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20.00 h. concert #5. apocalipsi de joan (pierre henry, 1968)
oratori electrònic en cinc temps

21.00 h. concert #6. apocalipsi de joan (pierre henry, 1968)
oratori electrònic en cinc temps

electroacústica sobre suport en 2 canals
espacialització: medín peirón

electroacústica sobre suport en 2 canals
espacialització: medín peirón

primera part

segona part

primer temps

segon temps

quart temps

tercer temps

1.

títol-revelació [8:32]

1. els quatre genets

[5:40]

1.

bèstia de la mar

[2:22]

2.

joan a patmos [1:54]

2. les ànimes que gemeguen

[6:16]

2.

bèstia de la terra

[4:18]

3.

el tron

[6:24]

3. els astres cauran

[8:39]

3.

4.

el llibre

[3:19]

4. cap vent sobre la terra

[3:49]

l'anyell i els homes
purs a la muntanya [2:32]

5. hi hagué un silenci al cel

[2:33]

6. encenser-tronades

[0:53]

7. cataclismes II

[7:33]

8. setena trompeta

[2:49]

Pierre Henry (1927-2017) és una figura cabdal de les avantguardes musicals

del s.XX. Poeta, visionari, aventurer, va desenvolupar, junt a Pierre Schaeffer,
la primera manifestació de la història de la música electroacústica, l’anomenada «música concreta». Aquesta revertia el tradicional paradigma creatiu
de la música, en el qual el compositor parteix d’una idea abstracta, que
formalitza a una partitura, i que nomes arriba a materialitzar-se sonorament
al final, amb l’execució del text per part dels instrumentistes. Per contra, a la
«música concreta», l’artista partia del so encarnat, enregistrat en cinta magnètica a l’època, i que gràcies a la tecnologia podia tractar, com l’alfarer
dona forma el fang, per a construir l’obra artística, en un pla més espiritual i,
per tant, d’abstracció.

4.

mar de vidre arpes de déu

[4:40]

1. sis copes de còlera

[13:54]

cinquè temps
1. la gran prostituta

[3:27]

2. cataclisme IV

[7:00]

3. aquí aviat

[4:37]

L’«Apocalipsi de Joan» és una de les obres més emblemàtiques d’Henry.
Està basada en l’«Apocalipsi» de sant Joan», l'últim llibre del Nou Testament,
integrant de la Bíblia cristiana, i que també es coneix com a «Revelacions de
Jesucrist», pel títol que es dóna al principi i, en alguns cercles protestants,
simplement com a «Revelació» o «Llibre de les revelacions».
I és que el mot «apocalipsi», en català de gènere femení, procedeix del llatí
«apocalypsis», al seu torn derivat del grec «αποκαλυψις» que, en un sentit
general, designa l'acció i l'efecte de «treure un vel», «desvelar», «revelar».

El llibre fou escrit a la fi del regnat de Domicià, cap a l'any 95, per un autor
que s'identifica com a «Joan», servent de Jesucrist desterrat a l'illa de Patmos
Pierre Henry va néixer el 9 de desembre de 1927. Va començar a estudiar (al mar Egeu) per ser testimoni de Jesús. És molt poc probable que fos Joan
música als set anys, i més tard, entre 1937 i 1947, va rebre classes de Félix l'Evangelista, i molts estudiosos pensen que podria tenir una autoria múltiple.
Passerone, Olivier Messiaen i Nadia Boulanger al Conservatori Nacional Supe- L’«Apocalipsi» bíblic és considerat per la majoria dels erudits l'únic llibre del
rior de Música de París.
Nou Testament de caràcter exclusivament profètic, doncs representa, amb
Del 1944 al 1950 va escriure algunes obres instrumentals i va començar una un llenguatge simbòlic, una revelació a les set esglésies de l'Àsia Menor dels
esdeveniments que només Déu coneix i que fan referència a la història precarrera com a músic d’orquestra, tant de pianista com de percussionista.
sent, futura, i de la fi del món. També pot entendre’s com una mena d’històEl 1949 es va unir amb Pierre Schaeffer, i el març de 1950 van compondre la
ria adreçada a la comunitat receptora del llibre, els cristians perseguits pels
«Simfonia per un home sol», la primera obra de gran format de música conromans que es negaven a adorar el Cèsar com un déu.
creta, molt més ambiciosa que les obres realitzades fins a l’època. El 1955,
Maurice Béjart la utilitzaria per un dels seus projectes; de la col·laboració Henry devia escollir l'Apocalipsi pel seu caràcter icònic. Què millor que ementre els dos artistes en van sorgir quinze ballets, així com l’oportunitat per a prar la música concreta, caracteritzada pel seu poder a l'hora de suscitar
Henry de treballar amb coreògrafs com Georges Balanchine, Carolyn visions i imatges interiors a l'espectador, per il·lustrar les visions revelades pels
profetes?. Va encarregar l’adaptació del text a Georges Lévitte, que va ser
Carlson, Merce Cunningham, Alwin Nikolaïs o Maguy Marin.
molt fidel, seleccionant determinats passatges i eliminant alguns versicles
Entre 1950 i 1958 Henry va dirigir el Groupe de Recherche de Musique Condels mateixos, però sense reescriure gairebé res (tot el que sentim és literal).
crète. Al 1956 composa «Haut-voltage», obra en la que, com el «Gesang der
El text és locutat per l’actor Jean Negroni, amb veu profunda i dicció impejünglinge», realitzada per Stockhausen el mateix any, barrejarà les troballes
cable, que narra la història en off de manera magistral.
de la música concreta i la música electrònica. De fet, algunes fonts, com el
biògraf d’Henry de la Philips, sostenen que va ser ell el creador del terme Henry va trigar més de deu anys a realitzar la peça, triant amb molta cura els
sons que havien de formar part del projecte. Aquests resulten, encara avui
«música electroacústica».
en dia, ben pregnants, pel seu color, pel seu caràcter, i per la seva personaliEn abandonar Ràdio França al 1958, en una època on les eines de creació
tat. Destaca la utilització del sintetitzador EMS Synthi A, amb el que Henry
estaven als estudis institucionals, i impulsat per les seves ganes de treballar en
realitzà, presumptament (mai va reconèixer haver utilitzar sintetitzadors a la
solitari, funda APSOME (Applications de Procédés Sonores en Musique Elecseva música) algunes de les seqüències més impactants, com la dels quatre
troacoustique), el primer estudi privat de música electroacústica. En trasllagenets. Igualment, hom adverteix la utilització de la retroinjecció mitjançant
dar-se de casa al 1982, va constituir el nou estudi SON/RE, al dotzè districte
taula analògica, un tipus d’efecte difícilment reproduïble amb la tecnologia
de París, subvencionat pel Ministeri de Cultura i la Ville de París i que, en
actualment imperant. Igualment, resulta magistral el tractament de la veu
l'actualitat, amb la mort del compositor, està en perill de desaparició.
de Negroni, que acaba semblant una mena d'invenció del propi composiLa seva producció musical, caracteritzada per la seva sensibilitat, força tor. I és que, si Henry tingué sempre una assignatura pendent amb la veu
expressiva, originalitat i poètica, resulta immensa, i està en gran part recolli- cantada, amb l’«Apocalipsi» demostra una capacitat extraordinària per
musicalitzar la veu parlada.
da en CD en un mateix cofre, «Henry 8.0», de la Philips.
Algunes de les seves obres mestres són «El vol d'Orfeu» (1953), «La negra a
seixanta» (1961), «Variacions per una porta i un sospir» (1963), «Missa pel
temps present» (1967), «Moviment-Ritme-Estudi: Barra ficció» (1971),
«Futuristie» (1975), o les bandes sonores per pel·lícules mudes com «Berlín,
simfonia d’una gran ciutat» (1985), de Walter Ruttman, i «L’home a la càmera» (1993), de Dziga Vèrtov

La peça va ser finalitzada durant el maig de 1968, època convulsa i, en cert
sentit, apocalíptica. Una mica com els dies que ara ens ocupen. Recordem,
però, l'ensenyança del llibre de Joan. El fi pot ser, fins i tot, quelcom desitjat,
des del moment que sol implicar el començament d'una altre cosa, que
sempre pot ser millor. No en va, en Déu Totpoderós es reuneixen, com a
condició ideal, l'Alfa i l'Omega, el principi i el final.

Henry va col·laborar amb músics que no participaven, estrictament, de la
tradició culte, com el grup Spooky Tooth. Junt a Michel Colombier va realitzar «Psyché rock», un fragment de la «Missa pel temps present», popularitzada a Espanya com a la sintonia del programa «Estudio Abierto», presentat
per José María Íñigo. Christopher Tyng va fer-ne una versió que arribà a ser
mundialment coneguda gràcies a la seva incorporació a la sèrie d’animació
«Futurama», del creador dels Simpson.

Per la gran durada de la peça (una hora i tres quarts), l’Orquestra del Caos
proposa la seva difusió en dos parts, separades per un breu descans de 10
minuts. Per la gran abundància i importància de text presenta a la obra,
locutat en francès, s’ha optat per un sistema de sots-titulació en català, tot
esperant que no distregui de l’escolta acusmàtica. En cas de que així fos,
sempre es poden tancar els ulls. Esperem, en tot cas, endinsar l’oient en un
tips d’escolta ben poc habitual en els temps que corren.

autors presentats convocatòria 2017 (escolta’ls a l’ordinador del hall superior del teatre cccb)
Jeremy Castro Baguyos (“Lifeline III”), Thanos Chrisakis (“Subterranean Sky I”), Osvaldo Cibils (“Soundart 17 October 2017 Avion Barcelona Venezia”), Antonio D'Amato
(“Korper”), Ricardo de Armas (“4'33"“)
Mercedes Delclós (“And sound emerged from silenci”), Michele Del Prete (“Occupazione dello spazio”, “Semper”), Paul Devens (“Copper-for Barcelona”), Marco Dibeltulu (“Il
nastro
di
Möbius”)
Christian Dimpker(“Sýnthesis”), Marc Egea (“The magnetic House”), Ivan Elezovic (“Well-Known Routine”), Equipo Elevador (“Electrocardiograma”), Evelyn Frosini (“Samoa”), Josep Lluís Galiana (“N - on - O”)
Roberto García Piedrahita (“Fridge”, “No2·e”), Joan Gómez Alemany (“Das blut von Tristan und Isolde”), Nicholas Hender (“A State of the Nihil”), Helene Hedsund (“Leaf blowers*)
Jan Jacob Hofmann (“Coloured Dots And The Voids Inbetween”), Risto Holopainen (“Burgillator”), Julián Jaramillo (“Radioland”), Magnus Johansson (“Iammix”), Susana López (“The Big Drone”)
Nicolas Marty (“Une Des Chambres N'Aurait Presque Pas De Fenetre”), Nicola Monopoli (“3 visioni fugitive”), Jesús Moreno (“The meditation of the beauty of noise”), João Pedro Oliveira (“Neshamah”)
Zael Ortega (“El Principio Esperanza/Das Prinzip Hoffnung”), Reyes Oteo (“Rosa de los Vientos”), Simón Pérez (“Las cifras y las palabras”), Sean Peuquet (“What Rough Beast”), Kala Pierson (“Metalic Focusing”)
Sybille Pomorin (“Raumklang”), Rodrigo Restrepo (“Transformaciones”), Sergio Andrés Román (“Procesión”), Juan Carlos Suanca (“7 surcos”), Hans Tutschku (“Remembering Japan – part 1”)
Annette Vande Gorne (“Haiku : Printemps”), Massimo Varchione (“Kalamos”)

http://sonoscop.net/zeppelin2017/call/resposta/index.html
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divendres 3 de novembre
19.00 h. concert #1. carta blanca a lina bautista

divendres 3 de novembre

divendres 3 de novembre
20.00 h. concert #2. carta blanca a medín peirón

electroacústica sobre suport en 2 canals
espacialització: lina bautista, francesc llompart, julio césar palacio

electroacústica sobre suport en 2 canals
espacialització: armando balice, medín peirón, maylis raynal

1.

jagua(r) (mauricio bejarano, 1995) [08:01]

1.

gneiss (jonathan oberlander, 1995) [09:58]

2.

navis fracta: mar, barca, naufragio, rescate (alexandra cárdenas, 2013) [20:30]

2.

sen ni kazamado (ayako sato, 2014) [11:03]

3.

geometrical sound essay (julio césar palacio, 2017, estrena) [11:10]

3.

mes yeux sont des flammes noires (armando balice, 2015) [09:54]

4.

airborn (francesc llompart, 2017, estrena) [10:13]

4.

ondiésop (sophie delafontaine, 2015) [07:43]

5.

alegría en la ciutat (maylis raynal, 2016) [12:38]

21.00 h. concert #3. carta blanca a josep manuel berenguer

«Jagua(r)» és una obra construïda als estudis GRM de París i a l’estudi
del compositor a partir, exclusivament, del so de l'obturador d'una
càmera fotogràfica. El títol obeeix a que, d’alguna manera,
s'al·ludeix al rugit primordial del depredador americà. En posar la « r »
entre parèntesi, igualment, obtenim la paraula «Jagua», de doble
significat: d'una banda és l'arbre natiu de Amèrica intertropical i, de
l'altra, és el procés de selecció minera mitjançant el qual es discrimina l'or de l’aigua i la brutícia.
Alexandra Cárdenas és una jove compositora, programadora i improvisadora colombiana que va estudiar composició a la Universitat dels Andes,
traslladant-se posteriorment a Berlín, on viu actualment, per fer el màster en
Sound Studies de la Universitat de les Arts. Li interessa les possibilitats de fer
música programant amb codi a temps real (Live coding), per a la qual
cosa empra programes com SuperCollider i TidalCycles, i en els últims anys
ha viatjat per tot el món ensenyat aquesta pràctica. Ha obtingut diverses
residències, com la del Centre Nacional de les Arts (CNA) de Mèxic (2003),
les Prácticas de Vuelo del CMMAS de la mateixa ciutat (2010), i la del Toquio Wonder Site de Japó (2011).
«Navis Fracta» va ser realitzada per acompanyar una exposició del
mestre alfarer Adán Paredes a Oaxaca. Els seus quatre moviments
pretenen respondre quatre preguntes plantejades per l'artista plàstic
al realitzar l'exposició. Un guerrer de fang que s'enfronta al mar, decideix anar a lluitar en la seva barca, naufraga i reneix. És una història
de transformació, supervivència i esperança. És un relat de la vida i la
mort, de creixement i transformació. Del camí que cada home ha de
caminar, les lliçons que ha d'aprendre i les morts que ha d'experimentar.
Julio César Palacio és un jove artista sonor, conegut també com a "Sun
Color", nascut a Veneçuela, però establert a Barcelona. Apassionat dels
sintetizadors analògics, és propietari de la botiga especialitzada Knob. El
seu treball es caracteritza per barrejar so analògic i gravacions de camp,
així com pel processament digital.
«Geometrical Sound Essay» és un exemple d'aquesta manera de
procedir, i ha estat realitzada amb gravacions de camp processades
amb un sintetitzador modular Buchla i amb Max/Msp, amb la idea de
deconstruir sons de senyalització (radar, sonar, telèfon mòbil, sirenes).
El seu nom ve del fet que està formada per quatre seccions, i a cada
una d’elles les pistes d’àudio formen figures geomètriques (per exemple, a la secció 1 fan un hexàgon).
Francesc Llompart és un jove compositor de Maó que inicia els seus estudis
el 2005 a l'Esmuc, ampliant coneixements a Basilea i al Màster en Art Sonor
de la Universitat de Barcelona, on s'inicia en la música electroacústica
amb Josep Manuel Berenguer. Actualment escriu tant música electroacústica com instrumental, presentant el seus treballs a Europa (Mallorca, Barcelona, Irlanda) i als Estats Units (Nova York), així com es diverteix en el món de
la improvisació.
«Airborn» és una peça creada mitjançant els sons d'una ràdio sintonitzada en freqüències de mitja ona captant únicament interferències.
És, per tant, una peça verdaderament nascuda de l'aire, ja que els
únics sons presents són aquells que emergeixen de l'efecte dels fenòmens atmosfèrics sobre els camps electromagnètics que transmeten
el senyal recollit pel receptor de ràdio.

Jonathan Oberlander és un jove guitarrista, improvisador, enginyer i dissenyador de so francès, format com a compositor per Denis Dufour al Conservatori
Superior de París, ciutat en la que actualment acaba el Màster. Ha obtingut
diversos premis, com el Prix Petites Formes (2016) .
«Gneiss» fa referència a la roca del mateix nom, propera al granit i
composta de minerals aglomerats visibles a la seva superfície, que en
aquest cas es fa servir com un símbol per evocar la idea de rigidesa
social i mental. El text inclòs és extret del llibre «Krach» de l’escriptor i
fotògraf francès Philippe Malone, i és llegit per l’actor Eric Frey.
allons
n’ai pas peur
n’ai pas peur des voix
nous les dépeuplerons
à leur prières opposerons nos blasphèmes
n’ayons pas peur du ciel
il n’attendra pas
n’ayons pas peur de perdre
nous ne perdrons que ce que nous aurons conquit
n’ayons pas peur de perdre
nous emplirons nos manques de rêve
n’ayons pas peur de faillir
nous ferons de nos doutes une arme plus tranchante
qu’un mensonge
n’ayons pas peur des fleuves

nous en serons la source, enflerons le courant,
excèderons la digue
n’ayons pas peur des vagues
nous désapprendrons la nage à mesure que l’eau
monte
insaisissables, nous serons fuyantes intersections nous
serons sans lendemain
aube et ses chants
nous serons promesse
nous ne jugerons de rien
n’ayons plus peur des bruits
nous briserons les notes
déferons la portée
amplifierons le cœur, nous
serons l’arythmie nous
serons syncope nous
serons salve

Ayako Sato és musicòloga i compositora japonesa, que acaba el seu doctorat sobre Luc Ferrari a la Universitat de les Arts de Tòquio. Els seus treballs han
estat interpretats al Japó i a Europa, en esdeveniments com la Sound and
Music Computing Conference, la International Computer Music Conference, i
el Festival Futura. Ha guanyat diversos guardons, com els Electroacoustic
Music Young Composers Awards (2012) i el Presque Rien (2013), entre d’altres.
«sen ni kazamado» (線に風窓) expressa, en japonès, quelcom com «línia,
vent, finestra». Potser l’aire que s’escola per l’escletxa d’una finestra?.
Està composta a partir de sons ambientals sorgits d’aquests espais ,enregistrats durant diversos dies de viatge, algunes vegades anecdòtics, altres abstractes. La veu és la de la pròpia compositora.
Armando Balice és un compositor francès que s’inicià com a saxofonista,
completant posteriorment els estudis de musicologia. Ha estudiat electroacústica amb Jean-Marc Weber i, desprès, amb Denis Dufour i Jonathan Prager. És
professor de la matèria al conservatori de Nanterre, i co-fundador i director
artístic d’Alcôme, organització amb una orquestra d’altaveus pròpia. Defensa
el paper de l’espacialitzador com a intèrpret.
«Mes yeux sont des flammes noires» («Els meus ulls són flames negres»),
com la major part de les seves obres, s’inspira en la dimensió poètica i
simbòlica del «negre», en aquest cas relacionada amb el mite de Narcís, Apollinaire i la mitologia germànica. Va ser composta per tal de ser
difosa per tres orquestres d’altaveus simultànies, cada amb una versió
estèreo de l’obra diferent, i una confiada a un intèrpret distint, que a
l’estrena van ser Livia Giovannetti, Jonathan Prager i Paul Ramage .
Sophie Delafontaine és una jove compositor nascuda a Suïssa que, en descobrir l’electroacústica fent de ballarina, marxà a Bèlgica per estudiar amb
Anette Vande Gorne i Philippe Mion, entre altres. Les seves obres han estat
presentades per tot Europa (Brussel· les, Crest, Àustria, París), i ha guanyat el
segon premi Destellos (2013). Actualment, composa regularment per dansa i
teatre, integra el duet PSP (saxòfon i electrònica) i és fundadora del col· lectiu
de música electroacústica Séneçon.
«Ondiésop» s’inspira en un fragment de «El naixement dels Déus»,
d’Hesíode. «Comencem. Comencem. Cantem. Les Muses de les nostres muntanyes. Per elles cal començar per cantar. Comencem. Per les
Muses de les muntanyes. Elles que guarden la gran Muntanya sagrada».
Maylis Raynal és una jove compositora nascuda al País Basc francès, on estudia
piano i cant tradicional. Marxà a Toulouse per estudiar composició electroacústica amb Bertrand Dubedout, i posteriorment aprofundirà coneixements en
aquest camp amb Denis Dufour i Jonathan Prager al Conservatori Superior de
París, ciutat en la que s’integra al grup Alcôme.
L’autora comenta la peça amb un text de Pierre Goudouli.
« La terre en frémissant au bruit de ses armées
reconnaissait en lui son principal seigneur
Aussi, pour l’introduire au temple de l’Honneur
le Ciel l’avait comblé de vertus infinies :
Et que fleurît la Paix ou que sonna l’alarme, la Justice, la
Foi, la Force, la Bonté,
et tout ce que le Ciel donne avec rareté,
comme l’eau va à la mer s’éculaient en son âme.

Sitôt que sur son front on posa la couronne,
au fleuve de l’oubli, l’Effroi vint se noyer,
La Paix s’y installa, qui de son Olivier fit
une belle greffe au Laurier de Bellone.
De ses mille vertus, la précieuse richesse
achetait de chacun le cœur et l’affection,
on voyait en son corps un Ciel de perfection
éclairé par l’esprit, Clarté de la sagesse »

19.00 h. concert #4. selecció convocatòria zeppelin 2017

electroacústica sobre suport en dos canals (ST) i multicanal (MT)
espacialització dos canals: josep manuel berenguer

electroacústica sobre suport multicanal
adaptació al dispositiu multifocal de l’orquestra del caos: josep manuel berenguer

1.

derivas de la memoria

2.

un seul et les autres ST (pierre boeswillwald, 2017) [12:44]

3.

neshamah ST,C (joão pedro oliveira, 2015) [11.28]

4.

13C2~

5.

haiku: printemps MT,C (annette vande gorne, 2016) [12.31]

6.

remembering japan-part I MT,C (hans tutschku, 2016) [09.48]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ST

(gonzalo biffarella, 2016) [07:49]

and 13C2=Θ MT (clarence barlow, 2016-2017) [08.40]

ST

Mauricio Bejarano és un compositor consagrat i arquitecte colombià, actualment professor de la Universitat Nacional de Colòmbia. Va estudiar composició acusmàtica al Groupe de Recherches Musicals amb François Bayle i
Francis Dhomont, entre d’altres, i va rebre classes de Iannis Xenakis a Les
Ateliers UPIC. Al 1998 va fundà «Murcièlago», un museu dedicat a la investigació, creació i col· lecció de sons i de paisatges sonors. Becat al 1996 pel
Ministeri de Cultura del seu país, ha guanyat diversos premis, entre d’altres:
el d’acusmàtica de Noroit, França (1995), el Premio Nacional de composición de Bogotà (2003), el Premio en Arte Sonoro Madrid Abierto (2007) i la
Biennal de Artes Plásticas y Visuales de Bogotà, (2012).
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obra de dos canals

MT

obra multicanal

C

the magnetic houseMT– part IV (marc egea, 2017) [08:18]
4’33’’ (ricardo de armas, 2009) [04:33]
samoa (evelyn frosini, 2017) [06:05]
radioland (julian jaramillo, 2009) [04:36]
bourgillator (risto holopainen, 2017) [04:16]
n—on—o (josep lluís galiana, 2015) [06:02]
No2.e (roberto garcía piedrahita, 2008) [10:30]
kalamos (massimo varchione, 2017) [07:31]

obra rebuda a la convocatòria 2017

Gonzalo Biffarella és un compositor argentí, que desprès de realitzar els estudis de guitarra
a Buenos Aires es formà com a compositor, rebent encàrrecs de l’Institut de Música Electroacústica de Bourges i la cadena de ràdio WDR3 de Colònia, entre d’altres. Actualment
és professor titular a l'Escola d'Arts de la Universitat Nacional de Córdoba, i s’interessa en la
producció multimèdia, treballant amb artistes plàstics, ballarins, fotògrafs, videoartistes i
actors.
«Derivas de la memoria» representa un viatge pels sons que captivaren el compositor. Com altres records, aquests es modifiquen i re-contextualitzen, segons un criteri,
o a l’atzar. Els enregistraments del Cuarteto de la Untref, per la seva part, serveixen
d’eix conductor .
Pierre Boeswillwald és un compositor francès molt consagrat, amb formació eclèctica en
so, arts plàstiques, i teatre. Descobreix l’estudi de so a la Sorbone, on coneix Roland Barthes. Va freqüentar el Club d’Essai, on trobà Pierre Schaeffer, amb el que estudia entre
1968 i 1972, data a partir de la qual col· labora amb l’Institut de Música Electroacústica de
Bourges. Ha fet improvisació electroacústica amb Christian Clozier, Alain Savouret i Jacques Lejeune, entre altres, i ha donat molts cursos (Pantin, Evry, IMEB, IRCAM,...).
Sobre «Un seul et les autres» («Un i els altres») l’autor nomes comenta que és un joc
de «teatralització del sonor com domini d’expressió».
João Pedro Oliveira és un compositor portuguès que va començar estudiant orgue i arquitectura a Lisboa. Doctor per la Universitat de Stony Brook, composa per electroacústica,
vídeo experimental i per instruments. Ha rebut més de cinquanta premis internacionals,
com el Premi Magisterium de Bourges, el Premi Giga-Hertz, o el Metamorphoses. És professor de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil) i de Aveiro (Portugal). Ha publicat
articles i ha escrit un llibre sobre l'anàlisi i la teoria de la música del segle XX.
«Neshamah» significa «alè». La peça forma part d'un cicle de quatre obres relacionades amb les representacions dels quatre elements a l'Antic Testament. Es basa en
el següent passatge: "El Senyor Déu va formar l'home de pols del sòl i li va insuflar al
nas l'alè de la vida, i l'home es va convertir en una criatura viva" (Gènesi 2:7).
Clarence Barlow és compositor i investigador nascut a Calcuta, que estudià piano a Londres i composició electrònica amb Herbert Eimert, Alois Zimmermann i Stockhausen a
Colònia. Als 70 treballà als principals estudis europeus de música electrònica, i als 80 guanyà concursos com el de Darmstad o el de Colònia. Ha viatjat per tot el món, donant
cursos i presentant la seva música, i ha estat director musical de la International Computer
Music Conference i artístic de l’Institut de Sonologia de La Haia, entre altres. Escriu música
instrumental i electrònica, ha fet programari musical, instal·lacions, música per teatre i
ràdio, i ha estat autor i editor d’articles i llibres sobre teoria de la música. Actualment resideix a la ciutat de Barcelona.
«13C2~ and 13C2=Θ» al·ludeix a «2 de 13 sinus» i «2 de 13 estridulacions». Forma part
d’una sèrie de peces per a dotze canals actualment en curs. Totes es basen en la
permutació de 78 períodes de temps de 6⅔” de durada, successius, i en 13 pistes
simultànies (una en silenci), fins arribar a una durada total de 8’40’’. Les foses entre
pistes es fan d'acord a la fórmula (3x2-2x3)200 , on 0<x<1.
Aquesta sèrie d'obres va veure el seu inici a les nits estivals de l'agost de 2016 a
Barcelona, mentre escoltava els parcials harmònics d'un ventilador. La primera
realització, 13C2~ (2016), va ser feta amb els primers onze parcials d'una fonamental a 210 Hz. La realització completada més recentment, 13C2=Θ (2017), va ser feta
amb el so reminiscent d'una cassolada on les cassoles eren colpejades entre 4 i 47
vegades per segon. L'«estridulació» és el terme donat al fregament de diverses
parts del cos amb la finalitat de produir sons, com fan els grills».
Annette Vande Gorne és una compositora belga que, en descobrir la musica electroacústica, viatjà a París per estudiar amb Pierre Schaeffer i Guy Reibel. Al retornar a Bèlgica
fundà l’associació Musiques et Recherches, l’estudi Métamorphoses d'Orphée, i va iniciar
el festival de música electroacústica L’Espace du son. Promotora infatigable de la música
electroacústica, amant de l’obra i el pensament de François Bayle, reivindica el paper de
l’espacialitzador com a intèrpret, essent una autoritat mundial en la matèria. Té una intensa activitat pedagògica (Lieja, Brussel· les, Mons).
«Haiku: printemps» forma part d’un cicle de Haiku electroacústics de la compositora, per 16 canals, inspirats per la brevetat del temps. La primavera és evocada per
una sèrie de quatre haiku: jocs d'aus, jocs d'aigua, jocs infantils i jocs de so. Els tres
primers retren homenatge al repertori clàssic (shakuhachi, Messiaen, Murray Shafer,
Ravel, Debussy) i als paisatges sonors compostos. El quart, en tribut a Bernard Parmegiani, s'inspira en l'escriptura per insercions i substitucions d’atacs que aquest
compositor emprà al primer i setè moviment de De Natura Sonorum.

Marc Egea és un músic català eclèctic, que practica la música tradicional catalana («“El
Pont d’Arcalís»), composa per instruments (metalls, cobla, banda simfònica, cambra), per
cor, per electrònica, improvisa (fou membre de la Banda d’Improvisadors de Barcelona),
col·labora amb dansa, teatre o poesia, i és autor d’un llibre d’iniciació a la viola de roda.
«The magnetic house-Part IV» és una peça per 9 canals basada en sons enregistrats
a casa de l’autor, a vegades sense processar, a vegades més processats.
Ricardo de Armas, argentí, és compositor de musica electroacústica ben reconegut a
Amèrica llatina, artista sonor, violoncel· lista professional i gestor cultural. Sovint es brinda a
col· laborar amb performers, ballarins, actors, videoartistes... Ha guanyat diversos premis,
com Tribuna Nacional de la Música Electroacústica, el Leonor Hirsch, el premi de Bourges,
o de la Fundación Destellos.
«4’33’’» és una obra homenatge a John Cage, en la que no hi ha, però, silenci, i en
la que es pretén mantenir un control absolut del comportament dels materials, ja
sigui des de l'evolució de la qualitat factural dels mateixos, dels mecanismes combinatoris resultants dels procediments gestàltics, o el moviment a l’«escenari acústic».
Va ser finalista al Concurso Internacional de Miniaturas Electroacústicas organitzat
a Espanya el 2009.
Evelyn Frosini és una jove argentina compositora instrumental (és compositora resident del
GEAM Ensemble), de música mixta i d’electroacústica per suport, dissenyadora de so de
pel·lícules i obres multimèdia, professora i investigadora de la Escuela Nacional de Experimentación y Dirección Cinematográfica i del Departament d'Arts Musicals de la UNA, codirectora del conjunt electroacústic DaMus, i membre del grup de la Fundación Destellos.
«Samoa» és una peça electroacústica per a suport feta amb materials sonors derivats de campanes, bols tibetans, gongs i scratches de violoncel. Aquest treball es
basa en diferents tipus de respostes d'impuls, transformacions de ressonància,
contrapunt entre materials granulars i relleus en denses atmosferes sonores, carregades de gestos ocults que es desenvolupen i reciclen al llarg del treball.
Julián Jaramillo és un compositor colombià, doctorat en sonologia per la Universitat de São
Paolo, investigador post-doctoral, interessat en pràctiques sonores experimentals, en comunicació multimodal i en el desenvolupament d'aplicacions i serveis interactius. Les seves
obres tendeixen ponts entre ciència, arts, tecnologia, creativitat, societat i sostenibilitat.
«Radioland» és el resultat d'un any d'investigació i recopilació de material sobre la
ràdio a Colòmbia, que inclou fragments sobre política, entreteniment, esports i
humor que expliquen petites històries de passat recent del país del compositor.
Risto Holopainen és un compositor i musicòleg suec, doctorat amb un projecte de recerca
sobre so autoorganitzat amb instruments autònoms. El seu treball inclou música instrumental (ha rebut encàrrecs de diverses formacions noruegues), electroacústica, composicions
radiofòniques, vídeos i animacions i música per a la dansa, i es pot trobar publicat en
segells com MERE Records i a través d’auto edició.
A «Bourgillator», versió de 16 canals, escoltem el procés gradual d'autoorganització
d’un sistema complex de 21 oscil·ladors interactius (el «bourgillator»), cadascun
amb una fase i amplitud variables, i amb una envolupant lenta, que tendeixen a
sincronitzar-se o a repel· lir-se, establint mecanismes per a evitar l’estabilització.
Josep Lluís Galiana, és un músic valencià, saxofonista, improvisador lliure, que practica
l’avant-garde jazz, compositor amb un catàleg de vora un centenar de composicions,
tant instrumentals com electroacústiques, escriptor («Quartet de la Deriva», «La emoción
sonora», «Escritos desde la intimidad»), editor de llibres (EdictOràlia) i CD’s (Liquen Records)
gestor cultural i divulgador cultural i artístic. Des de l’any 2014 presideix el Laboratori per a
la Investigació de Processos Creatius Contemporanis AD LAB.
«N-on-O» és una peça en homenatge al compositor italià Luigi Nono. També és un
homenatge al silenci, al caminar i somiar, al compromís polític, al mar i als sons afilats, als enigmes i espais, al temps «suspès» i als contrastos, a la literatura i a les arts
visuals, a la percepció vertical i subtilment auditiva.
Roberto García Piedrahita és un artista sonor, compositor i intèrpret colombià. Va viure a
Barcelona durant els anys 80, on va estudiar composició i música electroacústica amb
Gabriel Brncic a la Fundació Phonos. Es va graduar en composició a la Universitat Nacional
de Colòmbia. És professor del Conservatori de la Universitat Nacional de Colòmbia, on ha
impartit composició, interpretació i so, i on coordina l'àrea Experimental i Electroacústica.
Sobre «No2.e» l’autor escriu el que segueix: «Successió continua i indefinida de punts
només a la dimensió longitudinal; que equival a poc o molt poc (...). Línia aerodinàmica o suau línia de unes espatlles a la figura esvelta i harmoniosa d'una persona
(...). Va passar la línia. Està de baix de la línia. Posseeix extrems, per la qual cosa és
necessari retrocedir per tornar al punt de partida, o no té extrems, pel que, sense
retrocés, es pot arribar al punt de partida. Abscissa, coordenada. Basada en No,
una aposta inconclusa de marxa nupcial renegada».

Hans Tutschku és un compositor nascut a Alemanya que començà a fer música electrònica amb l’Ensemble for Intuitive Music Weimar. Ha estudiat composició a Dresden, La Haia i
a París, completant el doctorat a Birmingham amb Jonty Harrison. És professor convidat a
Weimar, a l’IRCAM, a la Universitat Tècnica de Berlín i, des de 2004, és professor a Hardvard, on és responsable dels estudis d’electroacústica. Entre els premis que ha guanyat
està el de Bourges, el Prix Ars Electronica, Prix Musica Nova i el del Festival Klang de Montpellier, aquest últim amb l’obra que segueix a continuació.

Massimo Varchione és un compositor suïs que ha escrit música per a teatre, curtmetratges,
per a conjunts instrumentals i solistes. A partir de 2014, amb Davide Palmentiero i Giuseppe
Pisano, va iniciar el projecte Inhorep, un trio dedicat a la improvisació electroacústica. La
seva música ha estat seleccionada per diversos festivals italians i internacionals i també és
membre fundador de l'Orquestra Oficial Arti Soniche di Napoli.

«Remembering Japan-Part I» és la primera part d'una sèrie de composicions que
l’autor realitza desprès de que al 2014 passés tres mesos al Japó, estudiant la seva
música, improvisant amb músics locals, i enregistrant molts sons. El treball es basa
clarament en la cultura japonesa, alhora que reflecteix les preocupacions compositives de l’autor: la polifonia, la densitat, l'espai i la memòria com a estructura i
principis formals.

«Kalamos» parteix de l'interès del compositor per trobar un punt de trobada entre
una forma molt clàssica i les possibilitats electroacústiques. Es basa en els sons
particulars fets pel clarinetista Agostino Napolitano, amic de l’autor, que poden
escoltar-se ben al principi de la peça, i que presenten tres variacions principals,
cadascuna amb la seva peculiaritat, forma i timbre. L'última és, també, un «Finale»
no especialment clàssic.

