
 

Especials > APUNTS PER A UNA RELECTURA 
DEL "ROARATORIO"  
 
La línia de programes Especials acull propostes d’artistes i 
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A càrrec de José Manuel Berenguer i Carlos Gómez  
 
José Manuel Berenguer i Carlos Gómez són compositors de 
música contemporània y artífexs del col·lectiu l'Orquestra del 
Caos i l'arxiu sonor Sonoscop.  
 
http://www.sonoscop.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APUNTS PER A UNA 
RELECTURA DEL 
"ROARATORIO"  
 
John Cage va escriure obres en les quals la ràdio va tenir un paper important, 
però no tant pel propi fet radiofònic, sinó per les possibilitats creatives de 
generació i manipulació de so que oferia la maquinària de les estacions de ràdio. 
Quan aquests aparells van ser superats pels dels grans estudis de creació i 
investigació del so, Cage no va tenir cap inconvenient en recórrer a aquestes 
noves estructures per a portar a terme els seus encàrrecs radiofònics, que no van 
ser mai específics del mitjà. A partir del testimoni del propi Cage, APUNTS PER 
A UNA RELECTURA DEL "ROARATORIO" reconstrueix i analitza la complexitat de 
la relació de John Cage amb aquest mitjà.  
 

 
01. Introducció 
 
Sóc aquí i no hi ha res més a dir. Si entre vostès algú vol marxar, ja pot fer-ho 
quan vulgui. El que necessitem és silenci, però el que el silenci necessita és que 
jo segueixi parlant.   
 
Què és més radiofònic, un mosquit que succiona la sang d'un hipopòtam o un 
que succiona la d'un locutor de ràdio? Però, què és ser radiofònic? Com de 
radiofònic pot ser el silenci, que perd la seva essència només de ser nomenat? I 
què passa amb el silenci si a un locutor boig se li ocorre radiar-lo?   
 
De la ràdio a la música i del silenci a la paraula no hi ha solució de continuïtat: 
l'atzar és l'única eina en la qual es pot recolzar un criteri que justifiqui qualsevol 
partició de l'espai-temps. Hi ha 10 elevat a 123 universos i qualsevol elecció té 
cabuda en algun d'ells. A joc de daus vos acompararé.   
 

 

02. Listat de temes 
 
John Cage "The City Wears a Slouch Hat", a The Lost Works (Essential, 1942). 
Para percusiones y efectos sonoros 
John Cage "Imaginary Landscape N. 1" 
(http://www.medienkunstnetz.de/works/imaginary-landscape-1/audio/1/, 1939) 
John Cage "Williams Mix. Cage" (http://www.medienkunstnetz.de/works/williams-
mix/, 1952)  
John Cage "Williams [re]Mix[ed]" (Octo Mixes, Larry Austin, EMF, 1997-2001) 
John Cage "Imaginary Landscape N. 4" (1951) 
John Cage "Imaginary Landscape N. 4 per 12 Radio (in FM)", 1951 
John Cage "Radio Music" (Nova Musicha N. 1, Cramps Records, 1956)  
John Cage "Sixty-two Mesostics Re Merce Cunningam"  (Nova Musicha N.1,  
Cramps Records, 1971) 
John Cage "Roaratorio. Part I"  (Mode, 1979)  
"Entrevista amb Jonathan Cott" (Other Minds Archive,1963) (àudio de fons) 
"Empty words", 1974 (àudio de fons) 
"John Cage in Conversation with Morton Feldman, Radio Happening 1 of 5" 
(Radio OM, 1966) (àudio de fons) 
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[I've Got a Secret, 1960] 

 

 
[Music Walk, Galerie 22, Düsseldorf, setembre 1958  
1959, 1958] 

 

 

 

03. Enllaços relacionats 
 
http://www.medienkunstnetz.de/artist/cage/ 
http://www.writing.upenn.edu/~afilreis/88/cage-quotes.html 
http://www.medienkunstnetz.de/works/williams-mix/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Cage 
http://www.classicalnotes.net/columns/silence.html 
http://www.cobussen.com/proefschrift/300_john_cage/316_cage_and_silence/cag
e_and_silence.htm 
http://www.jstor.org/pss/948120 
http://books.google.es/books?id=csPVfC-V9RcC&pg=PA227&lpg=PA227&dq= 
John+Cage+horspiel&source=bl&ots=f-G7hd-a1Y&sig=5iyLGqHgDbIcF3ys 
1n5Daq6L5v0&hl=en&ei=NipwSsmHMZvMjAfujoyZBQ&sa=X&oi=book_result&ct
=result&resnum=6 
http://epc.buffalo.edu/authors/perloff/cyber.html 
http://www.lichtensteiger.de/stories.html 
http://www.pacificaradioarchives.org/search/search.php?QI0=john+cage&QI2= 
http://www.moderecords.com/catalog/028_29cage.html 
http://www.themodernword.com/joyce/music/cage_roaratorio.html 
http://www.rosewhitemusic.com/cage/texts/slouch.html 
http://cageblog.blogspot.com/2005/10/city-wears-slouch-hat.html 
http://books.google.es/books?id=PrWg_Va77mEC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=Hors
pielmacher+%22John+Cage%22&source=bl&ots=GwJJjKuaB2&sig=IcKgEoIVoeC
3MCQORrovQy4OlaA&hl=en&ei=qXdxSrbNNOPRjAeP_fyQDA&sa=X&oi=book_resu
lt&ct=result&resnum=3 
http://www.jstor.org/pss/3245686 
http://cageblog.blogspot.com/2005_11_01_archive.html 
http://vorlon.case.edu/~zwb2/unrecorded_cage.htm 
http://books.google.es/books?id=f9OwVa9gM2EC&pg=PA166&lpg=PA166&dq=%
22Twelve+Golden+Throats%22&source=bl&ots=wiHPKH-
noX&sig=417xQ6MuWX52KmdvScs_bOEThMU&hl=en&ei=24mlSuzfNdCOjAfJha
HcAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=%22Twelve%2
0Golden%20Throats%22&f=false 
 
 
 

04. Agraïments 
 
Agraïm la col·laboració de Laura Kuhn, Gene Caprioglio i Ferran Cuadras. 
 

 
05. Llicència 
 

2009. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes. 
 
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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