
 

Curatorial > INTERRUPCIONS  
 
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. A Once Upon a 
Time in CA Chris Brown documenta l'esperit lliure i salvatge 
de l'escena de música experimental i impro de San Francisco 
i Los Angeles els anys 80. 
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Chris Brown és un compositor, pianista i músic electrònic 
que escriu música per a instruments acústics mitjançant 
sistemes electrònics interactius, per a xarxes d'ordinadors, i 
per a grups d'improvisació. La col·laboració i la improvisació 
són temes recurrents en la seva obra, així com la invenció i 
la interpretació de nous instruments electrònics. El seu 
treball s'ha publicat en discogràfiques com Tzadik, Pogus, 
Intakt, Rastascan, Ecstatic Peace, SIRR i Artifact. Imparteix 
classes al Mills College d’Oakland, Califòrnia, on és 
professor de música i co-director del Centre de Música 
Contemporània (CCM). http://www.cbmuse.com 
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #2 

Once Upon a Time in CA 
 
 
Un spaghetti western sobre l'escena de música experimental a la Costa Oest als 
anys 80.    
 
Amb: THE HUB – El primer grup de música per ordinador en xarxa  
John Bischoff  
Chris Brown  
Scot Gresham-Lancaster  
Tim Perkis  
Phil Stone  
Mark Trayle   
 
I a més:   
Tom Nunn, fabricant d'instruments   
David Poyourow, fabricant d'instruments   
Jack Briece, compositor   
Laetitia Sonami, compositora electrònica   
William Winant, percusionista   
Peter Kuhn, clarinetista   
Larry Ochs, saxofonista   
Richard Marriot, clarinetista   
Magdalen Luecke, saxofonista   
Todd Manley, percusionista    
 
I Rotary Club:  
Brian Reinbolt, Kenneth Atchley, Sam Ashley, Ben Azarm, Jay Cloidt i Barbara Golden.    
 
I una picada d'ullet a: Sergio Leone     
 
 

01. Història 
 
De la mateixa manera que la conquesta de l'Oest dels Estats Units va girar entorn 
a la construcció del ferrocarril, la lluita per la dominació global es va fonamentar 
en el desenvolupament de les noves tecnologies de comunicació electrònica a les 
acaballes dels 70 i durant la dècada dels 80 a Silicon Valley. Va ser una època 
esbojarrada per a les noves companyies, dirigides des de petits garatges per una 
pila de geeks i inversors casolans. A la perifèria d'aquest moviment i nodrits de 
l'excedent de les indústries de l'electrònica i l'aviació, un grup d'experimentadors 
musicals somiava amb un futur on la tecnologia fes possibles noves formes de 
llibertat musical; un canvi que els fes lliures d'orquestres i partitures, lliures 
d'escales i temperament, lliures de l'acadèmia, lliures de la indústria musical i, 
per damunt de tot, un canvi que donés plena llibertat al soroll. La improvisació 
lliure era la lingua franca sota la qual músics de jazz, percusionistes casolans, 
inventors d'instruments i hackers informàtics podien trobar-se per a tocar plegats. 
Va ser precisament en aquest peculiar brou de cultiu musical on sis músics 
idealistes seduïts per la programació van connectar en xarxa els seus primitius 
microordinadors de 8 bits, a la recerca de la bellesa complexa dels 
automatismes. El col·lectiu s'inspirava en l'orquestra casolana d'Harry Partch, la 
indeterminació de John Cage, el soroll electrònic de David Tudor, i alguna 
pinzellada del misteri de Captain Beefheart i el ritual sònic de Sun Ra. La seva 
música, una mena de fantasia quixotesca i pacifista plena de crits incontrolables 
tant d'ira com d'alegria, era la conseqüència directa de la confrontació d'una 
educació hippie amb la realitat de les guerres al Salvador i Nicaragua que tan de 
prop van viure. I per si quedava algun dubte que encara vivien al salvatge Oest, 
l’any 1978 un polític va entrar a l’ajuntament de San Francisco per una finestra 
amb una pistola carregada i va disparar a boca de canó contra l'alcalde i el 
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[Chris Brown tocant el Chromatic Wing, instrument construït sobre una placa 
de metall amb varetes de bronze per a soldadura] 
 
 

 
[Tom Nunn tocant el Earwarg] 
 
 

 
[THE HUB – d'esquerra a dreta: Tim Perkis, Scot Gresham-Lancaster, John 
Bischoff, Mark Trayle, Chris Brown i Phil Stone ] 
 
 
 
 

 

    
supervisor municipal gai, elegit recentment. Més tard, l'assassí va ser declarat 
innocent dels dos crims, al·legant com a defensa la "bogeria temporal" que li va 
causar la ingestió de Twinkies (un menjar ràpid amb alt contingut en sucre) el dia 
anterior als homicidis. L'epidèmia de SIDA va emergir brutalment en la comunitat 
artística local, alimentant tant la paranoia com la seva intensitat. Tot això, amb la 
implacable sirena pop de Disney sonant constantment com a teló de fons. I 
malgrat tot, la recerca apassionada de la bellesa del caos va continuar viva, 
oferint el refugi perfecte de l'excés de control i la manca de contacte amb la 
natura. Podia néixer música de les deixalles industrials? Hi pot haver harmonia 
en un diàleg interactiu entre canyes, varetes de bronze, algoritmes d'ordinador i 
corrents d'electrons ressonants?    
 
En aquest podcast, Chris Brown, un dels protagonistes de la història presenta la 
seva personal pel·lícula d'aquella salvatge escena musical. Fragments 
d'actuacions, sessions d'enregistrament en cases i garatges, i instal·lacions 
sonores concebudes per a aparcaments, entremesclades com si fossin tires de 
pasta i condimentades amb una punta de formatge d'una banda sonora de Sergio 
Leone per a afegir-hi una mica de sabor èpic. La salsa la van proporcionar les 
coincidències que van unir aquest munt de companys de viatge sònic. A 
continuació, la recepta d'aquest plat típic californià...   
 
 

02. Llistat de temes i crèdits 
 
0’6” Scot Gresham-Lancaster “Allegory of the Beached Whale” (1982) 
Subtítol: “Suïcidi conscient o embogits per paràsits?” Després de l'onada 
d’avarades de cetacis en la primavera de 1982, Scot Gresham-Lancaster es va 
parar a preguntar-se quina podia ser la motivació d'aquests mamífers. Inspirat pel 
relat de J.G. Ballard “El Gegant Ofegat”, la conclusió va ser que les avarades es 
podien interpretar com un immens comentari sobre la relació de la humanitat 
amb els oceans del món. L'explicació oficial, segons la qual aquests animals 
havien “embogit a causa d'uns paràsits”, no va ser satisfactòria.  
Scot Gresham-Lancaster (sintetitzador modular Serge controlat per un programa 
de generació de polsos escrit per Darrel Johansen en un ordinador Synertek SYM 
6502 d'una sola placa), Richard Marriot (clarinet contrabaix processat pel Serge), 
Magdelen Luecke (saxòfon tenor processat pel Serge); Dudley Brooks (guitarra 
processada d'una actuació a Ice House, Pasadena, l'agost de 1979). Gravat el 
juny de 1982 al Mills College Center for Contemporary Music, Oakland. 
http://scot.greshamlancaster.com    
 
1’48” Confluence era un grup d'improvisació lliure amb una única norma: “si no 
ho has construït tu, no ho pots tocar”. David Poyourow, Tom Nunn i Prent 
Rodgers van formar el grup cap a 1976 a San Diego. Aprofitant-se de la 
proximitat del complex industrial militar del Sud de Califòrnia, els seus materials 
de construcció solien venir de les deixalleries i botigues de material aeronàutic de 
segona mà de la zona. Entre aquests materials abundaven les varetes inoxidables, 
xapa d'acer, varetes de soldadura de bronze, fusta contraxapada, aglomerats, 
micròfons piezoelèctrics de contacte i globus de plàstic. El 1978 Rodgers va 
deixar el grup, i Poyourow i Nunn, en companyia de Chris Brown, es van 
traslladar a la zona de San Francisco, on el trio va oferir diversos concerts durant 
un parell d'anys, abans de dissoldre's definitivament. Tom Nunn ha seguit 
treballant en aquesta mateixa direcció: 
http://www.edgetonerecords.com/nunn.html.  
Aquesta sessió d'enregistrament del 29 de novembre de 1980, va tenir lloc al 
saló d'actes de Gumption, un institut del districte de Haight-Ashbury, on el trio 
va comptar amb un nou circuit basat en transistors d'efecte camp que enviava 
rítmicament els sons dels instruments electroacústics a través dels altaveus i 
circuits de processament de senyals casolans.    
 
2’36” Improvisació lliure a càrrec de Peter Kuhn (clarinets i saxòfon), William 
Winant (percussió) i Chris Brown (piano i instruments electroacústics, com la 
Gazamba –un piano de percussió elèctrica–, Hot Lunch –una taula de fricció 
amplificada construïda amb una safata de plàstic– i Chromatic Wing –una placa 
de metall amb varetes de bronze per a soldadura–). Miles Memorial Playhouse, 
Santa Monica, 28 de maig de 1983, producció a càrrec de la Independent  
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[Detalle de la Gazamba, instrument electro-mecànic] 
 
 

 
[Póster d'un concert de Cobalt Blue] 

 

 
Composers Association of Los Angeles. Peter Kuhn va començar a improvisar a 
Santa Cruz, Califòrnia; a les acaballes dels 70 es va traslladar al Lower East Side 
de Nova York, on va gravar amb músics com ara Perry Robinson, Frank Lowe 
Phillip Wilson i Lester Bowie. A principis dels 80 va tornar al Sud de Califòrnia. 
El diari Los Angeles Times ha descrit William Winant com “un dels millors 
percusionistes d'avantguarda de l'actualitat”. http://www.williamwinant.com    

5’44” THE HUB (1987) 
Assaig al Mills College, Oakland, 13 d'octubre de 1987. Enregistrament i 
entrevista a càrrec de Jim McKee. THE HUB és un grup de música per ordinador 
en xarxa que des de mitjans dels vuitanta ha explorat la creació de música 
interactiva per ordinador a través de l'intercanvi electrònic de dades. Igual que la 
llegendària League of Automatic Music Composers, el seu predecessor a la badia 
de San Francisco, THE HUB és un col·lectiu de compositors/intèrprets que 
construeixen els seus propis programes i instruments. Mitjançant la connexió 
d'aquests instruments en xarxa han descobert noves formes de combinar 
tècniques de composició i d'improvisació en la seva música. L’any 2008, el 
segell Tzadik va publicar Boundary Layer, una caixa retrospectiva dels seus 
enregistraments. El grup està compost per John Bischoff, Chris Brown, Scot 
Gresham-Lancaster, Tim Perkis, Phil Stone i Mark Trayle. http://hub.artifact.com    
 
6’02” Mark Trayle “Sunset Debris”, de Power and Light  (1985) 
Instruments electrònics analògics i digitals, cintes, guitarra elèctrica. De 
l'enregistrament en casset realitzada a Antenna Audio, San Francisco, 1985.  
http://adagio.calarts.edu/~met   
 
7’40” Chris Brown i David Poyourow “Vid’s Lala” (1980)  
Instruments electroacústics originals, com Hot Lunch i Punctuator (taules de 
fricció i percussió amplificades). Los Angeles, 1980.    
 
8’50” Jack Briece “Arousing Wind and Thunder” (1984) 
Peça per a quatre sintetitzadors portàtils Casio. Extreta del casset Heterphonious 
Fool (1984). Els amplis interessos de Briece com a compositor anaven de la 
metafísica especulativa als instruments musicals i les sensibilitats de les cultures 
ancestrals, la tecnologia, el ritual o la improvisació. El 1973 la seva música va 
començar a incorporar el mitjà de la cinta de video, en ple apogeu per aquell 
temps. Jack Briece va morir de SIDA a Aptos, Califòrnia, a l'edat de 43 anys, el 
26 de març de 1988. http://composers.com/jack-briece    
 
9’45” Chris Brown (canal dret) i David Poyourow (canal esquerre) “SummerJam” 
(1981)  
Instruments electroacústics originals i electrònica casolana. Gravat el juliol de 
1981 a Los Angeles.    
 
12’16” Chris Brown “Wild Boys” 
Basat en el text de la novel·la de W.S. Burroughs. Chris Brown: veu, piano, 
electrònica en directe.    
 
14’16” Mark Trayle “In memoriam Sgt. Rock” (1985)  
Sintetitzador casolà híbrid digital i analògic Serge. De l'enregistrament en cinta 
realitzat a Antenna Audio, San Francisco, 1985.    
 
16’00” Jack Briece, “Seventh Heaven” (1984) 
Peça per a quatre sintetitzadors portàtils Casio. Extreta del casset Heterphonious 
Fool (1984).    
 
18’16” THE HUB (1987) 
Primer assaig de “Vague Notions of Lost Textures”, de Gresham-Lancaster, al 
Mills College, Oakland, 13 d'octubre de 1987.    
 
25’03” Laetitia Sonami “Oh Balihi-Wadou” (1980)  
Yamaha Portasound PC-100 amb targetes preparades per a la melodia, processat 
per filtres casolans controlats per circuits de divisió de tensió. Laetitia Sonami és 
una compositora, intèrpret i creadora d'instal·lacions sonores que dissenya i 
construeix els seus propis instruments. http://www.sonami.net 
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[Crustacean, instrument que construït sobre una placa d'acer inoxidable amb 
varetes de bronze soldat a un costat, recolzada sobre globus inflats] 
 

 
 [Póster d'un concert de Confluence] 

 
 

 
26’15” Chris Brown “Insect Love” (1983) 
Improvisacions mesclades realitzades amb Ice Queen, un barril d'acer de 55 
galons amb varetes de soldadura de bronze, i Nail Fiddle (claus de ferro fregats), 
tractats amb un modulador d'amplitud casolà i un pedal wah-wah. San Francisco, 
1983.    
 
27’56” “Cyclone Music” (1986) 
Recepció a l'aire lliure per a la inauguració de “Cyclone Gallery”, de Johanna 
Poethig, SOMArts, San Francisco, 1986. Improvisació electroacústica de William 
Winant i Todd Manley (percussió trobada), i Chris Brown (instruments electrònics 
casolans i instruments electroacústics). De la documentació de vídeo de Toshi 
Onuki: http://www.youtube.com/watch?v=Ky19WMbNLoc    
 
32’37” Tom Nunn, Chris Brown i Mike McGee “Master Switch” (1980) 
Tom Nunn i Chris Brown (instruments originals), Mike McGee (delay de cinta i 
enregistrament). Nunn toca la Wavicle Board, una làmina de fusta contraxapada 
amb diversos accessoris com ara barres d'acer roscat, cordes, varetes de 
soldadura de bronze, claus, superfícies rugoses i molles. També toca el 
Crustacean, una placa d'acer inoxidable amb varetes de bronze soldat a un 
costat, recolzada sobre globus inflats; les barres es toquen amb un arc o es 
copegen per a produir tons de gran ressonància, mentre que l'elasticitat dels 
globus permet que la placa vibri lliurement. Brown toca el Wire Choir, una trama 
de cordes gruixudes trenades en forma d'arcs distorsionats i muntada sobre una 
superfície de fusta d’auró (mentre es toca, el so s'amplifica mitjançant una 
pastilla magnètica manual). També toca la Wasservina, un instrument inspirat en 
el veena indi amb bols ressonadors d'acer inoxidable, que contenen aigua que 
l'intèrpret agita per a modular el so de les cordes fregades o pinçades. 1980, 
Fresno.   
 
37’09” Kuhn-Winant-Brown improvisació a Miles Playhouse, redux.    
 
42’53” Larry Ochs (saxo tenor); improvisació en concert amb THE HUB a The 
Lab, San Francisco, 1987.  
Gravat per Jim McKee per a Earwax Productions, Inc. Larry Ochs és un dels 
membres fundadors del quartet de saxofons Rova. http://www.rova.org    
 
43’55” Chris Brown “Rhythms for Drums” (1976) 
Chris Brown i Doug Wieselman, bateria. Gravat el 1978 per Peter Kuhn per a una 
sèrie de peces radiofòniques comissariades pel California Arts Council.    
 
47’20” “Rota-League” (1982)  
The League of Automatic Music Composers – John Bischoff, Tim Perkis i Jim 
Horton – van col·laborar a la dècada dels vuitanta amb una altra banda 
electrònica de compositors/intèrprets de la Bay Area anomenada Rotary Club, on 
militaven Brian Reinbolt, Kenneth Atchley, Sam Ashley, Ben Azarm, Jay Cloidt i 
Barbara Golden. La Rota-League utilitzava un mecanisme giratori industrial per a 
mesclar el so de tots els membres del grup. Aquest és probablement un 
enregistrament d'assajos realitzats el 1982 en algun indret de la badia de San 
Francisco.    
 
51’19” “Allegory of the Beached Whale”  
Continuació.    
 
53’32” David Poyourow “Zoftig Harbingers”  
Poyourow (instruments originals: Wompeter Strings, Cerebral Float, processat de 
cintes) i Chris Brown (Wasservina i Spiral Rotunda).    
 
55’16” THE HUB (1987) 
Primer assaig de la peça “Is It Borrowing or Stealing?”, de Phil Stone.  
Gravat al Mills College, Oakland, 13 d'octubre de 1987.    
 
56’54” “Arousing Wind and Thunder”  
Continuació.    
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[Cerebral Float, instrument] 

 

 
 

03. Agraïments 
 
Agraïments a tots els artistes implicats. 
 
 
 

04. Llicència 
    
2011. 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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