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Arriba la setena edició d’aquest cicle dedicat a
la creació sonora contemporània, amb
instal·lacions artístiques, directes i
performance. 

Una setmana per experimentar amb freqüències
ben variades: des de les músiques tradicionals
fins a l’electrònica de ball, la veu humana i els
sintetitzadors, el so 360 graus i el lo-fi, els
sensors i la poesia. 

En aquesta edició de Recorreguts Sonors:
Accions i Mutacions Sonores ens
acompanyaran llenguatges i missatges molt
diversos, on també recordarem la figura d’en
Joan Saura en una trobada d’homenatge amb
música, dansa, reflexions, vídeo, i més.

https://conventagusti.com/recorreguts-sonors
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Dimarts 22 de novembre

Capelles del Convent de Sant Agustí 
Instal·lacions sonores interactives
Del 22 al 26 de novembre de 18 a 21 h : Inauguració 19h

Claustre del Convent
20.30 h : Gnawa en 7 Colors 
Maalem Mohamed Khtira (música Gnawa) i creació visual amb Aurora Gasull i
el grup d’alumnes del taller de Touchdesigner del Centre Cívic.

Dimecres 23 de  novembre 

Sala Noble
20 h : LATIRSINCRÓNICO Sonoplastía Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

Dijous 24 de novembre 

Sala Noble i Claustre , 18 a 22 h
SARAU SAURA: Música, dansa, reflexions i vídeo amb la possibilitat d’intervencions
espontànies i improvisacions de tots els participants, entre els quals: Adrià Bofarull,
Agustí Fernández, Alexis Eupierre, Andrés Corchero, Àngels Margarit, Anki Toner,
Anna Subirana, Barbara Held, Bebeto Cidra, Berta Martí, Cabosanroque (Laia Torrents
+ Roger Aixut), Crek, Dori Sánchez, Eduard Altaba, Eduard Escoffet, Eli Gras, Eneko
Alcaraz, Fàtima Campos, Ferran Fages, Glòria Martí, Habitual Video Team (Josep M.
Jordana + Lis Costa), Jacobo Sucari, Josep Bergadà, Juan de Diego, Julián Álvarez,
Krishoo Monthieux, Liba Villavecchia, Mark Cunningham, Martí Ruids, Mil Pesetas
(Roger Atrofe + Hara Kraan + Oriol Luna), Miquel Jordà, Miquel Àngel Marín,
Morningblind (Gat + Sandra Bossy-Retti), Nuumu Code (Antoni Robert, Jaume Martín,
Toni Pons, etc.), Pepino Pascual, Quicu Samsó, Romà Català, Saki, Setsfree, Toni Mira,
Xavier Maristany...

Divendres 25 de novembre 

Claustre del Convent 
Digital grafitti : Instal·lació interactiva participativa en motiu del 25N 
amb Mapping World Lab

Sala Noble
19.30 h : Marta B. : Recital Poètic
"No tinc ni idea de què em parla, però estic plorant"
21.30 h : Sessions Nocturnes (Ginebra Raventós, Natif Orchestra, iMARX i Joan
Lavandeira). Presentació del VI disc l'emperateur.

Dissabte 26 de novembre 

Sala Noble
19.30 h : Nikka presenta “Antimatter”. 
21.30 h : DÉERR presenta “Punkal”

AGENDA



19 h : Inauguració de les Instal·lacions sonores interactives a les

Capelles del Convent de Sant Agustí.

Les instal·lacions es podran visitar

del 22 al 26 de novembre de 18 a 21 h

La convocatòria per a instal·lacions a Recorreguts Sonors 2022 proposava les

cures com una temàtica d'interès, que convidava a artistes a aportar la seva

mirada sobre aquesta qüestió central a les nostres vides, i en especial amb la

pandèmia.

Fruit d'aquesta crida podrem gaudir de sis projectes a les capelles del convent,

oferint nos la seva perspectiva de les micro interaccions socials de la vida

quotidiana i altres temàtiques per a reflexionar, mitjançant el so.

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE 



DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DE 18 A 21 H 

LoopRoom Nº6 de Laura de Díaz

Una composició sonora interactiva que parteix de la descomposició d'una cinta de

casset generant diferents loops -prèviament treballats de forma artesanal- per crear

així un mantra sonor al gust de l'usuari.

https://lauradediaz.hotglue.me/Oopsloopmantra



Ungòlian d'Arnau Casanoves

Una màquina mutable que ens permet convertir les imatges en sons processats per un

sintetitzador. Enmig d’una realitat sorollosa visualment i sonora, la pausa i la proximitat

són valors que estan en crisi.

https://www.arnaucasanoves.com/

DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DE 18 A 21 H 



Can you play my heartbeat? d'Angelo Citta/daylikecolor

La instal·lació permet que els espectadors interactuïn entre ells o en solitari generant

sons únics inspirats en els sons de la natura i de sintetitzadors processats amb efectes

sonors.

http://daylikecolor.com/files/can-you-play-my-heartbeat.pdf

DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DE 18 A 21 H 



El bosque corrompido de Kazumi Fujita i Daniel Clegg

Allò que originalment era un objecte és transformat per una persona i es converteix en

una altre objecte amb el temps o per l'enorme força de la natura, i segueix tenint “vida”.

https://kazumi-music.herokuapp.com/

https://www.youtube.com/watch?v=eVWkArbC7_o

DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DE 18 A 21 H 



#MillenialRevolution del Col·lectiu NFT (Non Futured Theatre)

L'espai sonor agafa el rol d'audioguia permetent-nos transitar entre allò que veiem i la

paraula crítica, irònica i punyent. És aquesta paraula la que ens permetrà establir la

dramatúrgia visual de tot el dispositiu. Una postal visual.

DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DE 18 A 21 H 



Cotidiano de Gabriel Millán

"Cotidiano" és una instal·lació sonora on es disposa en una taula una sèrie d'objectes

quotidians (culleres, tapes d'olles, etc.) i es proposa a les visitants a moure els objectes

generant so a través del frac amb la superfície de la taula.

https://www.youtube.com/channel/UCyPGywbhx647aI6Q4MJem5Q

DEL 22 AL 26 DE NOVEMBRE DE 18 A 21 H 



20.30 h : Claustre del Convent : Gnawa en 7 Colors 

Maalem Mohamed Khtira (música Gnawa) i creació visual amb Aurora Gasull i

el grup d’alumnes del taller de Touchdesigner del Centre Cívic.

La música Gnawa és originària dels descendents dels esclaus negres deportats des

dels països de l'Àfrica occidental subsahariana.

Els Gnawa practiquen una complexa litúrgia de música i dansa que recrea la gènesi de

l'univers a través de set mlùk, representats pels set colors que provenen de la llum,

l'energia originària. Cada mlùk té una cèl·lula melòdica-rítmica, i cadascun dels 7 colors

està vinculat a diferents aspectes de la vida de les persones.

En directe, els colors estaran presents amb la música del Maalem Mohamed Khtira

amb Aurora Gasull i el grup d’alumnes del taller de Touchdesigner del Centre Cívic.

https://www.facebook.com/gnawabarcelona.asilah.7

https://www.aurora.cat/

DIMARTS 22 DE NOVEMBRE 



Sala Noble

LATIRSINCRÓNICO  Sonoplastía Marina Barsy Janer x Isil Sol Vil

Explora la materialitat plàstica i visual a partir de la vibració cardíaca. La freqüència

sonora del batec del cor es torna element gràfic, viu i vibrant. S'expandeix la caixa

toràcica que conté el bategar humà, creant una cavitat anatòmica en la corporalitat de

l'arquitectura.

LATIRSINCRÓNICO és un projecte sonor/corporal que planteja l'experiment de crear

melodies cardíaques a partir del so de dos cors. Un equip d'amplificació sonora

sense fil -creada en col·laboració amb dinamo DIY espai- permet escoltar a temps real

el so del batec en l'espai. Mitjançant alteracions físiques, anímiques i espacials aquesta

recerca comporta una exploració de les freqüències i intensitats cardíaques tant a

nivell individual com en relació al batec de l'altra persona. LATIRSINCRÓNICO explora

la musicalitat en els ritmes sincrònics i discordants; en l'efecte de la interacció afectiva

entre dues persones; en les reaccions físiques a diversos estímuls externs; i en la

influència del pensament, les emocions i les memòries. 

Disseny i construcció d'equip de sonorització: dinamo DIY espai

gràfica: @glandulas_syntax

Secunden: CC Convent de Sant Agustí, MATERIC.ORG i El Lobi

Agraïments: Pia Sommer, Vanessa Hernández Gracia, Melissa Sarthou, equip del CC

Convent de Sant Agustí, Johannes Peters, Awilda Sterling Duprey, Ozzie Forbes, Javier

Carrera, Alfredo Robles, Margaret Mair xxx

https://www.marinaxisil.com

DIMECRES 23 DE NOVEMBRE : 20 H

https://www.marinaxisil.com/performance-latirsincronico-sonoplastia-en-recorreguts-sonors-convent-agusti-barcelona-catalunya/


SARAU SAURA : Sala Noble i Claustre 

Joan Saura (1954-2012) Teclista, improvisador i compositor, figura clau en la història de

la música experimental catalana. Va dedicar el seu talent a les músiques experimentals

i la improvisació. Va ser membre fundador dels grups Koniec, Orquestra del Caos,

Rambla, Blay Tritono, Rambliolia i del col·lectiu d'improvisadors IBA.

Va formar part dels grups Trio Local, Araki, Les Anciens i Pole Pole. Va actuar amb

músics com Xavier Maristany, Nuno Rebelo, John Zorn, Agustí Fernández, Peter Kowald,

Evan Parker, Lê Quan Ninh, Wolfgang Reisinger, Butch Morris, Jakob Draminsky

Højmark, Hiroshi Kobayashi, CaboSanRoque, etc.  Va posar les seves habilitats al servei

de la dansa, d’aquí la seva relació amb ballarins i coreògrafs com Andrés Corchero,

Àngels Margarit, Rosa Muñoz, Pep Ramis, Maria Muñoz, Alexis Eupierre, Olga Mesa,

Carme Torrent o Constanza Brncic, entre d’altres. També va elaborar música per a

teatre, vídeo, cinema i televisió. Ara que fa deu anys que ens va deixar, volem

recordar-lo organitzant un sarau memorable en el marc dels "Recorreguts Sonors". 

SARAU SAURA serà una trobada de quatre hores amb música, dansa, reflexions, vídeo...

i amb possibilitat d’intervencions espontànies i improvisacions de tots els participants,

entre els quals: Adrià Bofarull, Agustí Fernández, Alexis Eupierre, Andrés Corchero,

Àngels Margarit, Anki Toner, Anna Subirana, Barbara Held, Bebeto Cidra, Berta Martí,

Cabosanroque (Laia Torrents + Roger Aixut), Crek, Dori Sánchez, Eduard Altaba,

Eduard Escoffet, Eli Gras, Eneko Alcaraz, Fàtima Campos, Ferran Fages, Glòria Martí,

Habitual Video Team (Josep M. Jordana + Lis Costa), Jacobo Sucari, Josep Bergadà,

Juan de Diego, Julián Álvarez, Krishoo Monthieux, Liba Villavecchia, Mark

Cunningham, Martí Ruids, Mil Pesetas (Roger Atrofe + Hara Kraan + Oriol Luna), Miquel

Jordà, Miquel Àngel Marín, Morningblind (Gat + Sandra Bossy-Retti), Nuumu Code

(Antoni Robert, Jaume Martín, Toni Pons, etc.), Pepino Pascual, Quicu Samsó, Romà

Català, Saki, Setsfree, Toni Mira, Xavier Maristany...

DIJOUS 24 NOVEMBRE : 18H

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Saura_Mart%C3%AD


Claustre del Convent 

19 h Digital grafitti 

Instal·lació en motiu del 25N amb Alvaro Muñoz-Ledo de Mapping World Lab

Instal·lació interactiva on les persones participants podran fer visible una idea, una

protesta o un estat d'emoció, que es projectarà a una de les façanes del Convent de

Sant Agustí.

https://mappingworld-lab.com/

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 

Sala Noble

19.30h Marta B : Recital Poètic

"No tinc ni idea de què em parla, però estic plorant"

Marta B. utilitza la veu humana en tota la seva versatilitat amb un missatge contundent

arrelat a l'estil cru del spoken word poetry i el rap. La conjunció d'imatges literàries

quotidianes i la corporalitat influenciada pel món de la performance.

Marta Begué (Lleida) és rapera sota el nom de Marta B. Forma part de dues bandes de

hip-hop fusió: Bat the Beat i BX1D. Ha publicat en solitari l’àlbum “No me llames poeta,

llamame Marta” i un llibret autogestionat de poesia titulat Rapeo. També va ser

subcampiona del Poetry Slam Barcelona 2019

https://www.instagram.com/martab_martab_martab/



Sala Noble

21.30h : Sessions Nocturnes (Ginebra Raventós, Natif Orchestra, iMARX i Joan

Lavandeira) . Presentació del VI disc l'emperateur

“Sessions nocturnes vol VI” és una proposta inèdita que es desplega en un univers

sonor bell i obscur plagat de textures, collage vocal de poetes contemporànies i

d'altres temps i material de l'arxiu insòlit de la poeta. 

Sessions Nocturnes és un projecte de música electrònica que combina techno amb

elements d'IDM i àcid. El seu so es construeix a partir d'una combinació de

sintetitzadors analògics i màquines de ritmes, així com un arxiu sonor personal que

inclou paisatges sonors, poetes, fragments d'entrevistes, àudios de cinema, poemes i

altres enregistraments sonors. Cada disc es basa en una tirada del Tarot prèvia a la seva

composició, que marca i guia el procés creatiu.

Sessions Nocturnes està format per Natif Orchestra, Ginebra Raventós, iMARX i Joan

Lavandeira.

https://sessionsnocturnes.bandcamp.com/

DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE 



DISSABTE 26 DE NOVEMBRE 

Sala Noble

19.30h : Nikka presenta “Antimatter”. 

Antimatter és un nou projecte en viu de Nikka Bionikka, amb els temes del seu recent

àlbum també anomenat Antimatter.

Actualment hem aconseguit grans avenços per a comprendre l'univers i les seves lleis,

però poc sabem de l'Antimatèria. No es veu, però és aquí.

La teoria de la relativitat d'Einstein ens parlava de la dilatació de les fronteres, de l'espai

i el temps... ara, la poesia universal ens parla de l'antimatèria, física de partícules

compostes per antielectrons i antiprotons. Les teories actuals prediuen que seran els

propis àtoms els que començaran a descompondre's, destruint tota la matèria restant

en l'univers.

El futur de l'univers és l'Era dels forats negres, i això significa l'Era de l'Antimatèria.

Una experiència de so immersiu on l'audiència pot submergir-se en un entorn de so 3D,

amb un sistema ambisònic omnidireccional.

Mónica Muñoz a.k.a Nikka és Artista Sonora i compositora de música experimental, que

transita pels paisatges sonors i composicions abstractes. La foscor, el soroll i el silenci,

sempre han estat elements importants en les seves creacions. Crea música des de

2005. Des de 2009 ha realitzat diferents residències artístiques per a treballar el so, tant

internacionals com nacionals. Consolidada dins de l'escena de la música electrònica, ha

participat a nombrosos festivals arreu d´Europa.

https://www.bionikka.com/



Sala Noble

21.30h : DÉERR presenta “Punkal”

En Wolof DÉERR significa “pell". La nostra pell és l'òrgan sensorial més gran, sentim,

respirem, ens connectem a través de la pell, és el nostre confí físic i alhora comunica

l’enfora i l’endins.

El vocalista senegalès i membre del col·lectiu Jokkoo – Baba Sy i el productor AIIOM

s’han unit per a formar el duo electrònic DÉERR, un flamant projecte (que ja ha captat

les oïdes de Benji B, Mary Anne Hobbs, PAM+++) es nodreix d’influències de gèneres

com Singeli, Gqom o l’Afro Electro. L’àlbum de debut “Punkal” és apassionant, AIIOM

fusiona sons contemporanis amb estructures tradicionals, acompanyant les veus

esbiaixades de Baba Sy en Tassu.

https://deerr-music.com/

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE 



CC Convent de Sant Agustí 

C/ Comerç 36 

08003 . Barcelona

932565000 - 628 552 890 

produccio@conventagusti.com

http://www.conventagusti.com
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