
 

Curatorial > INTERRUPCIONS #3 
 
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. A Quimera Bregman / Deutsch - 47 
minuts d'atenció bifurcada, Florian Hecker suggereix una 
fusió de dues col·leccions de treballs crucials en el camp de 
la psicoacústica, que requereix de l'audiència una 
reconstrucció selectiva d'unitats distintes en una Gestalt 
global que culmina en una experiència auditiva quimèrica. 
 
Comissariat i produït per Florian Hecker  
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En les seves instal·lacions, actuacions en directe i 
publicacions, Florian Hecker aborda temes específics de la 
composició contemporània desenvolupats a partir de la 
segona meitat del segle XX, la música electroacústica i 
altres disciplines no musicals. L'obra de Hecker dramatitza 
l'espai, el temps i la percepció d'un mateix, aïllant 
esdeveniments auditius específics en la seva singularitat, 
per tal d'ampliar els límits de la seva materialització. La 
seva autonomia objectual queda exposada alhora que 
s'evoquen sensacions, memòries i associacions en una 
intensitat immersiva.  
 
Entre les seves performances recents destaquen Push & Pull, 
Tate Modern, Londres, 2011; Instal, Tramways, Glasgow, 
2010; Hebbel am Ufer, Berlín, 2010 a més d'una sèrie de 
col·laboracions amb Aphex Twin a Warp 20, Cité de la 
Musique, París i Sacrum Profanum, Cracòvia, l'any 2009. Ha 
exposat en solitari a MMK Museum für Moderne Kunst, 
Frankfurt (2010), Chisenhale Gallery, Londres (2010), Bawag 
Contemporary, Viena (2009) i Sadie Coles HQ, Londres 
(2008). 
 
http://florianhecker.blogspot.com 
 
 
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #4 

Quimera Bregman / Deutsch – 47 minuts 
d'atenció bifurcada  
 
A Quimera Bregman / Deutsch – 47 minuts d'atenció bifurcada, Florian Hecker 
suggereix una fusió de dues col·leccions de treballs crucials en el camp de la 
psicoacústica, que requereix de l'audiència una reconstrucció selectiva d'unitats 
distintes en una Gestalt global que culmina en una experiència auditiva 
quimèrica. 
 
 

01. Sumari 
 

I 
 
El punt de partida d'aquest programa consta de dues publicacions de mitjan anys 
noranta: Musical Illusions and Paradoxes1 de Diana Deutsch i Demonstrations of 
Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound2 d'Albert S. 
Bregman i Pierre A. Ahad. Aquests dos CDs contenen demostracions –o 
il·lustracions, tal com suggereix Bregman (1996, p. 2)– del treball d'investigació 
en psicoacústica (Bregman) i psicologia musical (Deutsch) dels seus respectius 
autors. Tots dos volums comencen amb un comentari dels propis autors i van 
acompanyats de notes molt exhaustives amb descripcions del contingut sonor, a 
més d'instruccions i suggeriments referents a paràmetres d'escolta com el volum 
de reproducció, la col·locació dels altaveus, la distància respecte als mateixos, i 
la necessitat o no d'auriculars en cadascuna de les peces. Els enregistraments i 
els textos adjunts conformen un paquet en el qual l'oïdor verifica els objectius 
dels CDs a través d'un encontre sonor subjectiu. 

 

II 
 
A Musical Illusions, Deutsch centra la seva atenció en un cos d'investigació que 
mira d'entendre l'organització perceptiva de les notes musicals i els seus 
corresponents valors d'altura. Dramatitzant i subvertint aquesta orientació, m'he 
aventurat en un territori menys definit, que deixa enrere aquests criteris 
d'organització i els substitueix per una investigació especulativa i fenomenològica 
en el camp de la psicoacústica i el propi so.  
 
La proposta aborda un tema clau en aquest terreny, en el qual els investigadors 
proposen diferents aproximacions a l'estudi de la percepció auditiva humana, per 
a destriar si el so hauria de classificar-se en termes d'"esdeveniment, flux o 
producte de la segregació de figura i fons" (Kubovy i van Valkenburg, 2004, pp. 
113-147). Tractar la percepció auditiva del so com un "esdeveniment" estén la 
idea elemental que els fenòmens auditius són el resultat de "canvis abruptes que 
ocorren en l'entorn" (p. 118) –una transformació marcada per "esdeveniments" 
diferenciables–. Tractar la percepció auditiva del so com un "flux" té en compte la 
manera en què els principis perceptius de la Gestalt organitzen la nostra 
percepció del flux de sons de l'entorn. L'aproximació basada en la "segregació de 
figura i fons" se centra en la percepció auditiva d'objectes sonors o "unitats 
d'atenció" (p. 122).  
 
Aquest darrer enfocament recolza una manera d'entendre el món com una 
col·lecció d'objectes, més que d'esdeveniments3 o processos (p.119). Alguns 
autors admeten que la idea del so com a producte de la "segregació de figura i 
fons" pot semblar sovint massa tancada. Aquí és important tenir present que un/a 
oïdor/a pot centrar la seva atenció en una "figura" que és part d'una col·lecció 
d'altres objectes que no necessàriament es poden representar com un "fons", ja 
que aquests són també "objectes auditius". (Kubovy i van Valkenburg, 2004, p. 
123)  
 
Sense decantar-se per cap de les definicions en particular, tots aquests 
acostaments contradictoris semblen perdre de vista que la nostra percepció del  
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[Quimera Bregman / Deutsch – 47 minuts d'atenció bifurcada, sketch 2D, 
2011] 

 

    
so resulta sovint impossible de categoritzar. La discussió del concepte de "timbre" 
és un bon exemple d'aquest conflicte. "El timbre tendeix a ser un calaix de sastre 
multidimensional en el qual els investigadors de psicoacústica acaben entaforant 
tot allò que no poden definir com altura o volum: breus canvis espectrals com ara 
començaments transitoris d'esdeveniments sonors, espectres a llarg termini, les 
qualitats dinàmiques que un músic anomenaria 'textura' i d'altres fenòmens".4 
Aquest enginyós comentari fet per Albert S. Bregman i Stephen McAdams l'any 
1979 evidencia de manera molt gràfica l'ampli espai que existeix entre les 
diferents nocions i convencions emprades habitualment en el tractament de la 
percepció auditiva i musical. Onze anys més tard, Bregman va tornar a manifestar 
el seu malestar sobre la categorització del "timbre". La definició suggerida per 
Bregman és diametralment oposada a la definició que proporciona l'American 
Standards Association, segons la qual el timbre és "l'atribut de la sensació 
auditiva en termes de la qual un oïdor pot jutjar que dos sons presentats de 
forma similar i amb la mateixa altura i volum són diferents" (ASA, 1960 a 
Bregman, 1994). En canvi, Bregman proposa: "no sabem com definir el timbre, 
però no és ni el volum ni l'altura".5 

 

III 
 
Aquesta acceptació que existeixen paradoxes no resoltes en la nostra percepció 
del so planteja una "bretxa fenomenològica", una falla en el propi context de la 
psicoacústica amb una forta connexió al pensament i la pràctica més enllà dels 
àmbits de la música i la psicologia.6 En aquest "camp obert en el qual les 
categories de la psicologia musical i la psicoacústica tradicional mai acaben 
d'establir-se del tot, en el qual som incapaços de trobar un nom o una 
classificació per a fenòmens de l'experiència, un s'enfronta a la tasca de 
qualificar tot allò que podríem anomenar l''al·lucinatori.'" (Hecker i Matos, en 
procés d'impressió, Mackay, 2010, p. 11).  
 
Tenint això ben present, aquest programa proposa l'exploració d'una Quimera 
Auditiva8 que entrellaça els primers 46 minuts del canal dret del CD de Bregman 
Demonstrations of Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of 
Sound, i el canal esquerre al complet del CD Musical Illusions and Paradoxes de 
Deutsch. Tal com van descriure Bertrand Delgutte, Zachary M. Smith i Andrew J. 
Oxenham7, el procés de la Quimera Auditiva comença analitzant i després 
intercanviant l'"evolupant d'un so per l'estructura d'un altre" (Delgutte et al., 
2002, p.  87). Durant aquest procés s'intercanvia informació crucial referent als 
paradigmes de "l'on" (per exemple la percepció de l'altura i la localització del so) i 
el "què" (per exemple la percepció de la parla).  
 
La Quimera Bregman / Deutsch dissecciona i adultera les estructures d'altura-
temps del material original, alhora que suggereix un intercanvi, una transferència 
"de les seves qualitats". Celebrant la seva materialitat dinàmica, la Quimera 
deslliga aquests inputs deformats, revelant les seves forces en una sèrie de "tots" 
transitoris, sense eliminar per complet el seu potencial infinit com objectes 
abstractes. Aquí, un pot triar, seleccionar, adoptar i representar els fluxos sonors, 
o perdre's en l'orientació global d'aquests objectes auditius abstractes. O totes 
dues coses.  
 
Tal com va observar el filòsof francès Henri Bergson: "la consciència no 
complementa sinó que resta; el que arriba a la consciència és una porció 
dràsticament reduïda i esquematitzada del que ocorre en la sensació de manera 
immediata"9. Aquesta tasca negativa de reducció i integració torna a confirmar la 
declaració Duchampiana original: "l'espectador fa l'obra"10. Per tant, la sinergia 
incompleta d'aquesta emissió requereix de l'audiència una reconstrucció selectiva 
d'unitats distintes en una Gestalt global. 
 
1 Diana Deutsch: Musical Illusions and Paradoxes, Philomel Records, Inc., 1995.  
2 Albert S.Bregman i Pierre A. Ahad: Demonstrations of Auditory Scene Analysis: The Perceptual 
Organization of Sound. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1996 
3 És important recalcar que els autors (Kubovy i van Valkenburg, 2004) reconeixen que la 
diferència entre el so com objecte i com esdeveniment no és gens clara, sinó més aviat 
"intercambiable" (p. 119). 
4 Albert Bregman i Stephen McAdams: 'Hearing Musical Streams', Computer Music Journal 3, 
núm. 4 (Desembre). Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1979, pp. 26-43. 
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5 Albert S. Bregman: Auditory Scene Analysis. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1994. 
6 Per a més informació sobre la "bretxa fenomenològica" que emergeix d'aquestes nocions psico-
físiques del so tan diferents, com Esdeveniment (Blauert), Flux (Bregman) i Objecte Auditiu 
(Kubovy et al.) vegeu: R. Mackay 'These Broken Impressions'. A Susanne Gaensheimer (ed.), 
Florian Hecker. Event, Stream, Object. Colònia: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2010. 
7 Els sons quimèrics revelen dicotomies en la percepció auditòria, Zachary M. Smith*†‡, Bertrand 
Delgutte*†‡ & Andrew J. Oxenham†‡ * Eaton-Peabody Laboratory, Massachusetts Eye & Ear 
Infirmary, Boston, Massachusetts 02114, USA † Research Laboratory of Electronics; i ‡ Speech 
and Hearing Bioscience and Technology Program, Harvard-MIT Division of Health Sciences and 
Technology, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts 02139, USA. A 
Nature; vol. 416 (7 de març de 2002). 
8 El terme Quimera Auditiva es refereix de manera metafòrica a la noció de Quimera de la mitologia 
grega. La Quimera és una criatura híbrida que, segons Homer, provenia "de raça divina, no 
humana, lleó per davant, serp per darrere i cabra entre els dos. Una criatura terrorífica, immensa, 
lleugera i forta, l'alè de la qual era una flama impossible d'apagar." (Ilíada 6.181). Per a més 
informació sobre la mitologia de la Quimera, vegeu http://www.unifi.it/surfchem/solid/bardi/chimera 
a data d'1 de juliol de 2011. 
9 John Marks: Gilles Deleuze: Vitalism and Multiplicity. Londres: Pluto Press, 1998, p. 68. 
10 Michel Sanouillet (ed.): Duchamp du signe. París: Flammaration, 1975, p. 247. 
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03. Agraïments 
 
Bertrand Delgutte, Tommi Keränen, Robin Mackay, Sónia Matos, Anna Ramos. 
 
 

04. Crèdits 
 
Escrit i produït per Florian Hecker. 
 
 

05. 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. 
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