


{PRESENTACIÓ}

Recorreguts Sonors
Accions i mutacions sonores

Del 17 al 21 de novembre de 2015 
al Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Activitats Obertes i Gratuïtes 

Del 17 al 21 de novembre el Convent de Sant Agustí celebra la tercera edició del cicle Recorre-
guts Sonors: Accions i Mutacions Sonores. Un any més, es reuneixen artistes i creadors que des 
de diverses perspectives i amb una mirada contemporània utilitzen el so com a mitjà d’expressió.

Des de dimarts 17 de novembre podrem gaudir de les instal·lacions artístiques que han estat 
seleccionades després d’una convocatòria oberta. Una desena de projectes que exploren el joc de 
la interacció i el so.

Una bona selecció de directes ompliran la sala noble amb artistes com: Lost Twin + Ylia & Xarle-
ne,  :BROWNSTUDY, SHOEG + ILLA, AQUÓFONO, Golden Bug & Desilence, Björt Rùnars & Alba 
G. Corral, Nicolas Debade, Adrià Grandia,  entre d’altres. Una constel·lació de creadors i creado-
res que ens faran descobrir noves i diferents perspectives de viure activament el so.

Projectes com “Mons de sons” o el Grup d’Exploració de l’Entorn Sonor (G.E.E.S.) també estaran 
presents a Recorreguts Sonors, compartint en diversos formats part dels seus treballs. 

Si el “Recorregut” proposat fos literal i geogràfic, viatjaríem molt lluny.... des de Detroit fins Mar-
sella passant pel Baix Ebre, de Sevilla a Madrid i de Galícia a Islàndia. Diverses procedències i 
cultures, amb influències i mirades compartides,  es trobaran al Convent de Sant Agustí.

Del 17 al 21 de novembre podràs interactuar amb:

Instal·lacions
Instal·lacions sonores interactives que exploren la relació amb el So, l’entorn i les persones,  fruit 
d’una convocatòria oberta. Els projectes són el resultat d’un procés de treball col·laboratiu dels 
artistes participants amb professionals vinculats al Centre. 

Directes eclèctics
Des de la veu humana i els imaginaris del Hip Hop, fins la síntesi o el so gràfic; l’electrònica de dro-
nes i manipulació sorollística vers la dolçor del violoncel. Múltiples aristes de la creació sonora 
experimental, local i internacional. 

Processos creatius amb els més petits
Es presentarà “Contes Sonors” experiències del taller de creació sonora i tecnologia realitzat 
amb els nens i nenes del Casal infantil del Convent i MakerConvent, amb la col·laboració de Daniel 
Gallardo i Toni Salaet.

Activitats paral·leles 
Punts d’escolta, itineraris sonors, performances i experiències al voltant de l’escolta.



Dimarts 17 De novembre

18h  Inauguració de les instal·lacions a les Capelles del Convent 
Les instal·lacions estaran obertes des del 17 fins el 21 de novembre de 18 a 21h

Dimarts 17  i Dimecres 18 De novembre

17 a 21h : Sala Noble 
Acció sonora/Performance:  Sala Noble 
AQUÓFONO Micronecta. 8 Moviments. Patxi Valera 
Dansa, improvisació, música per a nadons,  migdiades sonores amb 
l’escultura sonora Aquófono

Dijous 19 De novembre

Audició comentada
19h El fascinant món de les pioneres de la música electrònica amb Diego ArmandoDj

Directes musicals
20.30h Golden Bug & Desilence - V.I.C.T.O.R. live
22h SHOEG + ILLA AV SHOW

DivenDres 20 De novembre

Recorregut Sonor
17h SOUNDWALK BCN MonsdeSons
Places limitades. Prèvia reserva contactant amb el Centre.

Acció Sonora
18h CONTES SONORS a càrrec de l’SDIA (Casal infantil del Convent) amb el suport de Maker-
Convent, Dani Gallardo i Toni Salaet.

Directes musicals
20.30h Divisa2 : Adrià Grandia (viola de roda) 
21.30h  A Taste Of Nature : Björt Rùnars & Alba G. Corral
22:30h :BROWNSTUDY 

Dissabte 21 De novembre

Recorregut Sonor
11h SOUNDWALK BCN MonsdeSons
Places limitades. Prèvia reserva contactant amb el Centre.

Directes musicals 
20h Wunderkammer
21h Nicolas Debade - Solo
22h Lost twin + Ylia & Xarlene (visuals)

{PROGRAMACIÓ COMPLETA}

https://diegoarmandodj.wordpress.com/
http://www.mundosdemusicas.com/
http://www.mundosdemusicas.com/


{17 i 18 de novembre}

18 a 21h 

INSTAL·LACIONS ARTÍSTIQUES
INAUGURACIÓ : 17 DE NOVEMBRE A LES 18H
Exposades fins 21 DE NOVEMBRE

Les instal·lacions artístiques han estat seleccionades després d’una 
convocatòria oberta. Aquests projectes estaran ubicats principal-
ment a les Capelles del Convent i altres espais patrimonials del 
centre. 
Aquest any la convocatòria ha rebut 16 propostes, totes molt 
interessants. Les que mostrarem a Recorreguts Sonors son un 
tast ideal per assaborir el joc de la interacció i el so. Hem ampliat 
espais on poder gaudir de les instal·lacions, Capelles, Hall de 
l’Acadèmia i Claustre. Podrem veure des de la realitat virtual 
immersiva a origami modular sonor, o des de la binauralitat a 
la interacció en xarxes socials.

DETALL DE LES INSTAL·LACIONS (pag. 10)

17 a 21h 

AQUÓFONO MICRONECTA. 8 MOVIMENTS 
SALA NOBLE

La utilidad de lo inútil. La cultura como herramienta de trans-
formación social

Es tracta d’una escultura sonora que s’activa a través de l’impacte 
del goteig de l’aigua sobre sensors electrònics de contacte. És 
un joc d’atzar controlat, una pluja musical que recrea la fantàstica 
polirítmia de la natura, sobre la que s’improvisa per a composar a 
temps real sonoritats úniques, efímeres i irrepetibles. 
Un escenari on l’Aquòfon com a element fixe i instrument base, 
en uns casos acompnayarà les activitats habituals del centre i en 
altres acollirà diferents propostes artístiques, construint expres-
sions des de la improvisació.
(Publicarem la programació detallada de l’Aquófono al nostre web)

La realitat no existeix
Com una forma absoluta
Sinó com una probabilitat.
És la presència de l’espectador
La que fa que es converteixi en concret
És cada observador 
Qui construeix la seva pròpia realitat

+Info
aquofono.com

http://www.aquofono.com


{diJoUS 19 de novembre}

20.30 h
Directe Musical
GOLDEN BUG & DESILENCE 
V.I.C.T.O.R. live

V.I.C.T.O.R. una experiència visual i sonora inspirada en el Joc 
Rubik Snake. El Treball visual realitzat per Desilence Studio amb 
una estructura cúbica construïda especialment, és el context 
perfecte per donar essència orgànica i mutable al paisatge sonor 
creat per Antoine Harispuru (Golden Bug), artista eclèctic, produc-
tor i responsable del segell francés  “la Belle records”. 

+Info
soundcloud.com/golden-bug
dslnc.com

22 h
Directe Musical 
SHOEG + ILLA AV SHOW

Shoeg és escoltar la vida des de sota l’aigua, mirant al cel. 
El debut ‘Panorama’ (Boira Discos, 2014) és un disc fet de retalls, de 
peces soltes: una evocació de paisatges no viscuts, però al mateix 
temps, del tot coneguts. És manipulació sonora com qui fon 
plàstic, amb els seus talls, plecs i arrugues. El segon llarg, ‘Tanz’ 
(Boira Discos, 2015) flota entre hologrames de realitat virtual, 
melangia d’un passat viu als arxius dels mèdia, i que continua 
d’alguna manera tangencial amb les sonoritats del primer treball, 
Panorama.
Als visuals l’acompanya Illa (Ana Drucker) amb un treball d’expe-
rimentació fotogràfica basada en la imatge que va realitzar per a 
l’artwork del disc Panorama.

+Info
shoeg.net

19 h
Audició Comentada
EL FASCINANT MÓN DE LES PIONERES DE LA MúSICA 
ELECTRòNICA amb Diego Armando Dj

Aquesta activitat és una audició comentada de peces musicals 
d’algunes de les precursores de la música electrònica com Delia 
Derbyshire, Daphne Oram o Éliane Radigue. Parlant de l’objecte 
de creació musical però sobretot concentrant-se amb l’escolta 
d’aquestes obres d’artesania electrònica.

+Info
diegoarmandodj.wordpress.com

Foto: Xavier Casanova

https://soundcloud.com/golden-bug
http://v5.dslnc.com/
http://www.shoeg.net
http://www.diegoarmandodj.wordpress.com


{divendreS 20 de novembre}

17 h
Recorregut Sonor
SOUNDWALK BCN MonsdeSons
Places limitades. Cal reservar trucant al 932565000 o enviant 
mail a informacio@conventagusti.com.

Rutes sonores pels espais urbans i naturals de Barcelona. 
S’alternen l’escolta activa del paisatge i l’acústica dels llocs en viu i 
l’escolta via jackbox de muntatges sonors (músiques, veus, ocells, 
reconstruccions del passat) que a cada etapa expliquen històries i 
detalls del territori, la cultura, la gent.

+Info
mundosdemusicas.com

18 h
Acció Sonora
CONTES SONORS 
Grup de nens i nenes del Casal infantil del Convent.

Contes Sonors és el resultat d’un procès pedagògic engegat ara 
fa dos anys, en l’edició de RS 2013, on mitjançant un taller que hi-
brida el joc, les arts plàstiques i la tecnologia de creació sonora 
de codi obert. Posem en pràctica noves narratives on els nens i 
les nenes són els protagonistes des de l’inici fins al final. Amb la 
col·laboració de  MakerConvent, Daniel Gallardo i Toni Salaet.

+Info
conventagusti.com/sdia

(Foto: Danny Fernandez

20.30 h
Directe Musical
DIVISA2 
ADRIà GRANDIA (Viola de Roda) 

La viola de roda és, encara ara i al país, un instrument gens usual, 
poc conegut i amb una clixé afegit de ser alguna cosa lligada amb 
la música popular o antiga. Però el color continua sent una de 
les eines del pintor, com ho són les paraules per l’escriptor. Un ha 
afegit nous pigments a la paleta, l’altre noves paraules. Tot plegat 
mitjans per expressar-se. I la viola de roda és això un vehicle per 
mostrar emocions, il.lusions, per construir realitats i somnis. 
Aquesta mostra que podeu escoltar, DIVISA , és un treball amb 
multilpes sonoritats, d’una eina ben actual. Lluny de ser un ins-
trument obsolet, la viola de roda es renova a cada instant en 
les mans de cada instrumentista que la fa sonar. L’Adrià Gran-
dia demostra les noves possibilitats sonores de l’instrument.

+Info
adriagrandia.com

http://www.mundosdemusicas.com/
http://www.mundosdemusicas.com/soundwalk.php
http://conventagusti.com/sdia/
http://adriagrandia.com/


22.30 h
Directe Musical
:BROWNSTUDY 

Música elèctrònica en directe, amb sintetitzador, efectes i veu. 
Jason Hogans va debutar a finals dels 90 publicant Peter And The 
Rooster, un  EP al segell Planet E del mític Carl Craig, un dels pares 
del techno de Detroit.
Des d’aleshores,ha anat canviant d’estils, absorbint influències 
variades. Sota el nom de “:brownstudy” el productor ha desve-
lat una veu pròpia.  Tell Me More About Bubbles i Life Well Lived 
són els seus dos àlbums publicats a Third Ear, el segell essencial 
d’electrònica del Regne Unit i plataforma de llançament de molts 
dels valors del techno actual com Kyle Hall, Wbeeza, o el mateix 
Carl Craig.
Es presenta en directe amb un format solo que combina electrò-
nica de ball de procedències molt variades i amb la veu de 
rapper com a element cohesionador.

+Info 
reallynicerecordings.com
soundcloud.com/reallynicerecordings

21.30 h
Directe Musical
A TASTE OF NATURE
BJöRT RùNARS (Cello) & ALBA G. CORRAL (Visuals) 

La violoncel·lista islandesa Björt Rùnars i l’artista visual Alba G. 
Corral, aportaran una explosió de neoclassicisme i cinema trobat, 
imatges pertorbadores per a una música punyent.

El set que presentaran serà un diàleg entre atmosferes visuals 
projectades sobre el cos de la cel·lista i el seu instrument -Bjors 
Runars-, amb teixits sonors formats pel violoncel i processats 
amb pedals. Les visuals -a càrrec d’Alba G. Corral- es realitzen en 
temps real, creant una atmosfera narrativa gràcies a l’experimen-
tació amb formes digitals i ones sonores en un intent de narrar 
les formes de la natura a través de l’audiovisual.

+Info
vimeo.com/111221165
blog.albagcorral.com

http://reallynicerecordings.com/
https://soundcloud.com/reallynicerecordings
https://vimeo.com/111221165
http://blog.albagcorral.com/


{diSSabte 21 de novembre}

(Foto: Danny Fernandez

20 h
Directe Musical
WUNDERkAMMER

Wunderkammer és el projecte col.laboratiu  i obert a l’experi-
mentació etnològica  entre Enrique Doza i Xavier Riembau.
Els seu directes són imprevisibles, improvisacions sonores pel 
planeta terra i el més  enllà . Amb l’ajuda d’un mixer, uns plats , 
un grapat de pedals, caixes de ritmes i  teclats porten el viatge 
a racons que ni ells mateixos han visitat. 
Enrique Doza és artista gràfic,músic, activista , reponsable de 
Tienda Derecha, TD  Papeles i  TNT . Ha estat membre de ban-
des  com Perro Roboto a la seva Veneçuela natal o Las Burning  La-
dillas ja afincat a Barcelona.
Xavier Riembau  és dj sota el nom de Diego Armando, membre 
del col.lectius Finis Africae i Infra Dj’s i responsable del programa a 
Scannerfm Soroll de Fons.
Aquest directe està vinculat a la instal·lació artística : wunkerkam-
mer i la música trobada.

+Info
wunderkammer.bandcamp.com

11 h
Recorregut Sonor
SOUNDWALK BCN MonsdeSons
Places limitades. Cal reservar trucant al 932565000 o enviant 
mail a informacio@conventagusti.com.

Rutes sonores pels espais urbans i naturals de Barcelona. 
S’alternen l’escolta activa del paisatge i l’acústica dels llocs en viu i 
l’escolta via jackbox de muntatges sonors (músiques, veus, ocells, 
reconstruccions del passat) que a cada etapa expliquen històries i 
detalls del territori, la cultura, la gent.

+Info
mundosdemusicas.com(Foto: Danny Fernandez

http://wunderkammer.bandcamp.com/
http://www.mundosdemusicas.com/
http://www.mundosdemusicas.com/soundwalk.php


21 h
Directe Musical
NICOLAS DEBADE - SOLO

Nicolas Debade és un músic francès que viu a Marsella. Pianista 
de formació, va estudiar al Conservatori de Marsella, experimen-
ta tant en el seu instrument favorit com en altres dispositius 
electrònics, confrontant murs de so contundent i complexes, 
melodies etèries i realimentació acústica amplificada. El seu 
enfocament explora les dimensions de les freqüències del so 
i del món físic, tractant de fer ressonar l’espai, tot instal·lant  
ruptures rítmiques. Les seves influències van des de l’ambient fins 
al doom, tot passant pels compositors més foscos de principis del 
segle XX, el noise i l’industrial. També toca en el duo de noise-dro-
ne Ohmodron. A més, Nicolas és un investigador en sociologia i 
art sonor a la Universitat d’Aix-Marseille, dirigeix el programa Dé-
sexpérimental a Ràdio Grenouille, és membre del consell editorial 
de la revista Tacet i treballa amb el GRIM (Grup de  investigació i 
improvisació musical).

+Info
soundcloud.com/dbdnico/latheorie-des-cordes

22 h
Directe Musical
LOST TWIN + YLIA & XARLENE 

El músic sevillà Carlos R. Pinto dóna curs a la seva faceta més 
experimental com Lost Twin,  creant un univers únic on beats abs-
tractes convergeixen amb tot tipus d’influències musicals.
Després del seu debut el 2010 amb un EP homònim, va continuar 
Saskatchewan Suite EP (2011, A Future Without) i  amb el seu 
primer LP autoeditat Birds  l’any 2012. A part dels seus llançaments 
en solitari també ha participat amb remixes i col·laboracions per 
a segells Com Tru Thoughts, Brownswood Recordings, Galeta Re-
cords o Primers Word Records, entre altres. 
A l’actualitat presenta “The Mist” , Squaring The Circle 2014.

Xarlene ens oferirà un Live Cinema produït especialment per 
l’univers musical de Lost Twin.

+Info
soundcloud.com/lost_twin
xarlene.com/lost-twin

Foto:  Pioggia Photographie

https://soundcloud.com/dbdnico/latheorie-des-cordes
https://soundcloud.com/lost_twin
http://xarlene.com/lost-twin/


REAL TIME TWITTER SPATIAL SONIFICATION 
La Neurona Tropical : Andrés Pérez López, Carles Tardío Pi

Un sistema octofònic d’altaveus en els quals es reprodueix, a 
través de la síntesi de veu a partir de text, un stream a temps 
real de hashtags de Twitter geolocalitzats a la ciutat de Bar-
celona i rodalies. Segons les coordenades GPS de provinença 
dels tags, el text de veu s’ubica i es reprodueix a l’espai multifò-
nic el qual està mappejat a l’espai geogràfic.
La proposta indaga sobre els mecanismes de recepció d’in-
formació generats en les xarxes socials transformant la ma-
nera en la qual els usuaris reben les dades. Des d’un canal 
senso-perceptiu tradicionalment visual a un canal auditiu, on es 
crea un paisatge sonor amb un rerefons crític respecte a les 
tecnologies de la informació.

Andrés Pérez és Enginyer de Telecomunicacions i Màster en 
Sound and Music Computing. Combina el treball d’investigació 
amb el desenvolupament d’eines tecnològiques aplicades a la 
performance artística. Ha treballat en l’àmbit de la sonificació 
i la composició algorítmica, i també en el desenvolupament i 
investigació de interfícies no convencionals. Ferm defensor del 
software lliure.

Carles Tardío és físic i màster en Cognitive Systems and Inte-
ractive Media. Actualment exerceix d’investigador assistent en 
el grup de neuro robòtica SPECS (Synthetic Perceptive Emotive 
Cognitive Systems). Ha investigat i treballat en varis projectes 
que unien arts i ciències: Bienal Micro-Objecto Interactivo (Pla-
taforma Bogota); al V2 Institute of the Unstable Media de Rotter-
dam ; també  a l’Arts Santa Mònica com investigador dintre del 
projecte Canvi i Temps - Complexity in Sciences, etc.

TAGS: 
Instal·lació / Sonificació / Espacialització d’àudio / Twitter 
/ Geolocalització

+Info
www.andresperezlopez.com
carlestapi.hotglue.me

{detaLL de LeS inStaL·LaCionS}

http://www.andresperezlopez.com/
http://carlestapi.hotglue.me


LA INTERFÍCIE MÉS INúTIL I GUSTOSA DEL MÓN 
Col·lectiu format per: Mathieu Bosi, Dani Gallardo, Carles 
F. Julià, Anna Carreras.

La interfície més inútil i gustosa del món és un text, uns vi-
suals, que mostren el títol de la peça. Aquest text va explotant 
i desfent-se a mida que es peta paper bombolla davant seu. 
El “text petat” es va regenerant passat un cert temps creant 
un funcionament etern i circular, efímer, com les bombolles.

El col·lectiu a 4 bandes ha realitzat diferents projectes a diver-
sos països del món i festivals. Té una llarga trajectòria de més de 
10 anys muntant instal·lacions interactives tangibles, sonores i 
visuals. Darrerament han participat a la 2a Mostra d’Art Digitial 
de Barcelona, al festival MIRA, o al festival VIVACIDADE de Sao 
Paulo.

TAGS: 
Interfície / Cibernètica / Chindōgu / Absurd

+Info
www.dtic.upf.edu/~dgallardo
fjulia.name
www.mathieubosi.com
annacarreras.com

http://www.dtic.upf.edu/~dgallardo/
http://fjulia.name/
http://www.mathieubosi.com/
http://annacarreras.com/


WUNDERkAMMER I LA MúSICA TROBADA
Wunderkammer : Xavier Riembau / Enrique Doza

Partint del concepte de l’art trobat Wunderkammer  faran una 
recreació sonora d’uns objectes artístics trobats a prop del 
Convent de Sant Agustí, centrant-se en un objecte en qüestió 
com són els discos de vinils. Al voltant de la troballa propo-
sen una reflexió sobre les deixalles de la societat capitalista 
i com repensar aquestes en objecte artístic, documentant les 
peces i recreant el moment de la descoberta a través de diapo-
sitives que acompanyen la instal·lació.

Wunderkammer és el projecte col·laboratiu i obert a l’experi-
mentació etnològica entre Enrique Doza i Xavier Riembau. Els 
seu directes són imprevisibles, improvisacions sonores pel pla-
neta terra i el més enllà. Amb l’ajuda d’un mixer, uns plats, un 
grapat de pedals, caixes de ritmes i  teclats porten el viatge a 
racons que ni ells mateixos han visitat.  

Enrique Doza és artista gràfic, músic, activista, reponsable de 
Tienda Derecha, TD Papeles i  TNT . Ha estat membre de ban-
des  com Perro Roboto a la seva Veneçuela natal o Las Burning  
Ladillas ja afincat a Barcelona.

Xavier Riembau  és dj sota el nom de Diego Armando, mem-
bre dels col·lectius Finis Africae i Infra Dj’s i responsable del 
programa a Scannerfm Soroll de Fons.

El grup realitzarà un directe vinculat a la instal·lació el 
dissabte 21 a les 20h, a la Sala Noble.

TAGS: 
Instal·lació Sonora / Visual / Analògics.

+Info
wunderkammer.bandcamp.com

https://wunderkammer.bandcamp.com


PEGAR A UN NIñO
Rafael Cañete / Carlos Parra

Una cacofonia sonora  on l’espectador necessita atendre, un 
per un, cada un dels missatges sonors. Una reflexió sobre la 
distorsió del missatge a través de la seva reiteració i de la 
transformació del medi, humà o tecnològic, que el reprodueix, 
no en el seu vessant més vinculat a la forma del so sinó al seu 
contingut narratiu. 
Partim del fet que un professor/a pega a un alumne per una 
cosa, teòricament molt greu, que aquest ha dit. El nostre interès 
no es situa en el fet en sí, el qual de fet no apareix a la peça, sinó 
en la reacció social en l’àmbit personal i en l’àmbit  mediàtic 
d’aquest fet. Una reacció que es manifesta a través de pistes 
d’àudio dividides en dos grans grups: d’una banda els regis-
tres de la gent propera a aquest personatge que es presen-
ten físicament a través de telèfons i que prenen forma de mis-
satges de veu. Missatges de la mare, de la parella, del company 
de feina, etc que ofereixen diverses posicions morals i ètiques 
respecte el conflicte. D’altra banda, uns àudios que es manifes-
ten a l’espai acústic de la sala a través d’altaveus i ràdios de 
diversos tipus i que presenten l’enfocament i el tractament 
mediàtic del cas a través de noticiaris, tertúlies, etc. 

Rafael Cañete és music, compositor i artista sonor. Llicenciat 
en Belles Arts i amb un Màster en Música com a Art Interdisci-
plinària, mostra interès en el treball del so des de tres perspecti-
ves diferents: la vinculada a l’espai a través de l’ús de la instal·la-
ció, la vinculada al desenvolupament de la narrativa mitjançant 
recursos sonors, literaris i musicals i la vinculada a la forma física 
del so mitjançant l’escultura sonora.

Carlos Parra, màster en Producció Musical, és productor mu-
sical i fundador de l’estudi de gravació Oso Estudio i Industria 
Grabaciones. A nivell creatiu, s’ha encarregat de la composició 
de les músiques dels programes Visto lo Visto i Musical Estrés. 
A més, és el creador i productor del programa de ràdio pirata 
Musical Estrés. També ha col·laborat en la creació dels recursos 
sonors de diferents companyies de teatre. 

TAGS: 
Instal·lació sonora / Narrativa no-lineal / Ressonàncies 
mediàtiques / Lo-Fi / DIY

+Info
rafacafe.hotglue.me

https://rafacafe.hotglue.me/


SOTASOSTRE
HighTech Rupestre: Lucía Segurajáuregui i Mónica Rikić

Hightech Rupestre ens porta un gran origami modular penjat 
del sostre que canvia de forma gràcies a uns motors que tiben 
d’uns fils connectats a l’estructura i la modifiquen. Aquests mo-
tors seran activats per la interacció dels mateixos visitants 
en l’espai, capturada per una càmera/sensor de reconeixement 
d’imatge. Alhora, els mòduls que composen l’origami, funciona-
ran com a caixes contenidores de petits objectes que gene-
raran sons analògics amb els cops que donin amb les seves 
parets al canviar de forma. Conceptualment la proposta vol par-
lar de les diferents transformacions per les que ha passat el 
Convent al llarg de la seva història, tant físiques com funcio-
nals: Des  dels seus inicis com a Convent dels Agustins, la seva 
destrucció a la Guerra de Sucessió, la conversió a Real Acadèmia 
Militar de les Matemàtiques (on s’ensenyaven matèries rela-
cionades amb moltes característiques del projecte: geometria, 
arquitectura, mecànica…), l’oculta lògia maçònica, i finalment 
l’ús actual com a Centre Cívic. Un espai en constant moviment 
adaptant-se a les necessitats del seu entorn i societat, de la 
mateixa forma que actua l’origami, activant-se les diferents for-
mes i sons mitjançant la interacció dels ocupants de l’espai.

Hightech Rupestre va nèixer fa dos anys i està format per les 
artistes Mónica Rikić i Lucía Segurajáuregui. La seva pràctica 
conjunta es basa en la creació de projectes (i objectes) artístics 
interactius low-tech, barrejant les arts i manualitats tradicionals 
amb les noves tecnologies i sempre amb la presència d’una 
resposta sonora.  El 2014 van formar part de la Mostra Sonora 
i Visual del Convent de Sant Agustí i a l’abril de 2015 a Interac-
tivos? 15 de Medialab Prado on van desenvolupar el seu últim 
projecte ‘Contacto Estelar’. També donen tallers d’introducció a 
l’electrònica i les noves tecnologies per a nens i grans.
Per separat, la Mónica ha mostrat els seus projectes interactius 
a diferents festivals i exposicions internacionals. També ha parti-
cipat en dues residències artístiques a Austràlia i Montreal.
Lucía va gaudir d’una beca a la producció i investigació de Te-
lenoika. També té la seva pròpia marca de roba serigrafiada ar-
tesanalment ‘Maluco’ i actualment està treballant en el prototip 
d’unes llums de ciment.

TAGS: 
Origami / Modular / Sonor / Interactiu / Mutable.

+Info
hightechrupestre.com

http://hightechrupestre.com/


ELS 5 ROSETONS DEL TEMPS
Rafael Redondo

Una  instal·lació visual i sonora per descobrir la història 
del Convent i el seu barri, així com el seu ús quotidià actual, 
a través dels medallons del pati del Convent de Sant Agustí. Els 
medallons seran activats quan alguna persona passi a prop 
seu. Quan una persona s’acosti a un medalló, aquest s’activarà 
i s’il·luminarà amb un cercle de color que s’elevarà flotant a 
la paret convertint-se en una figura representativa de la his-
tòria del convent, acompanyat d’un so relacionat. Les imat-
ges representen personatges i  fites històriques del Convent, així 
com imatges i sons del dia a dia actual del Centre Cívic.

Guiat per les dues grans passions de la seva vida professional, 
la tecnologia i les arts, Rafael Redondo va rebre una sòlida 
formació en electrònica i informàtica que l’ha portat cap a una 
atracció per àrees com el modelatge de la visió humana, la co-
dificació de la imatge, la fusió d’imatges o el reconeixement de 
patrons. Paral·lelament, una educació en la música moderna a 
través d’un màster de Sonologia,  l’ha permès ampliar els seus 
coneixements vers el processament d’àudio en temps real, el 
disseny de so i les interfícies humanes. A més, ha tocat durant 
anys en diverses formacions musicals a Madrid. En el camp dels 
treballs interactius és l’autor de l’aplicació musical TOnOa Mu-
sic. Actualment una de les seves instal·lacions està exposada al 
Museu Cosmocaixa de Barcelona i ha treballat per a la Fura dels 
Baus en l’obra interactiva M.U.R.S.

TAGS: 
Visual / Sonor / Història / Patrimoni

+Info
www.tonoamusic.com/rafaelredondotejedor
vimeo.com/79729467

http://www.tonoamusic.com/rafaelredondotejedor
https://vimeo.com/79729467


SONOSBORN
IDEOTS : Nadia Campo Woytuk, Sergi Armengol, 
Xavier Salleras, Clara Borràs

SonosBorn és una instal·lació sonora de dinàmica interactiva 
que submergeix l’usuari en mig d’un espai que reprodueix 
ambients i personatges mitjançant la tècnica d’àudio 3D. 
Els textos descriptius d’una periodista que tracta el detall amb 
delicadesa i sinceritat són recitats per una veu que fa reviure ra-
cons del barri, posant en escena petits detalls pendents de ser 
explorats. El visitant, al situar-se al centre de la instal·lació,  
es troba immers en un racó del Born gràcies a l’ambientació 
sonora en 3D de l’espai. Podrà sentir, per exemple, una bicicle-
ta passar de dreta a esquerra, un nen jugant a la seva esquerra o 
una font gotejant al seu clatell. L’individu, ja situat dins l’escena, 
escolta una veu que recita un relat que descriu la història d’una 
persona i dóna significat a l’espai representat. El visitant és al 
mateix temps usuari de la instal·lació, al tenir a les seves mans 
una eina (similar a una llanterna) que li permetrà explorar aquest 
ambient que s’està descrivint tan minuciosament.  D’aquesta 
manera històries de vàries persones i espais seran instal·lades a 
la sala, reproduint-se una darrere l’altra i necessitant la interac-
ció del visitant per ser activades i explorades. 

IDEOTS és un col·lectiu que tot just engega la seva activitat. 
Format per tres joves enginyers audiovisuals i una graduada en 
comunicació audiovisual, el grup es va formar el passat mes de 
juny durant la jornada Music Hack Day del festival Sónar de Bar-
celona. La recerca i disseny d’experiències interactives, ja siguin 
immersives, tangibles o convencionals, és l’objectiu primer del 
grup.  En aquesta ocasió tindran la col·laboració de la periodis-
ta Natàlia Santolaria amb els  seus textos que es centren en les 
persones com a elements que donen significat a espais i es no-
dreixen dels detalls per a la seva descripció amb cert to poètic.

TAGS: 
Instal·lació interactiva / Retrats / Soundscapes / Born

+Info
ideots.tumblr.com/home

http://ideots.tumblr.com/home


(RE)HABITAR
Santiago Doljanin, Ana María Estrada Zúñiga

Una sèrie de construccions de cartró com a “habitatges 
d’emergència”, dins de les quals es reproduiran muntatges 
amb sons editats, enregistraments de camp i converses amb 
persones que habiten al carrer. Tots aquests registres s’han 
realitzat als voltants del Convent i del barri, intentant abastar 
el màxim espectre “sense sostre” que habiten el casc històric de 
Barcelona.  Aquests “habitatges d’emergència” s’han fabricat 
amb les mesures justes perquè una persona pugui introduir-se 
dins de cadascuna d’elles. No obstant, l’aspecte i forma serà va-
riat, però totes seran fetes a la mida d’una sola persona i cons-
truïdes amb materials trobats al carrer, en recorreguts pel cen-
tre històric de Barcelona, durant els quals també s’han efectuat 
les gravacions de les converses amb persones sense sostre i 
dels sons que formen part del seu Paisatge Sonor. Els “habi-
tatges” estaran ubicats en diferents parts de l’interior del Con-
vent, acoblant-se i contrastant amb l’arquitectura imponent i 
sòlida de l’edifici. En aquest sentit les formes que adoptin no 
sempre seran regulars, ni rectangulars, com ho seria una caixa o 
un habitatge d’emergència sinó que s’adapten, igual que també 
s’adapten a la resta d’instal·lacions, de la mateixa manera que 
les persones que viuen al carrer s’adapten a les circumstàncies 
que troben en els diferents llocs on dormen/viuen. 
Els visitants hauran de recórrer l’espai del Convent de Sant 
Agustí per trobar cada “habitatge”, introduir-s’hi i poder-ne 
escoltar les seves sonoritats i històries. 

Santiago Doljanin és dissenyador industrial. L’any 2008 es va 
iniciar en el camp de l’art, cursant seminaris i tallers en relació 
a l’Art Sonor, arts electròniques i cinema experimental. El seu 
treball s’enfoca en l’experimentació amb materials de descart, la 
natura i el found footage. 

Ana María Estrada Zúñiga és artista visual. Treballa amb el so 
des de 2001 i des d’aleshores s’ha dedicat tant a la creació, com 
a la docència i investigació en el camp de l’Art Sonor. Ha realitzat 
presentacions i intervencions en diferents museus i galeries, així 
com espais públics (places, banys, hospitals, etc.)

TAGS: 
Paisatge sonor / Patrimoni / Habitar

+Info
www.cerosilencio.blogspot.com.es
www.youtube.com/watch?v=6-d3QwHU0eQ

http://www.cerosilencio.blogspot.com.es/
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6-d3QwHU0eQ%20


STUDIO PER UNA RETE (STUDY FOR A NETWORk)
Julian Scordato

La instal·lació busca explorar la xarxa de metro de Barcelona 
des d’un punt de vista/escolta poc usual. L’usuari podrà mou-
re’s, centrar-se i descentrar-se en diferents porcions de la xarxa 
de metro que es mostrarà en l’interfície de IanniX, mitjançant 
el control del punt d’escolta virtual, des de les vibracions mecà-
niques generades per una sola línea de metro fins a una pers-
pectiva auditiva ubiqua (per exemple, el so de tota l’estructura 
de la xarxa de metro).

Julian Scordato va estudiar Composició i Música Electrònica i 
s’ha especialitzat en Art Sonor. És membre fundador de la Arazzi 
Laptop Ensembre i actualment treballa com a Assistent d’Inves-
tigació del Sound and Music Processing Lab al conservatori de 
música de Pàdua. La seva música i els seus audiovisuals elec-
troacústics s’han mostrat en prestigiosos festivals i institucions 
d’Europa, Amèrica i Àsia. 

TAGS: 
Interactiva /  Audiovisual / IanniX / Open-source / Leap-
Motion

+Info
www.julianscordato.com

http://www.julianscordato.com/news.html


RECORREGUTS ESTàTICS
Grupo de Exploraciones del Entorno Sonoro (G.E.E.S.)

Recorreguts Sonors Estàtics és una proposta sonora que mira 
d’evidenciar com els sons en general i els enregistraments de 
camp, tot i que l’escolta sigui estàtica (assegut, parat de peus o 
gitat), permet moure’s d’un entorn a un altre sense canviar 
d’espai… A més a més, aquesta condició del so (referència par-
cial, immaterial i fugaç de la realitat) fa que l’escolta (en con-
dicions d’”squizofonia”, com la qualificaria el mateix R. Murray 
Schafer) es pugui entendre com una invitació perque cada 
persona faci el seu propi recorregut personal, imaginant els 
detalls, evocant els colors, les olors, els gustos i,  fins i tot,  
les impressions tàctils que els estímuls sonors només po-
den suggerir. Així, tant les peces que composen els enregistra-
ments realitzats amb motiu del “WLDBcn al Convent” i que ti-
tulem “Aigua de barri”, com els enregistraments que conformen 
la Playlist de la Sala d’Escolta: “Aigua”, es proposen amb la vo-
luntat d’estimular la imaginació i observació dels elements 
sonors que constitueixen l’entorn quotidià. 

Les peces recollides a “Aigües de barri” es presenten com un 
recull de recorreguts personals fragmentats que giren al voltant 
de l’aigua que ens trobem en els voltants del barri i que ens per-
meten fer un passeig sonor per diferents entorns on l’aigua és 
un element protagonista (per presència o per absència) en la ca-
racterització acústica de l’espai. I de manera indissociable, subtil 
i discreta (normalment amb sons llunyans, enredats i trenats en-
tre molts altres), ens parla de les persones (i també dels animals) 
que hi viuen i conviuen dia a dia, dels costums, de les relacions 
que s’estableixen al voltant de l’aigua...
Els enregistraments que formen part d’ “Aigua” ens porten més 
enllà del barri i ens proposen un recorregut no només per di-
ferents entorns llunyans, començant per la Barceloneta fins a 
Pakistan, passant per altres barris de Barcelona, per diferents 
espais de la província de Barcelona, de la província de Girona 
o de Galícia; a més ens summergirem dins l’aigua (fent servir 
hidròfons) per escoltar el mar, rius i canals. I tot amb un ventall 
de registres que van des de les peces amb intenció realistes, fins 
a les més abstractes o impressionistes . 

TAGS:  Gravacions de Camp/ Escolta Profunda/ World Lis-
tening Day Barcelona.

+Info
wldbcn.wordpress.com

https://wldbcn.wordpress.com/
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