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Amb aquesta secció, Ràdio Web MACBA obre una línia de 
programes destinats a explorar el complex mapa de l’art 
sonor des de diferents punts de vista 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 
ressonant 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 a 
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 posaven en relleu 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, intèrpret de renom de música 
contemporània i membre de diverses formacions 
cambrístiques i orquestrals. Des del 1992 combina l’activitat 
d’intèrpret amb la presentació d’un programa diari a 
l’emissora Catalunya Música. 
 
So masteritzat per Ferran Conangla.  
 
Podeu enviar qualsevol pregunta, comentari, suggeriment o 
enllaç d’interès a: linesofsight@gmail.com 
 
 

 

LINIES DE 
VISIO #5  

Una orquídea al país de la tecnologia 
 
 
Moltes de les cultures tradicionals del món creuen que ens movem a través d’un 
cercle d’eres que van de la llum a la foscor. I moltes d’aquestes cultures 
consideren el nostre període històric com una part del Kali Yuga o l’era fosca, 
l’era del conflicte, l’era de la tecnologia.  
 
Walter Benjamin va escriure "L’obra d’art a l’era de la reproductibilitat tècnica"1 
el 1936, just quan el món estava a punt d’endinsar-se en una espiral d’horrors. 
El seu punt de vista sobre el nostre potencial és una gran font d’inspiració. Per a 
Benjamin, les possibilitats de la reproducció tècnica de l’obra d’art, amb la 
"pèrdua de l’aura" de l’obra d’art única, marquen un canvi en el sentit humà de la 
percepció que fa miques la tradició i connecta l’art amb els grans moviments 
socials i polítics del seu temps. El canvi en el nostre nivell de participació en l’art 
i l’increment en el nombre de consumidors, la massa com a destinatària 
potencial de l’art, explica el seu interès per les obres radiofòniques com a 
pensador i com a autor . 
 
Per a John Cage l’actuació en directe era un moment únic i irrepetible, 
incompatible amb la possibilitat de gravar-lo i reproduir-lo de manera idèntica. 
Considerava que "la gravació d’una actuació no té més interès que una postal" 
(Yasunao Tone, "John Cage and Recording").2 No obstant això, va utilitzar 
material pregravat i emissions radiofòniques en algunes de les seves obres. La 
gravació i la reproducció del so han tingut un paper fonamental en el procés 
creatiu de l’anomenada Musique Concrète, en la música electrònica i 
electroacústica, en obres que existeixen directament en una cinta. L’obra "Musica 
Iconologos" del mateix Yasunao Tone va ser pensada específicament per al mitjà 
discogràfic, i no podria existir sense la masterització; el procés complet de la 
producció del CD és part de la seva composició. 
 
Una història divertida sobre l’ús dels discos: Salvador Dalí va convidar la comissió 
organitzadora del Festival de Música de Cadaqués a la seva casa de Port Lligat i 
els va oferir "Tristany i Isolda amb sardines fregides", l’audició d’un vinil antic i 
ratllat. 
 
La gravació pot reflectir pensaments i emocions humanes (Arthur Russell), la 
memòria (el projecte de Brandon LaBelle "Phantom Music-Radio, Memory, and 
Narratives from Auditory Life"), o pot convertir-se en museu (Edgar Varèse va 
utilitzar gravacions de la processó i la Dansa de la Mort del Dijous Sant a Verges, 
d’origen medieval, per fer la banda sonora d’una pel·lícula sobre Miró). Una 
producció d’estudi enregistra una interpretació perfecta, la seva presència en 
l’espai i el temps és semblant a la d’una pel·lícula. Fins i tot un so destructiu es 
pot transformar en les vibracions delicades d’una membrana transparent ("The 
trembling of my Williamsburg art studio", Juan Matos Capote). 
 
1 Walter Benjamin, "The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction", 1936 
http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/benjamin.htm 
 
2 Yasunao Tone, "Cage and Recording", Leonardo Music Journal, Volume 13, 2003 
http://muse.jhu.edu/journals/leonardo_music_journal/toc/lmj13.1.html 
 

 

   

 
http://rwm.macba.es 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
[Anne Wellmer] 
 
 

 

 
01. Llistat de temes 

 
01010101 Edgar Varèse "La procesión de Verges"La procesión de Verges"La procesión de Verges"La procesión de Verges", 1955. 2'54''                              
02020202 Anne Wellmer, "needle""needle""needle""needle", 2003. 3' 
03030303 Brandon LaBelle, "Dirty Ear""Dirty Ear""Dirty Ear""Dirty Ear", 2007. 8'41'' 
04040404 Richard Garet, """"PrécisPrécisPrécisPrécis"""", 2007. 6' 
05050505 Octante "Sense títol" "Sense títol" "Sense títol" "Sense títol", 2008. 8'15'' 
06060606 Arthur Russell, "Home Away from Home""Home Away from Home""Home Away from Home""Home Away from Home", 1994-2006. 5'12''                        
07070707 Juan Matos Capote, "The trembling of my Williamsburg art studio while they "The trembling of my Williamsburg art studio while they "The trembling of my Williamsburg art studio while they "The trembling of my Williamsburg art studio while they 
were constructing outside"were constructing outside"were constructing outside"were constructing outside", 2008. 6'55'' (Nota: Si us plau, cobriu els altaveus 
amb una fina làmina de paper o acetat per poder apreciar les vibracions). 
08080808 Roscoe Mitchell, "Parched Plain""Parched Plain""Parched Plain""Parched Plain", 2006. 13'06''                                
09090909 John Bischoff, "Override""Override""Override""Override", 2002. 3'51'' 
10101010 Andres Lewin-Richter, "Study 1""Study 1""Study 1""Study 1" 1964 3'35'' 
11111111 Matt Davis, "Rain""Rain""Rain""Rain", 2007. 8'55''                                             
 
 
 

02. Descripció dels temes 
 
 
01010101    
Edgar Varèse  
"La processó de Verges" (Processó de Setmana Santa, Verges)"La processó de Verges" (Processó de Setmana Santa, Verges)"La processó de Verges" (Processó de Setmana Santa, Verges)"La processó de Verges" (Processó de Setmana Santa, Verges)    
1955 
 
Fragment de la banda sonora d'"Around and about Miró", de Thomas Bouchard. 
 
Fragments de so organitzat en una cinta magnetofònica. Aquesta còpia prové de 
l’arxiu personal d’Andrés Lewin-Richter, que va ser estudiant i assistent de Varèse 
al The Columbia-Princeton Electronic Music Center. 
 
El poble empordanès de Verges és conegut per la seva processó i per la 
representació de la Dansa de la Mort de Dijous Sant. Aquesta tradició es remunta 
a l’Edat Mitjana, i s’hi ha conservat sense interrupció des d’aleshores. 
 
Vam demanar a Andrés què sentia quan escoltava les gravacions antigues i si, 
amb l’oïda acostumada a la tecnologia actual, havia canviat la seva percepció 
d’aquestes gravacions històriques, i ens va respondre que quan les escolta pot 
percebre l’essència de la persona que les va fer, com si sentís la seva veu o en 
veiés una fotografia. 

 

Més informació: 
http://www.accompositors.com/compositores-curriculum.php?idComp=80 
Andrés Lewin-Richter: http://www.iua.upf.es/~alewin/ 
 
02020202    
Anne Wellmer 
"needle"  "needle"  "needle"  "needle"      
2003                                        
 
"Fu era un jove estudiant d’enginyeria xinès que vaig conèixer durant la meva 
estada en una residència d’estudiants de Karlsruhe el 2003. En aquell moment 
jo treballava en la idea d’una obra radiofònica sobre les aventures d’una agulla 
perduda en un paller. Fu es va oferir per llegir-me una part del seu diari, que 
havia escrit mentre viatjava per França l’any anterior. Mentre gravava la lectura 
de Fu, jo sabia de què parlava, però ara no puc recordar realment si era o no la 
descripció d’una platja a la Riviera Francesa". 
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["prototypes for the mobilization and broadcast of fugitive sound", 2007. Foto: 
Brandon LaBelle] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Software i hardware utilitzats per crear l’obra:    
 
- Micròfon binaural OKM + gravador DAT portàtil  
- Mòduls analògics Doepfer 
- Ràdio d’ona curta de Sony                                                                            
- Bobina per a captar i amplificar camps electromagnètics                                                 
- Software: Nuendo, Peak, MaxMsp                                                             
- Apple G3 powerbook 
 
Anne Wellmer és una artista sonora nascuda a Alemanya el 1966, crescuda als 
Estats Units (1970-1973) i educada als Països Baixos (1992-1997). La seva 
obra inclou performances i instal·lacions, música per al teatre i coreografies. 
Actua com a improvisadora, compositora i cantant, utilitzant diversos instruments 
electrònics com ara VCS3 EMS Sinthy, ARP 2600, STEIM Crackle Box i portàtils.  
 
Més informació: 
http://www.nonlinear.demon.nl                                          
http://myspace.com/uiuiuikoo                                       
http://myspace.com/nonlinearanalogica   
    
03030303    
Brandon LaBelle 
"Dirty Ear""Dirty Ear""Dirty Ear""Dirty Ear"    
2007 
 
1.Home 4:16 
2.Closet 4:25 
 
"Dirty Ear" és una sèrie de treballs d’àudio, compostos en relació a un espai o 
localització imaginària, que expandeixen la notació i la gravació ambiental. La 
localització funciona com a motiu o tema i al mateix temps com a objectiu. Cada 
tall apunta cap a un emplaçament imaginari com si fos una contra-sonoritat. La 
distracció, el somni, la fantasia i la (des)representació sonora esdevenen figures 
en contorns musicals ficticis. Més que buscar la captació d’un entorn que ja 
existeix de manera invisible, o projectar en l’oient el sentit de la naturalitat, 
l’obra imagina i interpreta activament els entorns a través d’hiperconstruccions 
que inclouen aspectes d’ironia i saturació. Per aconseguir-ho, els treballs estan 
fets de diversos elements d’àudio que consisteixen en efectes de so descarregats 
de la xarxa, sons ambientals fabricats i electrònica minimal i "beat-work", guiant 
l’oient a través de sèries de micro-narracions que enllacen les referències de 
l’entorn amb la imaginació sonora. 
 
Brandon LaBelle és un artista i escriptor que treballa amb el so i les seves 
narratives culturals. Arran del seu treball amb Errant Bodies Press ha coeditat les 
antologies "Site of Sound: of Architecture and the Ear" (1999); "Writing Aloud: 
The sonics of Language" (2001); "Surface Tension: Problematics of Site" (2003) i 
"Radio Territories" (2007), a més de sèries monogràfiques (Critical Ear series) al 
voltant del so i els artistes media. Com a artista, treballa en l’àmbit de la 
instal·lació sonora, la performance i les intervencions públiques. Ha exposat les 
seves instal·lacions a exposicions i festivals com "Sampling Rage" (1999) a 
Podewil, Berlín, "Sound as Media" (2000) a l’ICC de Tokio, "Bitstreams" (2001) 
al Whitney Museum de Nova York, "Pleasure of Language" (2002) al Netherlands 
Media Art Institute d'Amsterdam, "Undercover" (2003) al Museum of 
Contemporary Art de Roskilde, i ha participat a Tuned City (2008), el festival de 
so i arquitectura de Berlín.  
 
També ha presentat una exposició individual a la Singuhr Galerie de Berlín 
(2004), una composició experimental per a timbalers pirates com a part de 
"Virtual Territories", a Nantes (2005), i els seus "Prototypes for the Mobilization 
and Broadcast of Fugitive Sound" es van exposar a la Galleria Enrico Fornello, a 
Prato, el 2007. El seu projecte de construir una biblioteca de memòries 
radiofóniques es va presentar el 2006 en el marc del projecte "Radio Revolten", a 
Halle, Alemania, i a la Casa Vecina de Ciutat de Mèxic, 2008. És l’autor de 
"Background Noise: Perspectives on Sound Art" (Continuum 2006).  
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[Richard Garet, "Light Field II"] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Octante] 
 

 
[Ferran Fages] 

 
Més informació: 
http://www.errantbodies.org/labelle.html 
 
  
04040404    
Richard Garet 
""""PrécisPrécisPrécisPrécis" " " "     
2007        
 
Editat per primera vegada a "Extract - Portraits of Soundartists", Maig 2007. 
 
"Aquesta obra és el resultat del processat digital de gravacions de sala de dues 
actuacions en directe fetes a Brooklyn, Nova York, l’octubre de 2007. 
 
Més informació: 
http://www.richardgaret.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05050505    
Octante 
"Sense títol""Sense títol""Sense títol""Sense títol"                
2008 
 
Margarida García: baix elèctric                                                                   
Ruth Barberán: trompeta i objectes                                                                      
Ferran Fages: electrònica                                                                             
Alfredo Costa Monteiro: acordió i objectes 
 
Fragment d’un projecte d’estudi iniciat el 2003 com a resultat de la gravació 
realitzada per a “L’innoviable”. Gravat el 2008 amb Ferran Conangla. La 
improvisació se centrava en l’harmonia, l’espai i les dinàmiques.      
 
Més informació: 
Margarida Garcia: http://www.creativesourcesrec.com/artists/m_garcia.html 
Ruth Barberán: http://www.experimentaclub.com/data/ruth_barberan/index.htm 
Ferran Fages: http://www.etuderecords.com 
Alfredo Costa Monteiro: http://www.cremaster.info 
 
06060606    
Arthur Russell 
"Home Away from Home"  "Home Away from Home"  "Home Away from Home"  "Home Away from Home"      
1986                        
 
Arthur Russell: violoncel i veu 
 
D’"Another Thought", Orange Mountain Music, primera edició de POINT, produït 
per Don Christensen. 
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[Juan Matos Capote, "Visual element of 'The trembling of my Williamsburg art 
studio while they were constructing outside: speaker, circle, square, triangle 
and grid'"] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Aquest tema prové d’una de les sèries de CD publicades després de la mort 
prematura d’Arthur Russell. Ell utilitzava l’estudi de gravació en la intimitat i 
d’una manera subtil, l’eco era la manera de prolongar i emfasitzar determinades 
síl·labes, creant moments d’intensitat rítmica i efectes d’il·luminació. Michael 
Crumsho va parlar de la seva música com "més que no pas una col·lecció de 
cançons, un reflex de la naturalesa humana, una representació de pensaments, 
d’esperances, de somnis i de tristor profunda que amara cada hora de la vida". 
 
Més informació: 
http://www.audikarecords.com 
    
07070707    
Juan Matos Capote    
“The tr“The tr“The tr“The trembling of my Williamsburg art studio while they were constructing embling of my Williamsburg art studio while they were constructing embling of my Williamsburg art studio while they were constructing embling of my Williamsburg art studio while they were constructing 
outside”outside”outside”outside” (El tremolor del meu estudi d’art de Williamsburg mentre construeixen a 
fora)   
2008    
 
Nota: Si us plau, cobriu els altaveus amb una fina lamina de paper o acetat per 
poder apreciar les vibracions. 
    
"Aquesta obra té una part visual i una part sonora. El so és una gravació editada 
dels sons produïts durant la construcció de diversos edificis prop de l’estudi on 
vivia i treballava a Williamsburg, Brooklyn, en la meva última estada a Nova York. 
És una manifestació del creixement enorme i ràpid i del desenvolupament real 
d’aquesta part de la ciutat. La gravació inclou sons de maquinària de construcció, 
camions, cimentadores, perforadores, etc. 
 
Aquests sons diürns, constants i molt molestos, no em permetien treballar en 
condicions al meu estudi, i cada matí em despertaven d’hora. Durant aquest 
període jo treballava en alguns quadres amb formes geomètriques, i per fer-ho 
necessitava precisió i un pols estable. La maquinària de construcció, a més del 
soroll que envaïa el silenci, provocava vibracions a l’edifici on jo vivia, que em 
feien tremolar la mà.  
 
Per tal d’aprofitar les circumstàncies adverses, vaig decidir gravar l’entorn en el 
qual estava condemnat a treballar. La meva última obra (visual i/o sonora) té a 
veure amb la reformulació de l’experiència d’un lloc o espai personal. Així és com 
va sorgir la idea de la peça. 
 
La part visual passa al lloc on l’oient està situat. L’oient pot col·locar una peça 
d’acetat prim o de qualsevol altre material semblant (una làmina de plàstic o 
paper fi) damunt els cons dels altaveus sense la coberta de protecció, de manera 
que les freqüències greus facin vibrar l’acetat o el material en qüestió. D’aquesta 
manera, les vibracions que arribaven al meu edifici de Williamsburg, on jo 
intentava pintar en silenci sense perdre el pols, hi queden reflectides. Una 
variació de l’element visual de la peça consisteix a col·locar petits trossets de 
paper de diferents formes geomètriques dins el con de l’altaveu, col·locant 
l’altaveu en posició horitzontal damunt una taula. Els papers es mouen i vibren 
dins l’altaveu amb les freqüències greus." 
 
Juan Matos Capote és un artista canari, que els últims 12 anys ha viscut a Nova 
York i que recentment s’ha instal·lat a Barcelona. Va estudiar al Pratt Institute de 
Brooklyn, on es va titular en Belles Arts. La seva formació i pràctica artística era 
originalment visual, però va començar a treballar també amb elements aurals, 
utilitzant onomatopeies que pintava o esculpia amb diversos materials tàctils, 
seguint el seu interès per la percepció i les relacions entre els diversos sentits. El 
seu treball amb el so es va iniciar en el sentit més físic, però sense abandonar 
l’interès pels aspectes visuals. En aquest terreny es va formar amb el Circuit 
Bending del pioner Reed Ghazala a Cincinnati, Ohio, i amb les tècniques de Deep 
Listening de la compositora i intèrpret Pauline Oliveros. La seva obra sonora més 
recent, “The Subway Aural Recordings”, consisteix en  una sèrie de composicions 
basades en gravacions realitzades al metro de Nova York, que han estat editades 
en CD per Einzeleinheit de Münster. Forma part del duo “Thick Wisps”. La seva 
obra s’ha exposat a Estats Units, Europa, Austràlia i a l’Àfrica.  
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Més informació: 
http://myspace.com/juanmatoscapote 
http://juan-music.blogspot.com/  
http://www.youtube.com/juanmatoscapote    
http://juanmatos-capote.Neoimages.net 
    
08080808    
Roscoe Mitchell 
"Parched Plain" "Parched Plain" "Parched Plain" "Parched Plain"     
2006                                     
    
Extret de Roscoe Mitchell Trio "No Side Effects", CD editat per Rogue Art. 
Roscoe Mitchell, saxo alt; Harrison Bankhead, baix; Vincent Davis, bateria. 
 
Les innovacions de Roscoe Mitchell com a intèrpret solista, el seu paper en la 
recuperació d’instruments de vent de registres extrems que duien molt de temps 
oblidats, i la seva reafirmació en la composició del que tradicionalment eren 
formes improvisades, l’han situat en els primers llocs de la música 
contemporània durant més de vint anys.  
 
Amb la seva participació en la creació de l’Advancement of Creative Musicians 
(AACM) i com a membre fundador del mundialment famós Art Ensemble of 
Chicago, Roscoe Mitchell, compositor i multi-instrumentista, va contribuir de 
manera important a la creació del corpus de literatura musical que va marcar el 
període post-Coltrane. Roscoe Mitchell ha rebut molts premis i guardons com ara 
el National Endowment for the Arts, el Wisconsin Arts Board, el Vilas Foundation, 
de la University of Wisconsin-Madison, i una beca d’investigació de l’Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique Musique (IRCAM), de París. Va fundar el 
Creative Arts Collective (CAC) a East Lansing, Michigan, i és líder i fundador del 
Sound Ensemble i cofundador del trio Space. L’agost del 2007 Roscoe Mitchell 
va ocupar la Càtedra Darius Milhaud al Mills College, Oakland, Califòrnia. 
"Parched Plain" és una improvisació per a saxo alt, baix i bateria a partir de set 
paràmetres. Es demana a cada músic que creï una improvisació que mantingui la 
individualitat i la intensitat durant un temps màxim de 12 a 15 minuts. 
 
09090909    
John Bischoff 
"Override"  "Override"  "Override"  "Override"      
2002                                               
                       
D'"Aperture", publicat per 23five, gravat i mesclat per John Bischoff al Center for 
Contemporary Music at Mills College, Oakland, Califòrnia.  

Relacions sintètiques amb mediació humana. No es tracta de processos naturals, 
encara que podriem dir que aquestes peces repliquen la profunditat de la 
jerarquia musical sense el sentiment de la causa física. Subtilesa, fabricada de 
cap a cap. Cada peça és una presència física, un objecte temporal que ressona 
en l'aire, que revela un eix d'intenció reflexiva, al costat de la correcció periòdica 
d'errors i les interaccions manuals. En tot moment hi ha les mateixes 
probabilitats de mantenir la condició actual com d'interrompre-la. Una mena de 
síntesi de lògica binària guiada per la contemplació humana.  

Aquestes peces es van desenvolupar des de zero utilitzant el llenguatge de síntesi 
de so Max/MSP utilitzant diverses tècniques: des de la síntesi additiva fins a la 
modulació de freqüència o el processat de mostres. Cadascuna d'elles es dirigeix 
i s'altera en directe mitjançant un petit grup de controls manuals. Gravat en 
temps real sense mescles addicionals.  

Més informació: 
http://www.23five.org 
http://www.johnbischoff.com 
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[Matt Davis, pluja] 

 

 
10 
Andrés Lewin-Richter 
"Study 1" "Study 1" "Study 1" "Study 1"     
1964 
    
Com qualsevol estudi musical, "Study 1" és una exploració en camps inicialment 
desconeguts per al compositor. En aquesta peça s'exploren els sons 
"instrumentals", de manera discreta, com ara sons de campanes, pizzicati de 
contrabaixos o sons percussius, fent servir generadors electrònics de so que 
alhora generen cèl·lules rítmiques de tensió i relaxació, i sons purament 
electrònics que creen fons, a manera de baix continu.  Els materials es troben en 
6 pistes i 4 magnetòfons sincronitzats amb entrades perfectament prefixades, 
que, en el moment de la realització de la peça exigia que, com a màxim, es 
poguessin sincronitzar amb precisió 60 segons. Per això la peça es divideix en 4 
seccions.    
    
    
11111111    
Matt Davis 
"Rain"   "Rain"   "Rain"   "Rain"       
2007 
 
"'Rain' és una obra realitzada completament a partir de gravacions de pluja. 
L’estiu passat, que va ser molt plujós, vaig fer unes quantes gravacions, i n’he 
utilitzat d’altres que ja tenia. Em vaig sentir atret per la pluja perquè té una mena 
de so blanc en un espai determinat. M’interessen més els espais que els sons per 
ells mateixos, la pluja és una bona manera de capturar el so d’un espai sense res 
més. És com el silenci audible d’un lloc, té una mena d’efecte paralitzador, 
alguna cosa que té a veure amb la malenconia, potser. I cada vegada és diferent, 
naturalment.  
 
Fora d’aquestes gravacions hi ha una amalgama que viatja per diferents 
enregistraments. Pots sentir-hi coses a dins, però al mateix temps té una textura 
densa, una mica com un so blanc, però no del tot. Com si juguessis amb alguna 
cosa que pot tenir o no una forma interna, que podries experimentar com a 
objecte de so, o entrar-hi com un espai en si mateix. Et demana d’alguna manera 
que estiguis a dos llocs a l’hora. És important dir que l’obra va ser pensada 
inicialment com una peça radiofònica (tot i que ja sé que aquesta és una 
transmissió digital), en la qual el so s’assembla a una interferència radiofònica, 
per tant hi ha una mena de desig de treballar amb la naturalesa del medi, 
utilitzant el so del medi en ell mateix".  
 
Biografia: 
Londres, 1970. Vaig formar-me com a artista visual però poc a poc em vaig 
introduir en la música, que es va convertir en la meva activitat principal, com a 
trompetista i fent gravacions de camp. Després de conèixer i relacionar-me amb 
alguns improvisadors londinencs a principis dels noranta, com Mark Wastell, 
Rhodri Davies i Angharad Davies, em vaig traslladar a Barcelona, just quan Agustí 
Fernández estava formant l’Orquestra IBA. Vaig fer molts bolos amb l’orquestra, 
incloent-hi un concert dirigit per Buth Morris, i vaig col·laborar amb Liba 
Villavecchia, Rosa Muñoz i Ana Subiana (Tres perros y una cabra), amb Ruth 
Barbaran i Alfredo Costa Monteiro i amb Ferran Fages. 
També a Catalunya vaig conèixer Constanza Brncic i Carme Torrent, que amb Uri 
Blanch van crear la companyia de dansa La Sospechosa, i la col·laboració encara 
continua. De tornada a Londres, he comissariat una sèrie de concerts, Field, que 
també inclouen dansa. Aquesta sèrie, que compta amb el suport del Chisenhale 
Dance Space, s’ha convertit gradualment en un projecte d’investigació de live 
art/performance. He col·laborat amb Rhodri Davies, Samantha Rebello, Bechir 
Saade i Matt Milton en gravacions publicades pel segell Another Timbre, i he 
actuat a les dues últimes edicions del festival LMC amb la formació Otomo 
Yoshihide i formant duet amb Robin Hayward.                      
 
Més informació: 
http://www.f-i-e-l-d.co.uk                                      
http://www.myspace.com/mattdavisfield 
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03. Enllaços addicionals 
 
SSSSoundmuseum. Museum for Contemporary Sound Artoundmuseum. Museum for Contemporary Sound Artoundmuseum. Museum for Contemporary Sound Artoundmuseum. Museum for Contemporary Sound Art    
Amb Soundmuseum.fm volem crear un espai en el qual l'audiència pugui escoltar 
peces sonores úniques en un espai virtual agradable, lliure de so i interrupcions; 
un espai que sigui accesible des de qualsevol lloc del món, en el qual la gent 
pugui escoltar treballs originals i en el qual el so trascendeixi de l'entorn visual. 
 
http://tijdelijk.soundmuseum.fm 
    
../artesonoro.org../artesonoro.org../artesonoro.org../artesonoro.org    
artesonoro.org és un projecte que neix a SINSALaudio, Vigo, amb el suport de 
l'equip de mediateletipos.net, del Centro de Creación Experimental de Cuenca, el 
festival Zemos98 de Sevilla, l'associació d'artistes Alg-a de Galícia, l'associació 
CRC de Madrid, Castilla y León Web Cultural, i la ràdio OndaSonora de Madrid.  
El seu objectiu és servir de portal d'accés als projectes i artistes que treballin en 
la promoció i divulgació del fenomen sonor en espanyol. També serveix de lloc de 
trobada per a la discussió sobre la professió i els seus satèl·lits. 

http://artesonoro.org 

25H25H25H25H    
Podeu trobar tot el material que vulgueu sobre les nostres activitats, a més de 
poder descarregar-vos vídeo, àudio, fotografies, textos i dissenys, o autoedicions, 
programes de ràdio o concerts, o linkar amb les webs de les emissores des de les 
quals emetem, a la nostra xarxa de blogs.  

http://25hombres.blogspot.com/ 
http://desconciertos25hombres.blogspot.com/ 
http://1hombre.blogspot.com/ 
http://circulodeamigosdejsavagge.blogspot.com/ 
http://gaddb.blogspot.com/ 
http://1mujer.blogspot.com/ 
http://1hy1m.blogspot.com/ 
 
Exchange Rate: 2008 Exchange Rate: 2008 Exchange Rate: 2008 Exchange Rate: 2008     
Exchange Rate: 2008  és un intercanvi internacional de performances organizat 
per l'artista Elana Mann com a resposta a les eleccions presidencials americanes 
de 2008. 

 

http://exchangerate2008.com 

 
 
04. 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 

 


