
 

 
Instal·lacions sonores, actuacions en directe i una taula rodona   

en el marc del Festival Internacional  de Música Avançada  
i Art Multimèdia, Sónar 2011 

 

Aviaris  sonors. Música i ocells,  
a CosmoCaixa 

 
•    Un any més CosmoCaixa presenta, en el marc del festival Sónar, 

diversos projectes de destacats artistes internacionals amb l’objectiu 
d’establir punts de contacte entre la creació sonora i audiovisual 
contemporània i la investigació científica.  

 

•    Enguany, el programa amplia el nombre d’actuacions i d’artistes 
participants per explorar, a través de la música i l’art multimèdia, el 
fascinant món del cant dels ocells. Instal·lacions sonores i 
audiovisuals, tres actuacions en directe, audicions i una taula rodona 
amb tots els artistes participants convidaran els assistents a 
reflexionar sobre les estretes relacions que hi ha entre les capacitats 
musicals humanes, l’art multimèdia i el cant dels ocells. Les 
instal·lacions es podran visitar del 16  al 19 de juny, al Museu de la 
Ciència de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
•    El programa inclou la participació d'artistes com ara l'alemany Jan 

Jelinek (amb una actuació especial creada a partir d’enregistraments 
sonors d'aus), els suecs BJ Nilsen i Carl Michael Von Hausswolff 
(enfrontats en un duel de gravacions de cants d'ocells enregistrats al 
voltant de tot el planeta), Francisco López (amb un nou projecte sonor 
basat en les teories de l'ornitòleg Peter Szoke), la japonesa Sawako 
(amb una instal·lació audiovisual al planetari) i "Rara Avis", una 
instal·lació sonora a càrrec d'Alku (el tàndem que formen els catalans 
Roc Jiménez de Cisneros i Anna Ramos). Situat a la rampa helicoidal 
de CosmoCaixa, aquest treball sonor col·lectiu inclou cants d'ocells 
creats amb software generatiu d'Oswald Berthold, Chris Brown, 
Anders Dahl, Joe Gilmore, Roc Jiménez de Cisneros, Fredrik Olofsson, 
Tim Perkis i Peter Worth. El programa Aviaris sonors ha estat 
comissariat per Arnau Horta. 



 

 

Del 16 al 19 de juny, de 10.00 a 20.00 h.  

 
Alku presenta Rara Avis 
Rampa Espiral  
 
Rara Avis és un projecte col·lectiu d'investigació musical que recrea cants i sons 

d'ocells a través de la síntesi d'àudio generatiu. Tots els sons d'aquesta instal·lació 

sonora, conceptualitzada i desenvolupada per ALKU (Anna Ramos i Roc Jiménez 

de Cisneros), provenen de programes en temps real escrits per a l'ocasió. 

L'objectiu principal no és l'hiperrealisme, sinó una reinterpretació poètica i intuïtiva 

dels sons dels ocells, tenint en compte, i fins i tot explotant, les limitacions dels 

ordinadors a l'hora d'emular l'òrgan vocal de les aus. Chris Brown, Oswald 

Berthold, Anders Dahl, Joe Gilmore, Roc Jiménez de Cisneros, Fredrik Olofsson, 

Tim Perkis i Peter Worth són els artistes que participen en aquesta original 

instal·lació dissenyada específicament per a la rampa de CosmoCaixa. 

 

Sawako presenta Bird’s-ear View 
Planetari  
 
Un any més, CosmoCaixa presenta un treball audiovisual ideat especialment per 

al planetari. La proposta d’enguany és Bird’s-ear View, una espectacular 

instal·lació audiovisual de l’artista japonesa Sawako que s’inspira en els 

moviments migratoris de les aus i la seva capacitat d’orientació a través de 

vibracions sonores, camps magnètics i altres formes de geolocalització que la 

ciència encara no comprèn del tot. Les sonoritats i les formes lumíniques que 

Sawako construeix a partir de diversos procediments digitals recreen un viatge aeri 

de naturalesa atmosfèrica i immersiva sota la cúpula del planetari.  

 
Divendres 17 de juny 
 
18.30 h Què va ser primer, l’ou o la música? Taula rodona amb audicions 
moderada per Francisco López i amb la participació de BJ Nilsen, CM von 
Hausswolff, Sawako i els membres d’ALKU.  
Sala Àgora  
 
Sabem que les aus canten des de fa milions d’anys, però... podem dir que fan 

música? Com incorporen i reinterpreten els artistes sonors i els creadors 

multimèdia el cant d’aquests petits vertebrats, mestres de la melodia, l’harmonia i 



el ritme en el seus treballs? BJ Nilsen, Carl Michael von Hausswolff, Sawako i els 

membres d’ALKU, Anna Ramos i Roc Jiménez de Cisneros, participen en un taula 

rodona amb audicions, moderada per l’artista sonor i biòleg Francisco López, per 

discutir aquestes i altres qüestions. 

 
21.00 h BJ Nilsen vs CM von Hausswolff  
Sala Auditori  
 
BJ Nilsen i Carl Michael von Hausswolff, dos dels artistes més reconeguts en el 

camp de la música experimental creada a partir d’enregistraments de fenòmens 

naturals, s’enfronten en un duel de gravacions de cants d’ocells obtinguts a 

diversos punts del planeta. Companys en el catàleg del prestigiós segell Touch, 

Nilsen i Hausswolff utilitzen pel seu duel un sistema de so quadrifònic i tot un 

arsenal sonor que inclou, entre d’altres, cants de corbs, canaris, àguiles, cigonyes, 

garses australianes i de kria, una espècie autòctona islandesa. Volum i intensitat 

estan garantits. 

 

Dissabte 18 de juny 
 
20.00 h Francisco López 
Sala Auditori  
 
Francisco López torna a CosmoCaixa per presentar un nou projecte sonor en 

format quadrifònic basat en les investigacions de l'ornitomusicòleg hongarès Peter 

Szoke. En el seu llibre L'origen i els tres àmbits de la música en els nivells de pre-

vida, vida animal i existència humana, Szoke sosté que la música humana pot ser 

descoberta a l'interior del cant dels ocells quan aquests es reprodueixen a 

diferents velocitats. Abans del concert Francisco López presentarà alguns 

fragments del documental de la BBC sobre David Rothenberg, autor del llibre Why 

birds sing?  

 

22.00 h Jan Jelinek presenta Birds caged on SD-Cards 
Plaça de la Ciència  
 

Jan Jelinek és un dels noms claus de l’electrònica europea i un dels principals 

representants del sons microscòpics que van marcar l’estètica musical de finals 

del segle XX. En el marc del programa Aviaris Sonors. Música i ocells a 

CosmoCaixa i com a clausura del mateix, Jelinek presenta una actuació molt 

especial, creada per a l’ocasió a partir d’antigues gravacions ornitològiques, 

extretes de discs de vinil i cintes magnètiques. Per mitjà del processament i la 



manipulació d’aquests documents sonors en format analògic, el músic de Berlín 

investiga les seves possibilitats musicals i les expandeix a través de la tecnologia 

digital. El concert tindrà quatre parts, cadascuna basada en les gravacions d’un 

ocell diferent. 

 

Aviaris  sonors. Música i ocells, a CosmoCaixa 
 Del 16 al 19 de juny de 2011 
 

CosmoCaixa Barcelona 
C/ Isaac Newton, 26 

08022 Barcelona 

 

Horari 
De dimarts a diumenge i dies festius, de 10 a 20 h 

Dilluns tancat, excepte dies festius 

 

 
Més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 

Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de premsa multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 
 
 
 


