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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. Aquest nou episodi investiga l'ús de 
la respiració com a eina artística.    
 
A càrrec de Kenneth Goldsmith. 
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Publishers Weekly va descriure l'obra escrita de Kenneth 
Goldsmith com "un dels treballs de collage més bonics i 
exhaustius realitzats en poesia". Goldsmith és l'autor de deu 
llibres de poemes, editor i fundador de l'arxiu online UbuWeb 
(ubu.com), i editor del llibre I'll Be Your Mirror: The Selected 
Andy Warhol Interviews, que va servir de base per a una 
òpera, Trans-Warhol, estrenada a Ginebra el març de 2007. 
El mateix any, la British Library va estrenar un documental 
sobre la seva obra anomenat Sucking on Words. Goldsmith 
és professor d'escriptura a la Universitat de Pennsylvania, on 
també s'encarrega de PennSound, un arxiu online de poesia. 
De 2009 a 2010 va ser nomenat The Anschutz Distinguished 
Fellow Professorship in American Studies a la Universitat de 
Princeton i va rebre el Qwartz Electronic Music Award a 
París el 2009. Al 2011 ha co-editat Against Expression: An 
Anthology of Conceptual Writing i ha publicat un llibre 
d'assajos crítics, Uncreative Writing.   
 
http://epc.buffalo.edu/authors/goldsmith/  
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Goldsmith  
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #7 

La bellesa de la respiració 
 
Aquesta mescla investiga l'ús de la respiració com a eina artística.    
 
 

01. Sumari 
 
El col·leccionista d'art basat en la paraula més important del món és Marvin 
Sackner, un cardiòleg de Miami Beach que va fer la seva fortuna gràcies a la 
invenció d'una vàlvula cardíaca. Aquesta li va permetre adquirir una vasta 
col·lecció d'obres de futuristes russos, que posteriorment va expandir amb 
nombroses peces de poesia visual i concreta. Avui, el Ruth and Marvin Sackner 
Archive for Visual and Concrete Poetry conté centenars de milers d'obres, de 
Vladimir Mayakovsky a Jenny Holzer. La col·lecció, albergada en un magatzem 
enorme ple a vessar, és una meravella visual d'objectes efímers, enregistraments, 
llibres, mobles i escultures, tot fet de paraules. 
 
L'any 1992, per a celebrar la seva invenció, Sackner va encarregar a 167 artistes 
obres al voltant de la idea de la respiració, per a exposar-les a la convenció anual 
de l'American Thoracic Society de Miami Beach. La mostra resultant va ser més 
aviat una intervenció: imagineu-vos una sala plena de metges dedicats en cos i 
ànima a la salut de la cavitat toràcica, envoltats d'una bogeria absoluta d'obres 
d'art avantguardista. Atesa la bona reputació que el Dr. Sackner té al seu camp, 
cal assumir que els seus col·legues van aixecar lleugerament la cella però van 
acabar aprovant la idea. Al cap i a la fi, un cop arribes a un cert nivell de sou, 
col·leccionar art és gairebé natural. La diferència és que, lluny d'adornar les 
seves parets amb Picassos o Warhols, el Dr. Sackner estava enamorat de les 
paraules i la seva força motriu: la respiració. 
 
Més enllà dels seus interessos professionals, el que el Dr. Sackner pretenia deixar 
clar amb el seu gest era el fet que la veu, i per extensió el sistema respiratori i 
pulmonar que la fan possible, són la base de la poesia. Després de la Segona 
Guerra Mundial, quan els avanços en la microfonia van fer assequible gravar i 
manipular sons més enllà del que fins llavors era imaginable, una nova generació 
d'artistes va començar a experimentar amb els sons del seu propi cos. Un pioner, 
el poeta sonor francès Henri Chopin, va arribar a donar el títol The Body is a 
Sound Factory a una sèrie dels seus enregistraments. Així naixia una branca de la 
poesia sonora centrada en la pròpia respiració. Malgrat que es podria apostar per 
la puresa de la respiració com a gest i fer-ne un programa de ràdio (segurament 
força avorrit), jo he preferit centrar-me en les impureses i tergiversacions 
d'aquesta mateixa tradició, i en coses que s'escapen totalment de la norma, com 
el tema que obre la selecció: "Breathing Warm Ups". Aquesta peça pertany a 
l'àlbum d'aeròbic eròtic de Pierre Raymonde i Bugs Bower, que fusiona dos tipus 
d'exercici físic: al cap i a la fi, resulta molt difícil imaginar-se tant una pel·lícula 
porno com una sessió de gimnàs sense respiracions profundes. "Atem" 
(respiració) de Kraftwerk, que conté simplement el so d'una persona respirant, 
sembla una justificació de l'ús radical de la repetició electrònica en el treball del 
grup alemany; la respiració rítmica que ens acompanya des del dia que naixem 
elevada a la forma més essencial de minimalisme. 
 
Pel camí també escoltareu dos artistes obsessionats amb els globus, Bill Morrison 
i Judy Dunaway. Bill Morrison, també conegut com The Balloon Man, era un 
sonat establert a Los Angeles que va intentar triomfar al món de l'espectacle amb 
els seus trucs amb globus (encara que no va arribar més allà d'un pilot per a un 
programa de TV als setanta). Pel contrari, Judy Dunaway és una artista de la 
improvisació que utilitza globus com les fonts sonores per a les seves 
composicions, fregant-los, inflant-los, desinflant-los i fent-los explotar, sovint 
amb la col·laboració d'artistes com Christian Marclay i Shelley Hirsh. En aquest 
programa, escoltem la seva versió de "Surabaya Johnny", de Kurt Weill, feta 
exclusivament amb globus.  
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Els vocalistes d'avantguarda també han demostrat molt d'interès per la respiració. 
Molts d'ells són cantants de formació clàssica que han d'aprendre projecció vocal 
i resistència. Aquí trobem tres d'aquestes cantants: Meredith Monk, Annea 
Lockwood i Joan La Barbara. Cadascuna d'elles treu profit de diferents tècniques 
de respiració clàssiques: els cops breus de respiració de Monk, la improvisació de 
Lockwood, i la tècnica de prolongació de La Barbara per a una peça encarregada 
per als jocs olímpics de 1984 a Los Angeles. 
 
També podreu escoltar els impressionants jocs de respiració dels Inuit. En 
aquestes competicions d'un contra un, dos individus intercanvien alenades, 
esbufecs i d'altres sons fins que un dels dos es dóna per vençut. Realment 
impressionant. Els misteriosos Language Removal Services de Los Angeles 
esborren literalment parts del discurs de personatges famosos. En aquest cas, 
s'elimina per complet el llenguatge d'una gravació de William S. Burroughs, però 
els seus "ums" i "ahs" nasals són encara tan identificables com el seu parlar 
habitual. Intercalats al llarg de tot el programa escoltareu altres aproximacions a 
la idea de la respiració, des de Mel Torme al gaiter avantguardista David Watson, 
o fins i tot un anunci insuportable de Bud Lite sobre el mal alè. 
 
Els budistes Zen insisteixen que durant la meditació hom ha de concentrar-se 
exclusivament en la respiració i, quan la ment comença a divagar, tornar a 
pensar-hi. Això significa, bàsicament, que mentre respirem, estem vius. Tot allò 
que fem cada segon són coses que donem per segures. Des d'una perspectiva 
radicalment diferent, aquests artistes volen fer-nos conscients de la mateixa idea: 
posant l'accent en la nostra funció corporal més comuna (encara que gairebé 
invisible), i utilitzant-la com la base per a la seva exploració sonora, aquests 
revelen una realitat tan còsmica com mundana, quelcom que tenim constantment 
davant però que acostumem a ignorar. John Cage va dir una vegada que la 
música ens envolta constantment, i que l'únic que ens cal per escoltar-la és parar 
l'orella. Aquests artistes miren de dir-nos el mateix: que la respiració ens envolta 
en tot moment, i que el que necessitem són les eines per a fer-hi atenció. 
Aquesta recopilació pretén ser un petit pas cap a aquest objectiu. 
 

    

02. Llista de temes 
 
Pierre Raymonde i Bugs Bower, "Breathing Warm Ups". D'Erotic Aerobics (segell 
desconegut, 1982) 
Kraftwerk, "Atem". De Kraftwerk 2 (Philips, 1972). 
Mel Torme, "You Leave Me Breathless". D'It's a Blue World (Reissue Affinity, 
1985).  
Annea Lockwood, "Breathing Machine". De The Glass World (Tangent Records, 
1970). 
Bill Morrisson, "Blow It Up". De The Balloon Man (Sharpeworld, 2004). 
Joan La Barbara, "Time(d) Trials and Unscheduled Events" (fragment). De Sound 
Paintings (Lovely Music, 1991). 
Language Removal Services, "Marilyn Monroe". De Static Language Sampler (CD 
autopublicat, sense data). 
Meredith Monk, "Little Breath". D'Impermanence (ECM, 2008). 
Ken Nordine "Breathing". De Ken Nordine Does Robert Shure – Twink (Philips, 
1967). 
Joël Hubat, "The Beauty in Breathing, Side 1" (inèdita, encàrrec per a la mostra 
homònima del Sackner Archive, 1992). 
Inuit Throat Songs, "Katajjaq". De UNESCO series of Musics & Musicians of the 
World (sin fecha). 
Phil Minton, "Breathing Out". De The Blood, Muscle & Air: The Intimate Voice 
(Sonic Arts Network, 2008). 
David Watson amb Shelley Hirsch i Makigami Koichi, "Throats". De Feld (Ecstatic 
Peace!, 2007). 
Bud Light Real Men of Genius Advertisement, "Mr. Really Stinky Breath Breather 
Outer" (2003). 
Chuck Jones, "NPR Breathing" (fragment). De http://babygorilla.com/ (sense 
data). 
Language Removal Services "William S. Burroughs". De Static Language Sampler 
(CD autopublicat, sense data). 
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Bill Morrisson "24 Single Breath Blow". De The Balloon Man (Sharpeworld, 
2004). 
Language Removal Services "Marcel Duchamp". D'Static Language Sampler (CD 
autopublicado, sin fecha). 
Judy Dunaway y David Hanson "Surabaya". D'Unreleased Balloon Tracks  
(UbuWeb, 1999). 
Alastair Noon "Voiceless". D'Homo Sonorous: An International Anthology of Sound 
Poetry (National Centre for Contemporary Art, Kaliningrad, Rússia, 2001).  
Enno Stahl "Breath Attack". D'Homo Sonorous: An International Anthology of 
Sound Poetry (National Centre for Contemporary Art, Kaliningrad, Rússia, 2001).  
Ivor Cutler i Linda Hirst, "Breathing Regularly". De Privilege (Rough Trade, 
1983).  
 
 

03. Crèdits 
 
Concepte i selecció musical de Kenneth Goldsmith. Producció de Roc Jiménez de 
Cisneros. 
 
 
 

04. Agraïments 
 
Agraïments a tots els artistes participants.  
 
 
 

05. Llicència 

    
2012. 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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