
 

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 Carl Michael 
von Hausswolf obre la nostra oída al cantó més fosc de les 
ones sonores: un espai molt extrany a l’espectre 
electromagnètic, en el que l’energia es transforma en 
matèria. 
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A càrrec de Carl Michael von Hausswolff 
 
Carl Michael von Hausswolff va néixer l’any 1956 a 
Linköping, Suècia. Viu i treballa a Estocolm. Des de finals 
dels setanta, Hausswolff ha compost música utilitzant la 
gravadora com el seu principal instrument, i ha realitzat 
obres d’art visual conceptual, emprant performances, 
instal·lacions de llum i so, i fotografia. Les seves 
composicions entre 1979 i 1992, construïdes gairebé 
exclusivament a partir de material bàsic provinent 
d’instal·lacions i performances anteriors, estan formades 
essencialment per drones complexos i macromalistes d’una 
bellesa i elegància estètica característiques. En 
composicions posteriors, Hausswolff va afegir a aquests 
elements una condició aïllacionista. Entre 1996 i 2008 va 
polir encara més la recepta, donant lloc a estudis purs, 
intuïtius i de marcat to conceptual sobre l’electricitat, la 
freqüència i l’autisme tonal. Paral·lelament, els darrers anys 
ha desenvolupat una forma encara més conceptual d’art 
sonor que aborda temes com l’arquitectura i l’urbanisme, les 
rates i els cucs. Entre els seus col·laboradors destaquen 
Graham Lewis, Jean-Louis Huhta, Pan sonic, Russell Haswell, 
Zbigniew Karkowski, Erik Pauser, The Hafler Trio i John 
Duncan. La seva música i peces d’art sonor s’han publicat en 
segells com ara Ash International, Laton, Oral, RasterNoton, 
Firework Edition, SubRosa i Die Stadt. 
www.cmvonhausswolff.net 
 
 
 
 

INTERRUPCIONS #14 

Matèrgia 
 
Per la majoria de la gent, energia és sinònim d’electricitat, llum solar i menjar. És 
una necessitat bàsica i sembla que, en un món material, no cal donar-hi més 
voltes. Neixes, vius i mors. Punt! També hi ha qui creu que absolutament tot és 
energia i que l’enorme quantitat de freqüències combinades que això comporta 
és el que manté les coses al seu lloc, en una gran massa de detalls infinits i 
entremesclats que es mouen a poc a poc o molt de pressa, adaptant-se a les 
circumstàncies: la memòria del passat com un reflex del futur. Així, la memòria 
es preserva com energia i aquesta pot romandre en estat latent, a l’espera de ser 
activada o desactivada de nou. La velocitat i la durada del moviment d’aquesta 
enorme massa i el seu contingut és variable i interfereix amb els detalls, els hi 
dóna color i els converteix en elements evolutius als quals ens referim com nous. 
Aquesta massa gira en espiral i té múltiples centres. Sembla que el visionari suec 
Emanuel Swedenborg coneixia aquests moviments i formes, i va escriure sobre 
ells en l’apèndix del seu De Cultu Et Amore Dei. Avui, al 2013, ho podríem 
anomenar “matèrgia”. 
 
 

01. Llista de temes 
 
La simple fórmula d’Albert Einstein E=mc2 afirma que hi ha una equivalència 
entre massa i energia. Per això, per començar, deixem que parli el propi 
Einstein… 
 
00:24-01:18 Albert Einstein sobre E=mc2. Enregistrat després de 1932 però abans de 
1955 
 
Quan la matèria es pot entendre com energia, una peça musical pot servir de 
model per demostrar com podem transportar la matèria en l’espai sense cap 
pèrdua d'informació. Una cita de Carl Michael von Hauswolff: “[Aquesta peça] 
gira entorn del transport de la matèria en el món físic. Aquesta mostra sonora 
presenta un model de moviments constants... viatges de Plutó al Sol... d’un 
sistema solar a un altre... pensaments de desig i necessitat entre dos amants 
allunyats... la velocitat hipnagògica entre el dormitori i la pròpia habitació... un 
flux de bits que va i ve... fragments de conceptes passant d’una ment a una 
altra... i el moviment hiperactiu en la matèria estàtica, com un tremolor, 
immutable en un cos que envelleix.” 
 
01:18-05:13 Carl Michael von Hausswolff, “Matter” (edició MACBA), 2006-2013. 
Tema inèdit de la sèrie “Matter” 
 
Quina mena d’informació podria contenir aquesta matèria? Resulta fàcil 
entendre-la com energia, potència, poc més que una espurna en la foscor... però 
llavors... diverses formes d’energia poden contenir una gran quantitat de matèria 
que potser en el futur serem capaços de comprendre i explicar. Enormes 
aglomeracions d’energia provinents de diferents parts de l’univers poden revelar 
els misticismes del passat. Termes com ànima, esperit, àngel, fantasma, diable, 
o mort són part dels jocs de poder jeràrquics dels diversos dogmes religiosos que 
encara volem (o ens veiem obligats a) creure. Els mul·làs, rabins i sacerdots 
conservadors, otodoxos i antiquats mantenen el seu control sobre els ramats 
humans a cops de fuet, encarnats en tots aquests termes. Potser ha arribat l’hora 
de pensar en aquestes paraules com a energia. Potser fins i tot seria millor per a 
tractar amb elles. Encara que això no significa que perdin el seu valor com a 
portadors del progrés i l’esperança. Al contrari, potser fins i tot curarien moltes 
ferides i penes si les redefiníssim. Un bon exemple és la superació de la por (por 
de la foscor... de la mort), que seria un canvi realment valuós. 
 
Aquest podcast conté peces de dos artistes excel·lents que treballen amb 
l’energia des de posicions diferents però sota un mateix enfocament: Michael 
Esposito i leif e. boman. 
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[Carl Michael von Hausswolff i Michael Esposito, The Ghosts of Effingham, Ash 
International, 2010]  
 
 

 
05:04-09:14 Michael Esposito/Scanner, “Chatter of the Eternal Return”, 2012 (7” 
Flexi Disc, Firework Edition Records, 2012) 
  
09:09-16:50 Michael Esposito, retall de “The Ghosts of Vacant Lots”. Tema inèdit 
produït per Oval/Eric Mattson  
 
16:50-25:04 Michael Esposito/Phantom Airwaves, fragment de “The Shadow of Roy 
Veil’s Daughter Walk’s in the Moonlit Harvest” (MP3, 
www.mixcloud.com/Klankschap/) 
 
25:03-29:03 Michael Esposito/Carl Michael von Hausswolff, The Ghosts of Effingham 
(cilindre de cera, PARC/Ash International, 2010) 
 
29:01-35:39 Enregistraments de ràdio experimental i micròfon obert enregistrats el 3 
de juliol de 1980 a Höör, Suècia, a càrrec de Friedrich Jürgenson amb Claude i Ellen 
Thorlin  
 
35:39-38:20 Enregistrament d’abril 2011 al número 122 del carrer Monterrey a la 
ciutat de Mèxic, al passadís davant de l’apartament a on William S. Burroughs va 
matar accidentalment a Joan Vollmer Burroughs el setembre de 1951  
 
38:20-39:00 Psicofonia del número 122 al carrer Monterrey, ciutat de Mèxic, “We 
saw him” (5 vegades)  
122 Psicofonia del número 122 al carrer Monterrey, ciutat de Mèxic, ‘Who can help 
me?’ (5 vegades) 
Psicofonia del número 122 al carrer Monterrey, ciutat de Mèxic, “Get in!” (6 vegades) 
 
39:00-45:18 Enregistrament sonor de l’octubre 2011 al monastir franciscà a l’illa de 
Lopud, Croàcia 
 
45:18-45:50 Psicofonia del monastir franciscà a l’illa de Lopud, Croàcia, “Michael” 
(6 vegades) 
Psicofonia del monastir franciscà a l’illa de Lopud, Croàcia, “She can – body – find 
me” (5 vegades) 
Psicofonia del monastir franciscà a l’illa de Lopud, Croàcia, “Hot forever” (5 vegades) 
 
45:50-58:49 leif e. boman, fragment de “ge.nos 0911b”. Espectroscòpia d’emissió 
d’una mostra de sòl presa després de l’11 de setembre a la Zona Zero de Nova York 
(CD, Firework Edition Records, 2003) 
 
58:49-59:24 leif e. boman, fragment de “Srebrenica”. Espectroscòpia d’emissió de 
una mostra de sòl de Srebrenica i d’altres fosses comunes a Bòsnia (d’un CD en 
preparació, Firework Edition Records) 
 
59:23-1:00:48 leif e. boman, fragment d’“Auschwitz”. Espectroscòpia d'emissió d'una 
mostra de sòl del camp de concentració de Auschwitz, Polònia (d’un CD en 
preparación, Firework Edition Records) 
 
1:00:47-1:02:35 leif e. boman, fragment de “My Mother’s Ashes”. Espectroscòpia 
d’emissió de cendres humanes (d’un CD en preparación, Firework Edition Records) 
  
1:02:33-1:05:16 CM von Hausswolff/Thomas Nordanstad, de la banda Sonora de la 
pel·lícula Golden Days, publicada per Remedios, 2012 
Espectroscòpia d’emissió de leif e. boman d’una mostra de sòl i pols, samplejada 
per Hausswolff/Nordanstad a l’octubre de 2012 dins de la mina d’or Mona Minas 
a Colòmbia. 
  
De manera una mica pretenciosa, aquest podcast s’acaba amb un tema titulat “Is 
Life a Reality or a Dream?” (La vida, és una realitat o un somni?) cantada per 
Friedrich Jürgenson a casa seva a Höör, Suècia, l’any 1975. No hem tornat a 
saber res d’ell. 
 
1:05:15:-1:07:34 Friedrich Jürgenson, “Är Livet En Verklighet Eller En Dröm”. 
Enregistrament en cinta trobat a casa seva el 1999 
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[leif.e.boman, “ge.nos 0911b”, 2003]  
 

 
02. Biografies 
 
Michael Esposito  
 
Michael Esposito (1964, viu i treballa a Dyer, EE.UU.) opera en el món de l’èter, 
un món on només l’aire és visible. Però en aquest espai existeixen zones 
d’energia que es poden detectar, escoltar, analitzar i enregistrar. És el món dels 
fenòmens de veu electrònica (EVP) o psicofonies. El 1959, l’ucranià/suec 
Friedrich Jürgenson va establir les bases d’aquesta ciència que Esposito ha dut a 
un nou nivell: la sinergia entre ciència i art. En una entrevista al diari suec 
Dagens Nyheter, Esposito afirmava: “Quan entres en una habitació on dues 
persones s’han barallat durant una estona, pots sentir que allà hi ha passat 
alguna cosa, encara que ja no hi siguin. No és que la temperatura hagi augmentat 
o que puguis olorar les partícules de la seva suor; és una altra cosa. Realment 
sents que la ira i la ràbia han passat per l’habitació. L’energia encara hi és!”. Els 
enregistraments realitzats per Esposito podrien haver capturat energies 
d’esdeveniments passats en determinats espais, sobretot quan hi ha tingut lloc 
algun fet horrible i desagradable, i aquesta energia és tan forta que pot romandre 
en aquell espai durant molt de temps. L’equip és ben senzill: una gravadora de 
cinta o digital, capacitat desenvolupada per escoltar i un ordinador per realitzar 
l’anàlisi. En les peces seleccionades, Esposito ha col·laborat amb diferents 
col·legues amb la finalitat de trobar un equilibri entre els enregistraments 
purament científics i la música. 
 
leif e. boman 
 
leif e. boman (1946, viu i treballa a Linköping, Suècia i Palma de Mallorca, 
Espanya) fa servir la terra ferma com el seu principal material. Aquest és un món 
que podem tocar amb els dits i recollir en un flascó. Conté molts tipus  diferents 
de matèria, com ara sorra, llim i argila, a més de matèria orgànica, viva i morta. 
Durant més d’una dècada, en leif ha recollit mostres de tots els països del món i 
n’ha fet obres d’art visual per nombroses exposicions arreu del planeta. Durant 
els darrers set anys també ha creat obres sonores. El seu treball pioner amb l’ús 
de l’espectroscòpia d’emissió li permet escoltar les freqüències que emet el propi 
material. Aquestes emissions de matergia se sotmeten a l’anàlisi, la 
transformació en sons audibles, la reflexió i la composició... i parlen per si 
mateixes. El concepte no és pas nou: “Us asseguro que si ells callen, les pedres 
xisclaran” (Sant Lluc, 19:40). 
 
 
 

03. Enllaços d’interès 
 
Michael Esposito 
en.wikipedia.org/wiki/Michael_Esposito 
 
leif e. Boman  
www.counterpoint.dk/artists/leifeboman.php 
 
leif e. Boman a SoundCloud 
soundcloud.com/tags/leif-e-boman 
 
 
 

04. Crèdits 
 
Gravat i editat al carrer Robert Graves 63, Palma de Mallorca. Un agraïment 
especial a Michael Esposito i leif i. boman. 
 
 

05. Llicència 
 
2013. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  
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Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense ànim de lucre. 
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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