllà (gent). 
ens hem donat els problemes de la vida del més enllà. 
entre alts horitzons, significar la idea del més enllà 
existeixen, per exemple: 
la ciutat, els indis per la serralada, les gàrgoles, etcètera. 
els guàrdies del dalt. 
els guàrdies del dalt mai no tenen vida. 
fets de pedra. 
amatents a la crítica. 
els guàrdies del dalt, fent servir l’agricultura com un “sense-això-no”, han 
establert dins de nosaltres una llei fonamental. 
fer la volta. 
és a dir, anar per la vora. 
 
ens ordena anar per la vora i els nens armats. 
ells són 
els que ens protegeixen. 
ens protegeixen de nosaltres mateixos.  
hi va haver una llum blanca, brillant, encegadora, que ho va cobrir tot, 
va ser tot el que vaig poder fer, no adormir-me.  
em trobava més enllà de pensar en família, en la llar.  
tot era biològic. 
jo contra la blancor. 
el camí havia desaparegut. 
com estar segur que anava per la vorera. 
com estar segur de no traspassar. 
jo contra els nens. 
observeu aquest banc i la gent allà dins. 
observeu-lo bé. 
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els contorns de la terra són els contorns de la meva petita ment. 
els camins rectes ja no existeixen.  
els campaments de cases rodants, els campaments exèrcit, els  campaments on 
ensenyen la bíblia, són només maneres de parlar. 
hàbits que tenen la intenció d’amagar la natura real de la geometria,  
la qual és l’agricultura model. 
les preguntes de la geometria es contesten en l’agricultura i al banc. 
no hi ha cap raó que algú vegi per l’existència de bancs.  
per què teu tenir res que dificulta les coses. 
el banc no és cap lloc segur, i vostè hi té alguna cosa de valor. 
el banc no és cap campament. 
el banc és geometria, una lliçó. 
el banc és agricultura, el nostre pla. 
necessitem un lloc on sentir el que sentim al banc 
millor allà que no pas a casa.  
primer, un se sent tan malament, allà. 
segon, l’aigua li pertany. 
Tercer, es precipita enfora amb el seu espai ostentós 
un camp inculte 
i les seves cantonades. 
només hi ha una entrada. 
les lleis de foc no s’apliquen als blancs. 
les roques pateixen sota diversos graus de mort, les més mortes 
són aquelles amb les quals creem els nostre bancs. 
un banc porós no és un banc. 
no hi ha vent al banc. 
ni rapidesa. 
ni velocitat. 
no hi ha més que alineament. 
quina cosa més simple. 
moltes gràcies. 

 
 

04. Enllaços addicionals 
 

The Sonic Arts Network Podcast Series 
http://www.sonicartsnetwork.org 
 

UbuWeb 
http://www.ubu.com/sound/ashley.html 
 
 

05. Agraïments 
 

Agraïments especials a Mimi Johnson, Performing Arts Services 

 

06. Llicència 

2008. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells discogràfics. 
 

"Pillars" (2007) 
© 2008 Robert Ashley 

"Yellow Man with Heart with Wings" (1978) 
© 1978 Robert Ashley/Visibility Music Publishers (BMI) 
© 1990 Lovely Music 
© 1978 Robert Ashley / Lovely Music 

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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