
 

Curatorial > INTERRUPCIONS #1 
 
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. 
 
Partint d'aquesta idea, en aquesta nova sèrie aprofitem 
l'ample bagatge musical dels artistes i comissaris implicats 
en el nostre projecte per a crear una sèrie d'"interrupcions" 
de la programació Curatorial de RWM. Amb el format d'una 
música a la carta mesclada, els nostres productors habituals 
tenen carta blanca per a elaborar un recorregut estrictament 
musical amb un únic paràmetre inicial: que el fil conductor 
de la seva mescla sigui original i sorprenent. Aquesta sèrie 
comença amb Pastoral V.2 , una sessió de 60 minuts 
confeccionada i mesclada per 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/ 
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #1 

Pastoral V.2 
 
Pastoral V.2  és una sessió de DJ de 60 minuts que repassa la història de les 
peces clàssiques de música electrónica i concreta que al llarg dels anys van 
intentar emular i extendre les veus i sons del nostre paisatge pastoral. 
 
 

01. Sumari 
 

La música electrònica va arribar per primera vegada a un públic relativament 
ampli durant la dècada dels 50, acompanyada per descripcions que qualificaven 
els seus sons de fantàstics, freds, inhumans i "d'un altre món". Aquests 
qualificatius es poden entendre, almenys en part, com una conseqüència de la 
incorporació de sons electrònics com efectes en pel·lícules de ciència ficció i 
programes de televisió, una pràctica abanderada per Louis i Bebe Barron en la 
seva banda sonora per a la pel·lícula Planeta prohibit (Forbidden Planet). Però al 
mateix temps, els instruments electrònics posseïen l'habilitat d'emular i estendre 
les veus del món animal amb molta més precisió que cap altre instrument 
anteriorment. Un oscil·lador de tons amb una comporta o un sintetitzador sense 
temperar ofereixen més possibilitats de crear melodies semblants al cant d'un 
ocell que qualsevol violí o flauta de la història – a excepció tal vegada d'una 
flauta accelerada diverses octaves mitjançant tècniques de música concreta. 
Pastoral V.2 pretén subratllar la història de les peces clàssiques de música 
electrònica i concreta que, al llarg dels anys, han intentat emular i estendre les 
veus i sons del nostre paisatge pastoral, que al meu entendre està més a prop del 
potencial inherent al mitjà, que no pas les expressions d'inhumanitat i alienació 
de la cultura industrial que solen associar-se a aquesta música.  

 

02. Sobre "Pastoral V.2" 
 
Per Jon Leidecker 

Els inicis: Pierre Schaeffer i Louis i Bebe Barron  

El 1949, un any després que el seus cinc "Etudes de Bruits" posés els fonaments 
de la Musique Concrète, Pierre Schaeffer agafava un enregistrament d'una simple 
improvisació per a flauta i el modificava amb diverses capes de reverberació i 
canvis de velocitat a "La Flute mexicaine". Quan Schaeffer afegeix 
l'enregistrament al doble de la velocitat original, la peça evoca instantàniament el 
cant d'un ocell. Un any més tard, Schaeffer componia "L'Oiseau RAI" per a la 
ràdio italiana, a partir d'un enregistrament d'un ocell reproduït a la meitat i a un 
quart de la seva velocitat original. Els trinats ralentits revelen una melodia 
identificable que primer sembla tocada en una flauta, i després xiulada per un 
intèrpret humà. Els canvis de to i volum que tenen lloc en el cant d'un ocell 
ocorren en fraccions de temps molt breus, i Schaeffer va ser el primer a 
experimentar amb un magnetòfon per a modificar l'experiència de l'oïdor, 
apropant-la a una nova escala temporal que fes més comprensibles determinats 
aspectes de l'expressió animal.  
 
Louis i Bebe Barron són figures crucials en la història de la música electrònica. 
"Heavenly Menagerie", escrita per Bebe el 1950, és probablement la primera 
peça de música electrònica composta als Estats Units i, com a mínim pel seu 
títol, hauria acabat formant part d'aquest mix si hagués arribat a ser publicada 
(l'enorme arxiu d'enregistraments dels primers experiments dels Barron roman 
encara al garatge de la segona dona de Louis, inaccessible per als arxivistes). El 
títol emfatitza l'interès de Louis per la cibernètica segons la definició de Norbert 
Weiner, l'estudi del flux i l'organització d'informació tant en sistemes animals 
com mecànics: les diferències i connexions que es poden observar entre tots dos 
camps. Interconnectant i retroalimentant oscil·ladors electrònics de 
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diverses maneres, els Barron van dissenyar instruments electrònics amb l'habilitat 
de generar sons que evolucionaven de forma autònoma, amb molt poca 
intervenció dels seus intèrprets humans. El resultat eren instruments amb els 
quals els Barron interaccionaven (més que no pas "controlaven") i sons que sovint 
semblaven vius i amb una lògica pròpia. Els sons eren tan impredictibles com els 
circuits inestables dels quals emanaven, i de vegades la retroalimentació creixia 
fins a cremar totalment el circuit, generant espectaculars crits de mort (aquestes 
màquines eren tan mortals com qualsevol altra veu). El seu disseny de sons per a 
la llegendària pel·lícula de ciència ficció de 1956 Planeta prohibit és tan ple 
d'estranys paisatges alienígenes com de sales de control de naus espacials i 
generadors elèctrics, però la part visual de la pel·lícula va fer més èmfasi en 
l'aparença dels sons que no pas en les formes de vida que aquests amagaven.   

La meticulosa edició de cintes de Jim Fassett per a la peça de música concreta 
"Symphony of the Birds", escrita a les acaballes dels cincuanta, es va avançar a 
les tècniques modernes de sampleig en diversos aspectes. Publicada només uns 
anys més tard que la horrible versió de "Jingle Bells" interpretada pels Singing 
Dogs el 1955, però accentuant l'abstracció inherent als cants d'ocell, Fassett va 
agafar enregistraments d'ocells dels quals va tallar notes breus i melodies, i les va 
muntar sobre cinta magnètica seguint formes musicals tradicionals d'Occident. 
En els moments més evocatius, els cants d'ocell es ralenteixen de nou fins a 
adquirir una escala temporal humana que revela melodies idiomàtiques 
superposades en textures surrealistes, gairebé irrecognoscibles però encara en 
clara sintonia amb el món natural.   

Avenços en la tecnologia d'enregistrament 

Durant els anys seixanta va tenir lloc una millora progressiva en la tecnologia dels 
enregistraments sonors que va permetre als compositors un major grau de 
fidelitat a l'hora de manipular els sons. Experiments de música concreta com 
"Capture éphémère" de Bernard Parmegiani i "Altisonians" de Karl-Birger 
Blomdahl, comptaven ara amb un nivell de realisme molt més alt en els seus 
paisatges sonors, que l'autor podia trencar o qüestionar a voluntat traslladant els 
cants d'ocell cap a espais acústics impossibles. L'any 1963, Oskar Sala utilitzava 
el seu antic Mixtur-Trautonium per a crear els sons de la pel·lícula d'Alfred 
Hitchcock Els ocells (The Birds), mentre que, cap a la mateixa època, l'emergent 
sintetitzador Buchla també semblava inclinar-se de manera gairebé natural pels 
clics i els zum-zums de la comunicació entre insectes en les obres de Morton 
Subotnick i Pauline Oliveros.   

El 1970, el tècnic de so Irving S. Teibel va iniciar la seva sèrie "Environments" 
d'enregistraments de camp a Atlantic Records, que va exercir una notable 
influència a l'època. Cadascuna de les cares dels àlbums oferia un fragment de 
30 minuts de durada amb so ambient "natural" sota títols com "Psychologically 
Ultimate Seashore", "Optimum Aviary" o "Dusk in the Okefenokee Swamp". 
Després del notable èxit de vendes d'aquests discos, aviat van aparèixer desenes 
de publicacions d'enregistraments de camp "naturals", que presentaven sons de 
la natura en un format que fins a llavors havia estat patrimoni exclusiu de 
composicions musicals, estrenyent així la diferència entre tots dos gèneres. L'any 
1972, Wendy Carlos aprofitava l'èxit aconseguit amb els àlbums de la sèrie 
"Switched-on" (de música clàssica interpretada en un sintetitzador Moog) perquè 
Columbia Records publiqués el seu "Sonic Seasonings", una suite de noranta 
minuts de durada dividida en quatre moviments escrits per a evocar sons de 
cadascuna de les estacions de l'any. A "Sonic Seasonings", els enregistraments 
d'ocells i d'insectes s'entremesclen amb simulacions sintètiques de sons 
semblants, mentre les poques melodies tradicionals que afloren de tant en tant 
adquireixen un paper secundari, que retorna l'atenció de l'oïdor als sons naturals 
de l'obra. Aquestes publicacions en segells discogràfics multinacionals arribaven 
en paral·lel als escrits de R. Murray Schaefer sobre el concepte de l'ecologia 
acústica i la fundació del World Soundscape Project, que al seu torn reflectia la 
creixent visibilitat del moviment ecologista i la seva influència en la legislació 
d'estàndards mediambientals als Estats Units, com per exemple el Clean Water 
Act o l'Endangered Species Act durant la dècada dels 70.   

Cap a finals dels 60, David Tudor havia completat la transició que el va dur de 
ser el principal intèrpret d'obres de piano contemporànies a mitjan segle XX, fins  
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a la composició electrònica. Seguint un camí semblant al de Louis Barron, a 
l'estudi del qual Tudor havia ajudat Cage a realitzar les seves primeres 
composicions per a cinta al començament dels cincuanta, David Tudor no va 
trigar a identificar el feedback com la veu intrínseca de la música electrònica, el 
so que senzillament no havia existit abans de la invenció de l'altaveu i del 
micròfon. I tal com Barron havia descobert abans que ell, aquest nou so 
semblava tenir una vida pròpia que recordava certa expressió natural. Seria 
francament difícil confiar en qualsevol llista de les deu obres mestres de la 
música electrònica en les quals no s'inclogués el Rainforest de Tudor: una 
instal·lació en la qual centenars d'objectes mundans com cadires, llums, barrils, 
fulles metàl·liques, etc. equipats amb petits altaveus transductors i micròfons, 
sonen fins a ressonar amb el seu propi feedback. Malgrat que el resultat no 
recorda cap entorn natural en concret, Rainforest sona indiscutiblement viu, 
proposant així una nova mirada al nostre entorn industrial.   

L'avantguarda natural 

El primer terç d'aquesta sessió pot resultar una mica abstracte, tot i que que les 
peces que el conformen treballen directament amb enregistraments d'animals. 
Però quan arribem als fragments de Wendy Carlos o Luc Ferrari, es fa 
pràcticament impossible diferenciar els enregistraments intactes d'ocells o 
insectes de les seves corresponents transformacions. Les millores en el disseny 
de micròfons permeten ara gravar i escoltar sons massa febles per a ser captats 
per l'oïda humana, revelant així sons vocals i vocabularis que, sorprenentment, 
resulten relativament propers als experiments previs de música electrònica. Els 
enregistraments de Douglas Quin a Antartica, les gravacions ultrasòniques de 
ratpenats a Barcelona realitzades per Anna Ramos i Roc Jiménez de Cisneros, o 
els enregistraments d'insectes aïllats d'André-Jacques Andrieu i Bernard 
Dumortier estan, a primer cop d'ull, tan a prop dels treballs de síntesi electrònica 
de David Tudor, James Tenney, Iannis Xenakis o fins i tot alguns moments 
abstractes dels primers àlbums de Kraftwerk, que poden enganyar l'oïdor fins al 
punt de semblar peces de música electrònica. I és que les connexions entre tots 
dos camps són inqüestionables. En el darrer terç d'aquesta mescla, he solapat 
enregistraments no-alterats d'animals amb peces purament sintètiques 
precisament per a posar a prova aquestes preconcepcions. Quan no coneixem 
exactament l'origen del que escoltem, ens veiem forçats a parar més atenció.   

Naturalesa, art sonor i allò sagrat 

No és d'estranyar que els creadors d'art sonor, terme utilitzat per a descriure 
obres estètiques que van més enllà dels límits d'allò que tradicionalment es 
considera música, demostrin en els seus treballs una innegable proximitat a la 
natura i l'ecologia. Tan bon punt es transcendeixen conceptes com la veneració 
ritual o la mateixa idea del Compositor com l'origen de la veu que es dirigeix a 
l'oïdor a través de la música, no queda més remei que acceptar un entorn més 
ampli. La llarga relació del compositor i escriptor David Dunn amb els temes que 
es tracten en aquesta compilació es reflecteix en el seu article "Nature, Sound 
Art, and the Sacred", en el qual adverteix del perill d'expandir els materials de la 
música per a incloure-hi tots els sons pel sol fet de gaudir-ne com objectes 
estètics: "Quan Cage va manifestar que l'emancipació de la música requeria la 
utilització de tots els sons com a recurs compositiu, va establir desgraciadament 
un precedent per a l'explotació del 'so' com un producte descontextualitzat que 
podia ser definit i manipulat per un seguit de codis culturals que anomenem 
música... L'expansió de la 'música' es converteix d'aquesta manera en sinònim 
d'un procés additiu que es limita a l'apropiació forçosa de nous fenòmens en el 
seu marc cultural". El treball de Dunn en el camp de l'art sonor pretén posar de 
manifest noves formes d'escoltar el nostre propi entorn, d'apreciar les 
intel·ligències que habitualment rebutgem com incoherents o insignificants. La 
seva peça "Mimus Polyglottos" és un enregistrament d'una improvisació amb un 
oscil·lador d'ona quadrada reproduïda per a un ocell cenzontle, que reacciona 
apassionadament interaccionant i imitant el so electrònic. "Els humans rebutgen 
sovint determinats aspectes de la tecnologia identificant-los com quelcom 
negatiu en comparació a la natura, però l'ocell no. Pel que escolto, l'ocell està 
tan fascinat pel so creat per aquest ball d'electrons com per qualsevol altre ocell".   

De totes aquestes, les meves peces favorites són de fet les que no intenten cenyir  

  
http://rwm.macba.cat 



 

 
[Hildegard Westerkamp] 
 

 
[David Dunn] 

 
 
 

 
els seus sons a les normes del que tradicionalment entenem com "musical", sinó 
seguir-los la pista fins arribar a noves formes harmòniques i estructurals, lluny 
del que s'ha convertit en una definició tremendament estreta de la "música": 
l'auto-expressió glorificada d'un individu. La recerca de "nous sons" perd tot el 
sentit quan assumim que ja sabem què escoltem (és a dir, música). En paraules 
del compositor de música electrònica Tim Perkis, "de totes les activitats 
artístiques humanes, la música electrònica representa l'analogia més forta del rol 
original de l'escolta en l'orientació i la supervivència de l'home", i això força les 
nostres oïdes a obrir-se de nou cap a estadis perduts d'escolta profunda del món 
natural. Després de diverses setmanes d'immersió en aquestes peces abans de 
mesclar-les en directe, vaig fer una excursió al Pinnacles National Monument, 
una llosa de pedra clavada a la terra de tres-cents metres d'alçada, sorgida del 
moviment d'una falla un milió d'anys enrere durant una erupció volcànica. Des 
del cim, després d'uns minuts del que inicialment sembla silenci, un comença a 
sentir la vida animal, murmurant de lluny als canons propers i al llarg de diversos 
quilòmetres en totes les direccions; la varietat d'ocells, insectes i animals, la 
reverberació natural dels cants individuals i la interacció dels sons. Després de 
diverses hores d'escolta, he de reconèixer que l'experiència deixa en ridícul la 
majoria dels esforços humans continguts en aquesta sessió. Però són precisament 
aquestes obres les que van obrir la meva oïda a una experiència que és a l'abast 
de tothom sobre aquesta mateixa roca. I penso que això, en definitiva, és el 
màxim al que pot aspirar qualsevol forma d'art. 
 

03. Listat de temes 
 
00:04 Jim Fassett "Explanatory Comments (by Jim Fassett)" 1960 
00:16 Pierre Schaeffer "L'Oiseau RAI", 1950  
01:16 Jim Fassett "Symphony of the Birds. First Movement", 1960  
02:55 Louis and Bebe Barron "Love at the Swimming Hole", 1956 
03:29 Pierre Henry "Spirale", 1955 
03:54 Daphne Oram "Bird of Parallax", 1962-72 
04:38 Martin Denny "Jungle Madness", 1958 
05:14 Daphne Oram "Food Preservation", 1964 
05:27 Francois Bayle "Trois rêves d'oiseau – Triste", 1963 
06:23 Oskar Sala "Seagulls / Melanie Attacked", 1963  
07:18 François-Bernard Mâche "Sopiana", 1982 
08:27 Leo Kupper "Automatisms Sonores", 1967 
09:18 Pauline Oliveros "Alien Bog", 1967 
10:27 Jozef Malovec "Orthogenesis", 1967 
10:53 Karl-Birger Blomdahl "Altisonans", 1966 
11:08 Karlheinz Stockhausen "Marsh Ducks Quack the Marseillaise", 1967 
12:03 Bernard Parmegiani "Capture éphémère", 1967 
14:29 Eliane Radigue "Epsilon = a = b = a + b", 1969 
15:27 David Tudor "Sliding Pitches in the Rainforest in the Field", 1973 
16:32 Alvin Lucier "Bird and Person Dyning" 1975 
18:41 Wendy Carlos "Summer", 1972 
20:05 Péter Eötvös "Cricket Music", 1970 
21:22 Delia Derbyshire "Birdsong", 1964 
23:49 Cluster "Rote Riki", 1974 
25:21 Kraftwerk "Morgenspaziergang", 1974 
25:53 Cluster "Dem Wanderer", 1976 
26:12 Morton Subotnick "Until Spring", 1976 
26:35 Luc Ferrari "Presque rien no. 2", 1977 
27:18 Beaver & Krause "Walking Green Algae Blues", 1970 
27:43 Annea Lockwood "World Rhythms", 1975 
28:11 Trevor Wishart "Red Bird", 1974 
28:21 Kraftwerk "Morgenspaziergang", 1974 
28:59 David Dunn "Mimus Polyglottos", 1976 
29:24 Priscilla McLean "Dance of Dawn", 1974 
29:29 Ann McMillan "Gateway Summer Sound", 1978 
29:41 Beatriz Ferreyra "The U.F.O. Forest", 1986 
30:06 Ariel Kalma "Osmose: Message 18.10.77", 1978  
30:37 Knud Victor "Images 2", 1972 
30:46 Conrad Schnitzler "Electric Garden", 1978 
31:18 John Cage "Bird Cage", 1972 
31:38 Ann McMillan "Gateway Summer Sound", 1978 
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32:13 Jean C. Roche "Oiseaux du Venezuela", 1973 
32:23 Hosono & Yokoo "Roof Garden - Rebel Attack", 1978 
33:46 Hildegard Westerkamp "Cricket Voice", 1987 
38:03 Jean-Claude Risset "Sud", 1985 
38:34 David Dunn "Chaos & the Emergent Mind of the Pond", 1991 
40:15 Iannis Xenakis "Gendy3", 1991 
41:59 Roc Jiménez de Cisneros i Anna Ramos "Ultrasonic Recordings of Bats 
Outside Sagrada Familia", 2009 
42:18 Michael Prime "Insectivorous Bats", 2007 
42:38 David Tudor "Neural Synthesis No. 8", 1994 
43:16 Gum "Cicada Material", 1990 
43:25 Big City Orchestra "Dog (Animal Religion)", 1988 
43:38 Jacques Lejeune "Solitude de Blanche Neige dans la forêt nocturne", 
1975 
44:37 Blevin Blectum "David and Justine 47th and San Leandro", 2004 
44:44 Hecker "Stocha Acid Zlook", 2003  
44:59 Messiaen "Feuillets inédits No. 3", 1988 
46:18 Nuno Canavarro "Plux Quba 7", 1988 
48:15 Delia Derbyshire "Birdsong", 1964 
48:26 Q.R. Ghazala "Rejoice", 1995 
48:26 Francisco López "Addy en el País de las Frutas y los Chunches 2", 2003 
48:57 Graeme Revell "Nature morte (Still Life)", 1986 
49:57 Tod Dockstader & David Lee Myers "Pterygota / Assembly", 2004 
50:42 David Lee Myers & Thomas Dimuzio "Uncertain Symmetry", 2002 
52:52 Wendy Carlos "Summer", 1972 
51:50 Laeticia Sonami "Night", 2010 
52:36 Hildegard Westerkamp "Cricket Voice", 1987 
53:23 Douglas Quin "Aurorasong", 1994 
53:48 Douglas Quin "At the Sea Ice Edge", 1998  
54:32 Bernard Fort "Étude Solitaire", 1995 
55:41 André-Jacques Andrieu & Bernard Dumortier "Entomophonia", 1994 
55:57 Annea Lockwood "World Rhythms", 1997 
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05. Agraïments 
 
Realitzat en directe el 5 de març de 2010 a Berkeley Art Museum and Pacific 
Film Archive. Agraïments a: Sarah Cahill, Carl Stone, Sean Carson, Ariane Bicho, 
Elizabeth Thomas, Ruth Jarman, Joe Gerhardt i Anna Ramos. Aquesta mescla 
està dedicada a Rachel Steinbeisser. 
 
 

06. Llicència 
    
2010. 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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