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Una instal·lació sonora per experimentar els sons secrets que 

s’amaguen a les nostres orelles, audicions i tallers de percussió 

corporal i beatboxing són algunes de les propostes de CosmoCaixa en 

el marc del festival Sónar 2013 

 
La fascinant dimensió sonora del cos humà, 

a CosmoCaixa 
 

• Per cinquè any consecutiu CosmoCaixa organitza, en el marc del 

festival Sónar, un programa d’activitats que explora l’àrea de 

confluència entre la creació multimèdia, la investigació i la 

divulgació científica. La temàtica d’enguany és la fascinant 

dimensió sonora del cos humà. 
 

• Un any més, la rampa espiral de CosmoCaixa és el marc d’una 

instal·lació sonora, Labyrinthitis, a càrrec del reconegut artista 

sonor Jacob Kirkegaard (Dinamarca, 1975), que ha aprofitat la 

particular arquitectura de l’espai per transformar-lo en una 

còclea gegant on podem experimentar en primera persona el 

fenomen de les otoemissions, els sons secrets que s’amaguen a 

les nostres orelles. 

 

• La instal·lació es complementa amb el concert Labyrinthitis II de 

Jacob Kirkegaard i la formació instrumental Experimental 

Funktion. El programa del concert inclourà una interpretació en 

directe de la versió per a trio de corda de Labyrinthitis i la Sonata 

en sol major de Giuseppe Tartini. Abans de l’actuació Kirkegaard 

farà una visita comentada per la instal·lació. 

 

• Enguany, el programa incorpora dues sessions dobles de tallers 

per al públic juvenil i familiar. Javier Romero conduirà un taller 

de percussió corporal en què els assistents aprendran tècniques 

sonores per fer servir el cos com un instrument de percussió. I 

Markooz farà un taller de beatboxing, tècnica a través de la qual 



podem convertir la nostra boca i el nostre aparell respiratori en 

una increïble caixa de ritmes. 

 

 

El cos sonor, a CosmoCaixa 
Del 13 de juny al 7 de juliol de 2013 

 

La instal·lació sonora Labyrinthitis, de Jacob Kirkegaard 
Basada en el fenomen de les otoemissions, aquesta sorprenent instal·lació 
interactiva transforma la rampa del museu en una còclea gegant i ens 
descobreix els sons secrets que s’amaguen dins les nostres orelles.  
 
I què són les otoemissions? Són sons que es produeixen dins de la nostra 
orella quan dues freqüències que tenen una determinada proporció entre 
elles es troben a l’interior de la còclea. Les vibracions addicionals produïdes 
per aquestes dues freqüències en generen una tercera, que podem escoltar i 
fins i tot enregistrar. En l’àmbit musical, aquest tercer to es coneix amb el 
nom de terzo suono o to de Tartini, i pren el nom del compositor i violinista 
Giuseppe Tartini (1692-1770), la primera persona que va identificar aquest 
fenomen.  
 
El material sonor utilitzat per a la instal·lació Labyrinthitis es va obtenir a 
partir d’enregistraments realitzats a l’interior de l’orella de Jacob Kirkegaard. 
Es van utilitzar dos tons sinusoïdals per generar una tercera freqüència. 
Posteriorment, l’artista va afinar el so creat per la seva pròpia còclea de 
manera que, quan aquest es reprodueix juntament amb un segon so amb el 
qual manté la justa relació de freqüència, la suma de tots dos produeix el 
mateix efecte a les orelles del públic. 
 
Així, els tons que s’escolten a través dels setze altaveus distribuïts al llarg de 
la rampa procedeixen de l’orella de l’artista i, al seu torn, provoquen que 
l’orella de l’espectador generi la seva pròpia resposta interna. El resultat és 
una composició que reprodueix l’efecte de les otoemissions, i genera un 
vincle intersubjectiu sorprenent entre el so exterior i el so interior produït per 
l’orella humana. 
 
Més informació: 

• fonik.dk/works/labyrinthitis.html  
• http://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/ca/cosmocaixa-

barcelona/2013-maig-agost-cosmocaixa-barcelona/el-cos-sonor 



• http://www.sonar.es/ca/2013/prg/sm/_42 
 
Instal·lació sonora Labyrinthitis. Rampa espiral. Del 13 de juny al 7 de 
juliol. Sessions diàries (excepte dilluns), a les 13.00 i a les 18.00 h. Visites 
comentades, caps de setmana del 18 de juny al 7 de juliol, a les 13.00 i a les 
18.00 h.  
 

 
Concert Labyrinthitis II, a càrrec de Jacob Kirkegaard i la formació 
instrumental Experimental Funktion. Interpretació en directe de la versió per 
a trio de corda de Labyrinthitis i de la Sonata en sol major de Giuseppe 
Tartini, a càrrec de Jacob Kirkegaard i la formació instrumental Experimental 
Funktion (Sarah Bels, violí; Rocío Gómez, viola, i Erica Wise, violoncel). 
Abans de l’actuació, Jacob Kirkegaard farà una visita comentada a través de 
la instal·lació. 
Més informació: fonik.dk/works/conversion.html 
Concert: Rampa espiral. Dijous 13 i divendres 14 de juny, a les 20.30 h 
 
Conferències 

 

«D’orelles cap enfora», amb Jacob Kirkegaard  

Kirkegaard parlarà de la instal·lació Labyrinthitis, que presenta a 
CosmoCaixa, i farà un repàs del seu treball, basat en l’exploració acústica de 
l’espai i en els fenòmens sonors que normalment són imperceptibles per a 
l’oïda humana. 
Més informació: fonik.dk 

Dia: Dijous 13 de juny, a les 19.30 h. Auditori 
 

«Percussió corporal i educació: viatge de l’anatomia a la neurociència», 

amb Javier Romero 

Aquest reconegut investigador parlarà de les intel·ligències múltiples i la 
didàctica pràctica de la percussió corporal, tècnica que incorpora principis 
d’àmbits tan diversos com la biomecànica, l’anatomia, la psicologia, la 
neurociència o l’etnomusicologia.  
Més informació: http://www.percusion-corporal.com/index-0.html 
Dia: Divendres 14 de juny, a les 19.30 h. Auditori 
 

Tallers  

 

«Percussió corporal», amb Javier Romero  



En aquests tallers aprendrem tècniques, similars a les que es fan servir a 
diversos països de l’Àfrica i altres parts del món, que ens permetran fer 
servir el nostre cos com a instrument de percussió.  
Més informació: percusion-corporal.com 

 

Dies: Dissabte 15 i diumenge 16 de juny, d’11.00 a 12.30 h i de 17.30 a 
19.00 h. Aula Lambda 
 
«Human beatbox», amb Markooz 

Markooz, un dels màxims referents del beatboxing al nostre país, ens 
explicarà com podem convertir els nostres aparells bucofonador i respiratori 
en una increïble caixa de ritmes. Més informació: markoozbeatbox.com 
 
Dies: Dissabte 15 i diumenge 16 de juny, de 12.30 a 14.00 h i de 16.00 a 
17.30 h. Àgora 
 
El programa El cos sonor ha estat comissariat per Arnau Horta. 
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CosmoCaixa Barcelona 

C/ d’Isaac Newton, 26 
08022 Barcelona 
 
Horari 
De dimarts a diumenge i festius, de 10 a 20 h 
Dilluns, tancat, excepte festius 

 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


