
 

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. A “Fenòmens psicoacústics com a 
material compositiu”, Ben Vida convida l’oïdor a descobrir el 
plaer de la complexitat sonora i els fenòmens psicoacústics 
aplicats a la composició. 
 
A càrrec de Ben Vida. 
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Ben Vida és un artista, compositor i improvisador de 
Brooklyn. La seva obra abasta diverses modalitats i formes 
de producció, i sovint empra tecnologies de síntesi 
analògica i digital per explorar fenòmens aurals i il·lusions 
acústiques. Vida ha publicat treballs en discogràfiques com 
PAN, ALKU, Thrill Jockey, Drag City, Bottrop-Boy, Hapna i 
Kranky. Tant en solitari com en col·laboració amb altres 
artistes, Vida ha presentat la seva obra en directe als Estats 
Units, Canadà, el Regne Unit, Austràlia, Corea del Sud i al 
Japó. benvida.blogspot.com.es 
 
 
 

INTERRUPCIONS #11 

Fenòmens psicoacústics com a material compositiu 
 
Aquesta selecció analitza el rol que l’ús de fenòmens aurals pot ocupar en la 
pràctica de la composició. A través de la implementació d’aquestes tècniques 
sonores expandides el compositor pot mirar de recalibrar l’oïda de l’audiència, i 
en aquest procés convidar-los a reconsiderar la mateixa idea de la composició.  
 
 

01. Sumari 
 
A les acaballes de la dècada dels setanta, l’artista sonor Max Neuhaus va 
començar a experimentar amb la construcció de senyals acústics per vehicles 
d’emergència. Històricament, el so de les sirenes havia estat condicionat pel 
dispositiu utilitzat per projectar el so (com és el cas del claxon activat per 
manovella, amb el seu característic to ascendent i descendent), però ja als 
seixanta, amb l’arribada dels sons amplificats electrònicament, la qualitat de les 
sirenes va deixar de dependre de manera directa de les característiques físiques 
del dispositiu. Això obria la porta a una varietat molt més àmplia de senyals 
acústics, tot i que els fabricants de sirenes no van manifestar gaire interès per la 
idea. Aplicant els seus coneixements sobre la percepció del so en els éssers 
humans, Neuhaus va invertir la següent dècada i mitja dissenyant el que ell 
considerava que seria una sirena més efectiva. Sabia que la localització del so era 
crucial: “Els nostres mecanismes mentals per localitzar so depenen d’un procés 
força delicat (encara que automàtic) en el qual es comparen les diferències en 
l’atac del so en ambdues oïdes. Aquest mecanisme funciona molt bé per coses 
com ara el so d’una branca trencant-se, però és més aviat inútil en el cas de sons 
continus o aquells en els quals l’atac no és del tot clar”.1 
 
A Nova York, els cotxes de policia van equipats des de fa un temps amb un nou 
model de sirena conegut com Rumbler (“eixordador”). El Rumbler, la presència 
del qual és tremendament física, produeix ràfegues curtes d’un to ascendent que 
va de 180 a 360 hertzs. Aquestes ràfegues es combinen amb sons de sirena 
aguda més tradicional, i la suma de tots dos dóna lloc a un esdeveniment sònic 
molt localitzat, gairebé palpable, que sembla més un objecte que un so. Un 
objecte sonor pràcticament visible. A la complexa topografia del paisatge urbà, on 
els sons reboten d’edifici en edifici, de superfície en superfície, el so hiperfísic 
del Rumbler crea efectes psicoacústics intensos i meravellosos. Segur que aquest 
mètode de projecció sonora hauria fascinat a un artista com Neuhaus.  
 
Al llarg del segle XX, molts compositors van introduir nous materials sonors per 
produir timbres cada vegada més complexos. Tant afegint seccions de percussió i 
fonts de so atonals a les orquestres tradicionals, com utilitzant les noves 
tècniques de producció de la síntesi electrònica i la música concreta, aquest 
univers sonor expandit va contribuir al naixement d’un espai creatiu que 
convidava a reconsiderar estructures compositives i a redefinir els paràmetres 
d’allò que s’entenia per matèria musical. En l’actualitat, l’ús de fenòmens 
acústics com un element compositiu més, o la utilització del so en l’espai com a 
mitjà, provoquen un efecte semblant. Com a resultat, avui contemplem un nou 
"nou univers sonor expandit" que va molt més allà de les fronteres convencionals 
del timbre i de la forma, un univers en el qual el control meticulós de la 
trajectòria d’un objecte sonor en l’espai esdevé tant un element compositiu com 
un gest musical. Aquesta pràctica complica alhora el camp de l’espacialització de 
so i el de la composició. En aquest nou paradigma, el temps i l’espai, 
l’arquitectònic i l’acústic, es fonen de manera gairebé indistingible. Així, 
treballant amb objectes sonors psicoacústics com a matèria, el compositor crea 
peces amb la capacitat de recalibrar l’oïda de l’espectador, emfatitzant no només 
allò que sentim si no com ho sentim. 
 
00:00 – 08:30 Headphonics 
 
Els auriculars ofereixen una experiència d’escolta única, que permet una  
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[Max Neuhaus, ‘Public Supply I’, 1966] 

 

 
exploració a fons de la fenomenologia interior. La imatge acústica generada dins 
del nostre cap ens força a concebre un espai que en cap moment és exterior. 
“Del crani fins a les neurones a través dels auriculars, podem localitzar un camp 
sonor virtual dintre del cap. Aquest espai es genera a la massa del cos on les 
masses sonores suren en un espai impossible. L’oïdor contemporani ha d’afrontar 
la necessitat creativa de generar la seva pròpia intersubjectivitat: una tasca de 
naturalesa fonamentalment espaial”.2 El lloc de l’audició per aquestes obres és 
específic per cada oïdor, i de fet és la nostra fisiologia la que acaba determinant 
com es percep i s’experimenta la peça. 
 
08:07 – 17:25 Emissions otoacústiques 
 
Determinades combinacions de tons poden convertir la membrana de l’oïda 
interna en un petit altaveu. Aquests tons, coneguts com emissions otoacústiques, 
fan que l’oïda actuï com un instrument neurofònic que emet sons, que semblen 
brollar de manera directa del cap de l’oïdor.3 Davant d’un estímul amb dos 
components sinusoidals anomenats tons primaris, la nostra oïda no solament 
percep aquests tons: també capta nombrosos productes de distorsió, 
especialment quan el nivell del senyal que rep és alt. Aquests artefactes de 
distorsió, denominats tons combinatoris, es produixen com a conseqüència del 
comportament no-linial del nostre sistema auditiu.4 Són un aspecte natural i molt 
físic de la percepció auditiva, semblant a la il·lusió de les imatges 
tridimensionals generades a partir de la fusió de dues imatges planes.5 Encara 
que Hermann von Helmholtz ja va presentar la seva teoria dels tons de 
combinació el 1856,6 no hem pogut “reproduir” aquest fenomen fins molt més 
tard, amb l’evolució dels sistemes de processat de so digital i de les tecnologies 
de reproducció d’àudio i la consegüent millora en l’amplitud del senyal. Aquests 
tons, absents però audibles, creats mitjançant l’activació de la còclea, poden 
interferir en la nostra habilitat de localitzar sons, oferint-nos així una nova 
dimensió sonora capaç de transcendir el camp estèreo tradicional i fomentar la 
pràctica de de la composició sònica expandida. 
 
16:38 – 29:56 Espais sònics 
 
Per la cerimònia de consagració de la catedral de Salzburg l’any 1628, els 
músics estaven distribuïts per tota l’estructura de l’església amb la intenció 
d’activar determinades ressonàncies del propi espai.7 Durant segles, aquest nivell 
d’intencionalitat i consideració en l’activació de l’espai mitjançant so va ser molt 
palpable, i en les darreres dècades, el ressorgiment de l’interès per l’activació 
d’espais arquitectònics ha conduït a nous mètodes d’interacció sonora. L’ús de 
transductors collats a la paret en comptes d’altaveus afegeix complexitat al camp 
acústic espaial alhora que emfatitza timbres i melodies fins llavors inaudibles. 
Aquest ús de sons estructurals (vibracions que es propaguen a través de parets, 
terres, sales i passadissos, i no pas per l’aire) permet concebre edificis sencers o 
grups d’habitacions com un nou escenari a tenir en compte en el 
desenvolupament d’instal·lacions sonores.8 Si considerem la idea d’una música 
vertical fonamentada en instal·lacions sonores i sons estructurals, la naturalesa 
temporal i les formes de la composició musical comencen a esvair-se. “Dream 
House”, de La Monte Young, és un exemple d’espai sonor i de composició 
vertical “interpretada” per l’audiència. Mitjançant un entorn sonor ric construït 
simplement a partir d’ones estacionàries entonades, “Dream House” esdevé un 
espai sònic en el qual cada persona experimenta i sent la peça d’una manera 
diferent depenent de la trajectòria que trii en caminar per l’espai. Aquesta 
concepció de l’espai es podria interpretar com a conseqüència de la idea de la 
fenomenologia de Heidegger, que atorga a l’espai un poder universal de 
connectar coses com si fossin llocs, i al subjecte (l’audiència) la capacitat de 
portar a terme aquestes espacialitzacions.9 Des del moment que la sala connecta 
tots els esdeveniments sonors que conté, aquesta es converteix d’alguna manera 
en una encarnació de la composició, que espera a ser interpretada pel públic. 
 
29:56 – 45:17 Projecció d’objectes sonors 
 
“Alguns però no tots els aspectes de la percepció auditiva es poden explicar en  
referència a l’anatomia o la fisiologia del sistema auditiu. De vegades no és 
possible identificar els mecanismes fisiològics que intervenen en determinats 
fenòmens sonors, especialment en el cas dels que contribueixen a la nostra 
 

 
http://rwm.macba.cat 



 

 
[El Rumbler] 

 

 
capacitat de localitzar sons”.10 El fet que la psicoacústica produeixi fenòmens 
sonors que s’experimenten però que no acabem d’entendre, planteja un punt de 
partida interessant per al descobriment, des del qual la imaginació pot gaudir de 
les qualitats mecàniques i matemàtiques d’aquests fenòmens.  
 
El procés de crear imatges aurals articulades amb les quals descriure formes 
físiques a través de la representació de sons podria ser un d’aquests mecanismes 
de descobriment, encara que definitivament abstracte i especulatiu. Tornant al 
Rumbler, podem considerar aquest mètode de producció sonora des d’un punt de 
vista menys abstracte. El Rumbler és un dispositiu purament funcional, lluny de 
l’esfera de la composició, la música i l’art, però l’experiència dels seus efectes 
deixa al descobert la llavor d’una pràctica compositiva centrada en la creació 
d’espais sonors projectats. En aquest espai compositiu, les il·lusions acústiques 
alliberen el so de les formes i les funcions tradicionals. Així, l’objecte sonor es 
pot experimentar simultàniament com quelcom material i com la representació 
d’un procés.  
 
L’any 1991 els obstacles burocràtics i la manca de voluntat de la indústria per 
invertir en noves idees (per no parlar de canviar la perspectiva sobre els models 
de generació de so establerts) havien acabat amb les investigacions de Neuhaus. 
“Les noves idees que requereixen un canvi fonamental en la nostra forma de 
pensar (per exemple, la idea que modificar alguna cosa tan intangible com un so 
pot tenir conseqüències interessants) no tenen gaire futur. Cal un munt de temps 
perquè s’acceptin, si és que finalment acaben sent acceptades”.11 
 
Tots tenim la nostra pròpia història personalitzada de l’escolta. La nostra oïda ha 
estat calibrada al llarg de tota una vida d’escolta, i aquest procés de calibrat 
dicta la manera en què experimentem i entenem tot allò que sentim. Però la 
recerca de nous mètodes de producció de so i les composicions resultants 
ofereixen una oportunitat de recalibració i de descobriment. Alterar la nostra 
pròpia experiència de l’escolta pot ajudar-nos a entendre i gaudir d’una major 
complexitat en les obres sonores i, de passada, aclimatar-nos millor als rics 
entorns sonors que donen forma al nostre paisatge contemporani.  
 
Ben Vida, Novembre 2012 
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02. Llista de temes  
 
Bernhard Leitner, “Lf_C38”, 2003. Del disc Kopfräume – Headscapes. 
 
Bernhard Leitner,”Pspk”, 2003. Del disc Kopfräume – Headscapes. 
 
Bernhard Leitner, “Var_10b”, 2003. Del disc Kopfräume – Headscapes 
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Bernhard Leitner, “WLB”, 2003. Del disc Kopfräume – Headscapes. 
 
Ryoji Ikeda, “Headphonics 1/0”, 1996. Del disc +/-. 
 
Maryanne Amacher, “Synpatic Island”, 1999. Del disc Sound Characters. 
 
Sergei Tcherepnin, “Praying GOGO Dance”, 2011. Cortesia del compositor. 
 
Alvin Lucier, “I Am Sitting in a Room”, 1981. Del disc I Am Sitting In A Room. 
 
Alvin Lucier, “Nothing Is Real... (Strawberry Fields Forever)”, 2003. Del disc 
Nothing is real… 
 
Maryanne Amacher, “A Step Into It”, 1999. Del disc Sound Characters. 
 
Iannis Xenakis, “Dispersion”, 1997. Del disc Electronic Music. 
 
Florian Hecker, “Acid in the Style of David Tudor”, 2009. Del disc Acid in the 
Style of David Tudor. 
 
Martin Neukom, “18.7”, 2007. Del disc Studie 18. 
 
Bernard Parmegiani, “Aquatisme”, 1996. Del disc La création du Monde. 
  
Kevin Drumm, “Gutsynth 2000” (Version 2), 2010. Del disc The Obstacles of 
Romantic Exaggeration. 
 
Martin Neukom, “18.11”, 2007. Del disc Studie 18. 
 
 

03. Crèdits 
 
Concepte i selecció musical de Ben Vida. Mesclat en Prootools. 
 
 
 

04. Agraïments 
 
Agraïments a Greg Davis, Marina Rosenfeld i Anna Ramos, a més de tots els 
artistes que apareixen a la selecció. 
 
 
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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