
 

Curatorial > INTERRUPCIONS 
 
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. En aquest nou episodi Alan Bishop 
mescla emisions radiofòniques d’AM i FM, enregistraments 
de camp i altres fonts per crear un collage radiofònic. 
 
A càrrec d’Alan Bishop. 
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Com a membre fundador de la banda de música outsider i de 
performance Sun City Girls, Alan Bishop ha produït i/o 
participat en dotzenes d’enregistraments amb excel·lent 
resposta de la crítica durant les darreres tres dècades. 
Propietari d’Abduction Records des de 1993, també és 
corresponsable de Sublime Frequencies, el segell que va 
fundar l’any 2003 per a rescatar tresors perduts en forma de 
sons, cerimònies i experiències de cultures musicals 
infravalorades d’arreu del món. Alan Bishop també es dedica 
al collage radiofònic, el cinema folk, la performance i 
l’escriptura. www.sublimefrequencies.com 
 
 
 
 

INTERRUPCIONS #10 

Radio Maghreb 
 
En aquesta peça Alan Bishop reivindica l’ús de la ràdio com a instrument 
electrònic en un viatge a través del temps i de l’espai que recupera antics 
enregistraments de les ones AM i FM del seu primer viatge a Espanya i Marroc el 
1983. 
 
 

01. Sumari 
 
Per mi tot va començar a Saginaw, Michigan, on la ràdio era la meva principal 
font d’informació, una finestra al món. Una dècada abans de l’arribada de la 
televisió via satèl·lit i aproximadament trenta anys abans que Internet 
transformés per sempre més la manera que la gent accedeix a les notícies i a 
l’entreteniment, el meu pare em va comprar un receptor de ràdio barat amb 
bandes d’ona curta, informació meteorològica, policia, i AM/FM. Jo tenia nou 
anys. Podia escoltar altres ràdios però aquesta era diferent: m’oferia més que les 
freqüències d’ona mitja AM que eren habituals durant els anys seixanta (l’FM 
encara era insignificant a l’època). Estava totalment fascinat per les possibilitats 
de la recepció d’ona curta, i així va començar la meva obsessió amb la ràdio. Per 
a mi, allò era una font vital inacabable amb una varietat pràcticment infinita de 
sons. Combinant això amb les possibilitats afegides que ofereix la ràdio a mida 
que canvies d’ubicació geogràfica, es podria dir que la ràdio és l’instrument sonor 
més versàtil de la història. L’any 1980 jo ja feia experiments amb collages 
sonors, barrejant trossos de sons de la televisió i la ràdio amb la meva pròpia 
música i enregistraments de camp.  
 
El maig de 1983 vaig viatjar a Marbella amb el meu germà i un amic. El pla era 
estar-nos unes setmanes en un pis d’un cosí meu i després baixar al Marroc. Vam 
estar uns dies tocant la guitarra al carrer per tal de fer una mica de diners per a 
menjar i beure. A la nit em dedicava a escanejar la ràdio local. Vaig començar a 
gravar fragments de música de Radio Tangier International, que arribava des del 
Marroc fins a la meva grabadora portàtil a Espanya. La varietat de música que 
programava l’emissora era impressionant: jazz i be-bop, clàssics orquestrals 
libanesos i egipcis, música folk marroquina, bandes sonores índies, rock 
psicodèlic de finals dels seixanta, cançó francesa, etc. Mai no havia escoltat 
tanta varietat transmesa des d’una sola font. Després d’enregistrar unes quantes 
cançons, vaig començar a capturar anuncis, falques, interludis i blocs de 
notícies. Aquest procés va continuar fins a la meva arribada al Marroc, on vaig 
passar els següents dos mesos.  
 
Escoltar emissores de ràdio locals és una manera lògica i efectiva d’entrar en 
contacte amb els estils musicals d’un país o regió. La meva intenció original era 
gravar trossos de cançons per a poder reproduir-los a les botigues de discos locals 
i així esbrinar el nom de l’artista i la cançó per a comprar l’àlbum o la cinta. Però 
a mesura que enregistrava segments de música en casset, vaig prendre 
consciència de l’estrany collage sonor que s’anava creant de mica en mica. A 
partir d’aquí vaig començar a manipular la ràdio per a aconseguir aquest efecte 
de manera intencionada. El meu objectiu era crear un collage sonor en temps 
real, encara que de seguida vaig desenvolupar una habilitat per a l’edició 
d’aquests segments (Radio Algeria conté més de 70 talls, i Radio Sumatra més 
de 100). Radio Morocco va ser el primer collage que vaig muntar seguint el 
format de la ràdio regional/nacional. Després de gravar hores d’àudio 
meticulosament seleccionat, vaig seqüenciar els meus fragments favorits per a 
crear una mescla d’una hora de durada a mode de resum. No tenia ni idea que, 
vint-i-un anys més tard, allò esdevindria el primer collage radiofònic local 
publicat. Vaig fer servir una combinació de retransmissions d’AM, FM i ona curta 
en les quals hi havia des de música berber fins a cançons populars marroquines i 
egipcies o emissores internacionals com BBC, Radio France i Radio China.   
 
Els meus coneixements de l’àrab i d’altres lengües autòctones eren més aviat 
escassos però, lluny de veure això com un obstacle, em vaig agafar el suposat  
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desavantatge com una manera més estimulant de percebre el so. Molta gent està 
en contra d’aquesta idea, però jo insisteixo que no entendre la sintaxi d’un 
idioma pot ser un avantatge en l’exploració de formes sonores en el context de la 
cançó i de la veu. Per a mi, les noves interpretacions i dissenys del llenguatge 
sonor tenen un efecte subconscient i inspiren molt més que la funció utilitària de 
la paraula. Davant del triomf de l’abstracte, el llenguatge deixa de ser 
comunicació i esdevé ambient, sentiment. Algunes de les lletres més interessants 
que he escrit van sortir després d’hores d’escolta de vocalistes tailandesos: tot 
escollint paraules i frases que recordaven a expressions en anglès i escrivint-les 
de manera consecutiva, construint així una narrativa que al meu entendre 
funciona millor que, per exemple, la tècnica de cut-up de Burroughs i Gysin. I a 
la inversa passava alguna cosa semblant: la majoria dels marroquins que vaig 
conèixer no sabien prou anglès per a reconèixer, entendre o pronunciar 
correctament la lletra d’una cançó de Bob Marley o Michael Jackson, però les 
cantaven igualment en un llenguatge inventat, sense cap mena de complex i amb 
tot el seu cor. Ni les lletres originals ni un idioma són un obstacle davant de la 
bellesa, el poder o l’energia d’una cançó.  
 
La meva aproximació al tema no és gens acadèmica, però no és pas perquè jo ho 
hagi planejat així, sinó que és més aviat el resultat de la meva experiència 
pràctica. De manera totalment accidental, el concepte del collage radiofònic ha 
suscitat en els darrers anys un diàleg estètic i ètic entre nombrosos melòmans i 
etnomusicòlegs a Europa i Amèrica. La correcció política ha canviat la nostra 
manera d’utilitzar el llenguatge. El terme “exotica” (que jo sempre he fet servir), 
segueix existint per a descriure la música de procedències llunyanes, però avui té 
sentit des de diverses perspectives. Per exemple, el que resulta exòtic per a un 
marroquí és la música de Frank Sinatra o Bob Seger. Els crítics d’avui dia sembla 
que estan més interessats en les descripcions literals que en la música i el so. I 
encara que tinc teories sobre els motius d’aquesta tendència tan desafortunada, 
no les explicaré pas aquí. La música i el so són els meus principals interessos, la 
meva passió, i els elements descriptius que envolten la seva presentació em 
semblen poc rellevants. El so com a forma pura té un poder suprem comparat 
amb la seva presentació (més enllà de qui el presenti), i això és el que més 
m’atrau. Que potser sento la necessitat d’identificar totes i cadascuna de les 
fonts sonores dels meus collages? No. Jo presento l’àudio tal com em va arribar a 
mi. Jo simplement passo la meva pròpia experiència a l’oïdor. No em veig obligat 
a organitzar ni a recontextualizar el material per als altres.  
 
I si he de ser completament transparent i sincer, crec que les tergiversacions 
poden ser una dinàmica positiva i reveladora que sovint condueix a noves formes 
de pensar. Des de l’acadèmia s’ha suggerit en diverses ocasions que la 
interpretació o la presentació parcial d’un fenomen (en aquest cas em refereixo al 
fenomen de la música no occidental) és una pràctica errònia o inadequada que 
pot ser irrespectuosa, racista o perjudicial. Suposo que aquest seria un punt de 
vista vàlid en determinades circumstàncies, però segueix sent qüestió de 
perspectiva i, al cap i a la fi, qualsevol interpretació es torna parcial amb la 
intervenció humana, de manera que la idea d’una presentació objectiva és falsa 
des del mateix principi. Però com sol passar amb tot l’acadèmic, l’exclusivitat i el 
protocol es converteixen en raó i en pensaments per la força, de la mà de grans 
mecanismes institucionals amb el poder d’intimidar les percepcions humanes 
fins a extrems insospitats. No és que això els ratifiqui, només els fa més visibles i 
influents a nivell social. És per això que prefereixo ignorar per complet les regles 
de l’acadèmia i l’exclusivitat que aquesta promulga, i cenyir-me als meus propis 
mètodes derivats de l’experiència, guiats per la intuïció i per un factor sovint 
infravalorat: l’humor. Les institucions acadèmiques no tenen sentit de l’humor. 
No hi ha gaires motius per al somriure darrere de les reixes, especialment quan 
un ha de lluitar pel seu lloc de treball. També em sembla que escoltar o 
presentar música no occidental és un acte polític. Consumir menjar sirià, 
cambodjà o nord-coreà, és un acte polític? Si jo (com a no-iraquià) fós el 
propietari d’un restaurant iraquià i oferís al públic menjar iraquià, seria un gest 
polític? Hi ha una manera “correcta” de presentar el menjar iraquià al gran 
públic?  
 
Després de confeccionar i publicar diversos collages radiofònics del pròxim 
orient, l’Índia i el sud-est asiàtic al llarg de vint-i-dos anys, vaig tornar al Magrib 
el 2005 per a treballar en la peça Radio Algeria. L’emissora de ràdio nacional  
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algeriana té una presència enorme tant en l’AM com en l’FM. Com a la resta del 
món, les emissores d’FM són nombroses i ofereixen principalment programació 
musical, mentre que les d’AM s’encarreguen de les notícies, els debats, els 
esports i la religió. Diverses emissores del Marroc, Espanya i França competien 
per les freqüències. La ciutat d’Oren disposa d’una selecció de ràdio limitada, 
igual que la regió central muntanyenca del país, però el nombre d’estils musicals 
algerians disponibles era impressionant: rai modern i clàssic, guesba tradicional, 
pop khabyle, pop i rock dur àrab i algerià, cançons saharawis dels campaments 
del Front Polisario al sud, i diversos estils del Sahara, música tuareg i folk híbrid. 
Combinats amb cançons populars a l’estil andalús i francès, no faltaven pas àrees 
per explorar. A l’ona curta vaig aconseguir captar emissores locals de la costa est 
del país, del sud del desert, i de nacions veïnes com ara Mali, Niger i Líbia, 
encara que vaig decidir no incloure aquest material a la mescla final. El playlist 
que acompanya aquest text és una selecció de fragments re-seqüenciats de Radio 
Morocco i Radio Algeria.  
 
Continuaré promovent la ràdio com el millor instrument de so electrònic de la 
història. Com a mitjà per a la composició i l’experimentació, és un recurs 
inesgotable. La idea del collage radiofònic d’un indret específic s’hauria d’haver 
inventat molt abans, al llarg de la història de la ràdio. Potser hi ha exemples per 
descobrir en arxius, o en antigues cintes enterrades en algun traster. 
M’encantaria poder escoltar hores i hores d’enregistraments de la ràdio de països 
en desenvolupament a començaments o mitjan segle vint. Els enregistraments de 
la ràdio i els collages sempre han estat un hobby per a mi, però mai no vaig 
pensar que veurien la llum. Afortunadament, he aconseguit compartir aquests 
experiments personals amb un públic més ampli. 
 
 
Alan Bishop 
Desembre de 2011 

 

02. Llista de temes 
 
Radio Tangier International (Marroc)  
Enregistraments de camp introductoris; falca de Radio Tangier de 1983; 
variacions de música folk berber; fragment de ‘Maoud’ d'Abdel Halim Hafez.    
 
Chante du Tamri (Marroc)  
Collage de segments d'AM amb música àrab, espanyola i francesa; DJ presentant 
cançons.   
 
Disco Maghreb (Algèria)  
Falca d’introducció; guitarra raï dels setanta d'Oren (Cheb Zergui), pop algerià 
modern.    
 
Radio International (Algèria)  
Rock algerià raï dels setanta (Cheb Khaled); falques de ràdio; rock algerià.    
 
Saharan Music (Algèria)  
Música blues folklòrica de Sahel; música indígena; falca de ràdio i anunci; pop 
modern algerià; música andalusa folklòrica utilitzada com a tema recurrent a la 
ràdio.    
 
Radio Marrakesh (Marroc)  
Folk marroquí clàssic; música àrab francesa; música popular àrab instrumental; 
música berber; pop libanès.    
 
Radio Algiers (Algèria)  
Spots de ràdio; música pop francesa; falca d'una ràdio algeriana.   
 
The Color of Frequency (Marroc)  
Collage de fragments mono AM en estèreo; música berber; música pop libanesa; 
pop marroquí; fragments de l'Alcorà; pop libanès (Taroub); música indígena.   
 
Collage Ornamental (Algèria)  
Falca de ràdio; pop folklòric algerià; anunci del DJ; música andalusa; anunci; 
música indígena.   
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The Fading of Fidelity (Algèria) 
Anunci breu; himne nacional d'Algèria; folk algerià convertit de senyal FM estèreo 
a AM mono. La introducció d’aquest fragment va ser enregistrada d'FM abans que 
la cinta s’acabés, amb tot, vaig aconseguir gravar gran part de la cançó (després 
de reconèixer la intro) en AM, i completar el tema fonent els dos enregistraments 
parcials. 
 
Radio Essaouira (Marroc) 
DJ radiofònic; interludi oud; falca de Radio Tangier #2 amb DJ; música folklòrica 
indígena; enregistraments de camp.  
 
 

03. Enllaços relacionats 
 
Sublime Frequencies 
www.sublimefrequencies.com 
 
Abduction Records 
www.suncitygirls.com/abduction/ 
 
‘No Sleep till Beirut: A conversation with ALAN BISHOP’: article de Brandon 
Stosuy (2005) 
www.arthurmag.com/2010/10/25/no-sleep-till-beirut-a-conversation-with-alan-
bishop-by-brandon-stosuy/ 
 
“Sublime Frequencies’ Ethnopsychedelic Montages”: article de Marcus Boon 
www.electronicbookreview.com/thread/musicsoundnoise/ethnopsyche 
 
Podcast MEMORABILIA. COLLECTING SOUNDS WITH... Sublime Frequencies  
rwm.macba.cat/en/extra/memorabilia_sublime_frequencies/capsula 
 
 

04. Crèdits 
 
Concepte i selecció musical d’Alan Bishop. Agraïments a Mark Gergis.  
 
 

05. Llicència 
 
2013. 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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