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Aquesta secció proposa una línia de programació destinada 
a explorar el complex mapa de l'art sonor des de punts de 
vista diferents. 
 
En la sèrie INTERRUPCIONS aprofitem el vast coneixement 
musical dels artistes i comissaris implicats en RWM per a 
crear una sèrie d'"interrupcions" de la programació 
Curatorial. Amb el format d'una música a la carta mesclada, 
els nostres productors habituals tenen carta blanca per 
elaborar un recorregut estrictament musical amb un únic 
paràmetre inicial: que el fil conductor de la seva mescla 
sigui original i singular. Deutsche Kassettentäter. L'eclosió 
de la cultura de cassets casolans a Alemanya reviu la 
vitalitat de la Neue Deutsche Welle a través d'arxius mig 
perduts en cintes casolanes publicades entre 1981 i 1993. 
 
A càrrec de Felix Kubin. 
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Felix Kubin (1969) viu i treballa desafiant la gravetat. Les 
seves activitats inclouen incursiones en el pop futurista, en 
l'electroacústica, en la música de cambra orquestral, en 
obres de teatre, en projectes de performance i en tallers. 
L'any 1998 va fundar el seu propi segell discogràfic, Gagarin 
Records. Al llarg de les últimes dues dècades, ha publicat 
nombrosos àlbums i ha actuat en una llarga llista de festivals 
internacionals de música electrònica. A més de compondre i 
actuar en directe, el principal interès de Kubin és l'art 
radiofònic. Ha escrit i produït diverses obres per a la ràdio 
nacional alemanya (WDR, BR, Deutschlandradio), i ha tocat 
en directe per a emissores com Resonance FM a Londres i 
ORF Kunstradio a Viena. Les seves obres radiofòniques són 
una barreja de documental, ficció i art sonor.  
www.felixkubin.com 
 
 
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #3 

Deutsche Kassettentäter. L'eclosió de la cultura de cassets 
casolans a Alemanya, part #1 
 
La primera part de Deutsche Kassettentäter presenta una mescla de música de 
cintes casolanes alemanyes publicades entre 1981 i 1993. Alguns dels temes es 
van enregistrar fa trenta anys directament de la ràdio. Mai van ser publicats.  
 
 

01. Sumari 
 

A la fi de la dècada dels setanta va tenir lloc a Alemanya una explosió de nous 
grups amb un so radicalment diferent a qualsevol tradició fins al moment. La 
seva música era directa, experimental, lúdica, absurda, minimalista, astuta, i les 
seves lletres exclusivament cantades (o xisclades) en alemany. Més intimidada 
que entusiasmada pel nou expressionisme salvatge, la indústria discogràfica no 
va demostrar cap interès inicial i, com a conseqüència, es van fundar diverses 
plataformes per a poder propagar el virus. Així naixia la idea del segell discogràfic 
independent. Petites companyies com ZickZack i Ata Tak van començar a 
publicar treballs d'aquests nous artistes que proliferaven com bolets.   L'esperit 
del nou moviment, que posteriorment es va batejar com a "Neue Deutsche Welle" 
(la nova ona alemanya) va emergir de la confiança del punk, l'herència de 
l'avantguarda electrònica germana i el clima apocalíptic nuclear de l'època. Al 
seu llibre Als die Welt noch unterging (Quan el món encara s'anava a acabar), 
Frank Apunkt Schneider compara aquesta actitud amb l'acte de ballar alegrement 
sobre la vora d'un volcà. D'aquesta postura va sorgir la base per a la música gens 
convencional que dóna forma a aquest programa.    

Amb l'arribada dels teclats Casio, sintetitzadors assequibles, caixes de ritmes i 
gravadores de quatre pistes, es va acabar de cop el monopoli dels grans estudis 
d'enregistrament. De sobte, tothom podia produir els seus propis temes a casa 
independentment de la seva preparació o de la seva habilitat musical. El 
"diletantisme genial" propiciat per aquestes circumstàncies es va manifestar en la 
seva forma més radical en l'escena de cassets casolans a Alemanya, els 
protagonistes de la qual es feien anomenar Kassettentäter*. La publicació de 
cintes, amb edicions que anaven de 5 a 250 còpies, va esdevenir la forma més 
efectiva de posar en circulació música sense cap tipus de restriccions. Però la 
principal intenció dels Kassettentäter no era vendre els seus productes sinó 
trobar músics afins amb els quals intercanviar cintes i idees. Especialment a 
l'antiga República Democràtica Alemanya, les cintes eren la millor manera de 
distribuir música underground** prohibida i esquivar els comitès de "control de 
qualitat" del SED (el Partit Socialista Unificat d'Alemanya) que decidia quins 
grups podien tocar en directe i publicar discos.    
 
Mentre grans poblacions com Hamburg i Berlín gaudien d'infraestructures 
culturals notables, els pobles i ciutats menors quedaven sovint fora del circuit. 
En aquestes àrees, l'escena de cassets va emergir amb especial força, i fins i tot 
va continuar existint quan la Neue Deutsche Welle va caure en mans de la 
despietada indústria discogràfica, que es va encarregar d'esclafar-la sense 
miraments. Fins a avui, molta gent s'ha preguntat com va poder tenir lloc aquesta 
impressionant erupció d'idees revolucionàries en tan poc temps. Els qui van ser 
testimonis del fenomen mantenen a dins l'esperit subversiu d'aquest món que 
s'anava a acabar…   

* El terme "Kassettentäter" combina les paraules Kassette i Täter (delinqüent), que li 
confereix un aire criminal i activista. 
** Tots els temes de l'Alemanya de l'Est en aquesta la recopilació provenen del doble CD 
Spannung.Leistung.Widerstand. Magnetbanduntergrund DDR 1979 – 1989 
(Voltatge.Capacitat.Resistència. L'underground de cintes magnètiques a l'RDA 1979-1989). 
Aquest doble CD es complementa amb un llibre publicat l'any 2006 per ZickZack en 
col·laboració amb Verbrecher Verlag i el fanzine ZONIC. ISBN: 978-3-935843-76-8. 
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[Casset de Cinéma Vérité, 1980] 
 

 
[Casset de Die Egozentrischen 2, 1985] 
 

 

    

02. Llista de temes 

1. Thomas Fehlmann & Holger Hiller, "Gibst du mir Steine geb ich Dir Sand". Del 
mini-LP Wir bauen ein Stadt – Spiel für Kinder (Gagarin Records). Originalment 
compost per Paul Hindemith el 1930. Editat per primera vegada en casset per 
Atatak (Warning Records 1) el 1981. 
2. Lars, "Wir nehmen auf". De la compilació en casset Fleischeslust (Pissende 
Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981).  
3. Die Egozentrischen 2, "Kunststoff". Publicat en LP per Was Soll Das? 
Schallplatten el 2004. Música de Felix Kubin i Stefan Mohr (1985). 
4. CHBB, "Ima Iki Mashoo". Casset publicada per CHBB. Música de Beate Bartel 
/ Chrislo Haas. © chbb-musik (1981). 
5. N.N., "Schnupfen". Grup desconegut de la República Democràtica Alemana. 
Enregistrat d'un programa de ràdio d'NDR Musik für junge Leute (c. 1982). 
6. Wat?Sanitär!, "Feelings". Casset publicada per ZickZack Cassetten 02 (1981). 
Música de Tom Dokoupil. 
7. Cinéma Vérité, "Außer Atem". De Der Weiße Rausch, casset publicada per ADN 
tapes 08. Música d'Andreas Hoffmann i Klaus Hoeppner (1984). 
8. Cinéma Vérité, "Die Zone". De Der Weiße Rausch, casset publicada per ADN 
tapes 08. Música d'Andreas Hoffmann i Klaus Hoeppner (1984). 
9. Lustige Mutanten, "Missgeburten". De la casset Gute Fetzen. Música d'Exo 
Neutrino i Lustige Mutanten (1981). 
10. Grabnoct, "Töten und Fressen". Del CD compilació 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack, 2006). Música de Pallas / Pallas, 
Schulz, Tatschke. 
11. Neros tanzende Elektropäpste, "2 Füller + 1 Kamm". Del CD recopilatori So 
nicht, publicat per Reinfall Tapes rc003, 1981. 
12. Les Kilometres, "Luffelomp". De la compilació en casset Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981) 
13. Stefan Döring, "Volkswiese". Del CD compilació 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack, 2006). Música d'Stefan Döring. 
14. Ulrich Lumbabo, "Kuchen backen". Del fanzine/casset AK AK 5. Música 
d'Ulrich Bogislav (principis dels noranta).  
15. Ulrich Lumbabo, "Wickelweste". Del fanzine/casset AK AK 5. Música d'Ulrich 
Bogislav (principis dels noranta). 
16. Andy Giorbino, "Stadt der Kinder". Enregistrat d'un programa de ràdio d'NDR 
(c. 1983). 
17. Dolche, "Hände von heute". De la casset de Dolche. Música d'Ando Yoo, 
Johann Popp i Olaf Boqwist (1993). 
18. Der Demokratische Konsum, "Die Kuh". Del CD compilació 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack ZZ 2015, en col·laboració amb 
Verbrecher Verlag, 2006). Música de Wolfram Ehrhardt / Der Demokratische 
Konsum. 
19. Gurk, "Schaperklackdack 1". De la casset publicada per Pissende Kuh 
Kassetten PKK-III-07, 1985. 
20. Tagesschau, "Gib mir 1 Mark". De la compilació en casset Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981).  
21. Anadolu Bayramlari, "Sergilim". De la compilació en casset Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten C-Tel 1, 1981).  
22. Max Goldt, "Die Lebensführung". De l'LP L’eglise expanded (Gagarin Records, 
GR2024, 2010). 
23. Max Goldt, "Amalia goes by train and by boat". De l'LP There are grapefruit 
hearts to be squeezed in the dark (Gagarin Records, GR2020, 2009). 
24. Klick & Aus, "Systeme Rasten Ein".  Del CD compilació 
Spannung.Leistung.Widerstand  (ZickZack, 2006). Música de di Roes / Klick & 
Aus. 
25. Thorax-Wach, "Tango Fontanello". De la casset Euch geht’s ja noch viel zu 
gut (1981), reeditat com a LP (Twisted Knister, knack 001). 
26. N.N., "Bombe fällt". Enregistrat d'un programa de ràdio d'NDR Musik für 
junge Leute (c. 1982).  
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[Disseny del casset de Gute Fetzen, 1982] 

 

 
 

03. Agraïments 
 
Agraïments a tots els artistes participants. Agraïment especial també a Iko 
Schütte de Pissende Kuh Kassetten, Frank Apunkt Schneider i Beate Bartel per 
facilitar-me una música meravellosa i pel seu entusiasme. 
 
 
 

04. Llicència 

    
2011. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  

S'han fet totes les gestions posibles 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 del possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
http://rwm.macba.cat 


