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Introdução

Esta edição documenta e apresenta uma série de obras electroacústicas compostas entre 2000 e 2017.
Embora estas criações sejam relativamente recentes, os princípios estéticos fundamentais subjacentes a elas não o são, permeando grande
parte da segunda metade do século XX. Além disso, estas criações são o resultado de uma longa caminhada que começou, para o autor,
em 1980, quando durante uma viagem aos Países Baixos, ele encontrou um LP (naquela época tudo era vinil, é claro!) do compositor
Bernard Parmegiani afiliado ao GRM. A primeira audição do De Natura Sonora, resultou na incompreensão total, só percebi que começou e
minutos depois acabou! Muito mais tarde, eu encontrei o mesmo tipo de perplexidade quando várias pessoas, movidas pela curiosidade,
tentaram ouvir as minhas próprias composições.
Perante este objecto sónico não identificado, eu perseverei na escuta e começou-se a vislumbrar uma estrutura e narrativa, às vezes com
ligações claras com as expectativas da música "normal" mas indo muitas vezes para além disso. Este foi um ponto de mudança para mim:
ganhei uma vontade em entrar nestas sonoridades, entender a sua estética, aprofundar as técnicas especializadas que tornaram possível,
compô-las ... em breve, obter proficiência em SoundAbility.
O caminho levou-me ao Instituto de Sonology na Holanda em 1986 - não havia lugar em Portugal onde se pudesse obter este tipo de
conhecimento ou aceder às especializadas (e custosas) técnicas de composição utilizadas. O resto é, como se diz, história: anos dedicados
ao som em todas os seus aspectos, incluindo a obtenção de conhecimentos profissionais em acústica (bioacústica, ambiental, construção,
poluição sonora, etc ...), conhecimentos que eu fui vendendo de modo a financiar o tempo dedicado à composição.
Então, quais são alguns dos princípios da estética electroacústica, se assim se pode dizer e que se podem escutar nas composições da
presente edição ? Sobre este assunto já foram escritos melhores livros pelo que aqui eu não vou entrar em muitos mais detalhes. Além
disso, esta edição é sobre ouvir e ficar curioso sobre o SoundAbility. No entanto, posso dizer que as técnicas de composição em
electroacústica tornam possível a utilização de qualquer som em composição, um rico mundo de objectos sonoros heterogéneos,
organizados em todas as escalas de tempo (micro, meso, macro), espacializados, transformados, organizados em fluxos que se acumulam
e evaporam, onde a altura/pitch pode ser modulada e transmutada em densas construções, onde o tempo é uma substância plástica, tudo
isso para criar narrativas sonoras significativas (ou não!). As possibilidades de mudança em jogo são vastas.
A mestria destas técnicas leva tempo porque o medium electrónico não é fácil de lidar. Até bem recentemente, quase tudo tinha que ser

SoundAbility

2000-2017

composições electroacústicas

PT
Introdução

"construído". Mas este não vai ser mais um discurso sobre técnica, analógica ou digital ou qualquer outra. A técnica e as tecnologias são
relativamente fáceis de descrever; mas a técnica (no sentido da raiz grega Techné) não é um campo neutro, incorpora escolhas e valores.
Mencionemos apenas o facto de que a maior parte da tecnologia de áudio/digital e DSP/computador ter as suas raízes na pesquisa militar;
e que a acessibilidade comercial desses sistemas (de que eu sou um dos beneficiários) é possível graças ao uso de uma força de trabalho
global mal remunerada.
São pontos importantes, transversais a toda a sociedade e em relação aos quais não há respostas fáceis. Não vou mencionar mais isto,
apenas observar que as possibilidades de mudança de jogo oferecidas pela música electroacústica têm uma rede global de relações (um
"campo de sentidos" nas palavras do filósofo Markus Gabriel) mas que também esta não representa o "futuro" da música, uma espécie de
destino inelutável. O que temos agora é uma infinidade de formas e experiências, tão vivas enquanto as pessoas se ocuparem delas. Aqui,
a prática musical electroacústica apresentada nesta edição pode ter e certamente terá o seu pequeno lugar.
Eu mencionei a perplexidade, raiando a incompreensão, que a escuta da música electroacústica provoca na maioria das pessoas, até
mesmo naquelas com bastante cultura musical. Isto mesmo com composições que, como as apresentadas nesta edição, são relativamente
lineares nas suas narrativas e construção. O medium electrónico leva de facto bastante tempo até se ter alguma mestria (algo de similar
pode ser dito acerca dos instrumentos acústicos), mas os hábitos e expectativas de escuta são completamente alterados. A escuta têm
também de ser "trabalhada", o que será talvez pedir demasiado aos nosso esforçados ouvintes. Considerações sobre a percepção / cognição
humana informam tanto a teoria quanto a prática da electroacústica, mas apesar disso a parte da "música" talvez esteja a ser muito
"esticada".
No entanto, a música electroacústica não existe no vácuo, tem como herança séculos de pensamento musical e não há aspecto da música
tradicional que a música electroacústica não possa explorar. O kit de ferramentas é flexível e, de facto, não impõe um estilo particular. Os
problemas da organização da música permanecem universais e, portanto, a extensão, por ex., a uma estética mais centrada no pitch é
viável. Talvez tal se traduza numa estética estilística mais híbrida e aberta, com mais pontos em que a escuta se possa "agarrar". Este é um
caminho que o autor está disposto a investigar. Mas esta é uma outra história, a qual ainda está a decorrer.
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Enquanto a composição da música, por meio de um uso artístico de contrastes, variações, estabilidade e instabilidade, pode dar ao ouvinte
um sentimento concreto de fluxo e narrativa, não há "histórias" na música. Tendemos a pensar em extremos; tal simplifica situações
demasiado complexas o que é perfeitamente compreensível. No caso da relação entre música e ouvinte considera-se, muitas vezes, um
mundo sem espectadores / ouvintes (realismo metafísico, ponto de vista da música absoluta); ou apenas o mundo dos
espectadores/ouvintes (um ponto de vista construtivista, relativista, ponto de vista da música programática). São polémicas antigas que já
não deveriam ter importância: é melhor considerar ambos, ou seja, um mundo com espectadores - "... um meio termo reconhecendo a
existência de perspectivas e construções como relações mundiais", como é explicado pelo filósofo Markus Gabriel.
Cada um de nós terá uma experiência pessoal de audição, mas um pouco condicionado pelo material sonoro apresentado e a nossa
percepção / cognição. Então, estes escritos sobre as composições são simplesmente as minhas histórias sobre elas. A música tem a sua
própria dinâmica.
As composições estão divididas por duração. Não há nenhuma razão específica para fazê-lo. De facto, esta edição será provavelmente
escutada de uma maneira não linear. O corpo principal chamado As Acusmáticas são composições electroacústicas "clássicas". A maneira
como as compus bem como as propriedades do material sonoro constrangem a forma resultante. Daí originam composições com uma
duração similar. As Miniaturas Electroacústicas são pequenas peças feitas para serem escutadas ao ar livre à medida em que se deambula
por um "jardim sonoro", um projecto de Miguel Azguime que existia em algumas edições do Festival anual Musica Viva. As chamadas
"Longas" são peças de maior duração; No meu caso, considero que as peças electroacústicas de mais de 12 minutos devem ser tratadas de
forma mais específica. Neste tipo de estética composicional, as durações mais longas fazem exigências especiais (e mais difíceis) nas
capacidades de escuta dos ouvintes.
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As Acúsmaticas:
Ambidecst (2000) - 09:30

Esta composição é baseada em células rítmicas, as quais são construídas com o recurso a objectos sonoros contrastantes, Estes são quer
de origem sintética quer resultantes de gravações exteriores com o mínimo de processamento. Os episódios assim criados são agrupados
ente eles de modo a criar transições por vezes abruptas – o que sugere uma sensação de fuga e escape.

A Horizontal do Vento (2001) - 10:25

A base desta composição advém do jogo sonoro entre acção – do movimento do ar, de objectos, cordas, metal percutido – e gestos
musicais. A peça estrutura-se no contraste entre sons mais harmónicos, com um padrão temporal relativamente simples, e sons mais
complexos e/ou ruidosos. Estes resultam de transformações, síntese sonoras ou de simples gravações apresentadas “tal e qual”. O autor
pretende ir além de simples metáforas e evocações ao tratar da relação entre objectos sonoros “encontrados” e estruturas mais abstractas.

Wind speaks to Stone (2005) - 11:04

Como sujeitos conscientes, nós habitamos um mundo repleto de aspectos “densos”, semanticamente falando. Este mundo fornece à nossa
percepção a sua “âncora”. Se associarmos estas considerações ao facto da nossa experiencia do mundo ser mediada pelo corpo,
poderíamos afirmar que a estética começa e acaba sob um ponto de vista natural. No entanto, e apesar da ideia da música como algo
“absoluto”, que transfigura o comum, esta peça tenta trazer para a nossa audição, aspectos pouco comuns, os quais apesar de
continuamente apreendidos, são poucas vezes notados… uma espécie de canção electroacústica de embalar, para os conturbados tempos
que vivemos. A principal tensão que atravessa a peça faz-se entre movimentos muito rápidos num espaço virtual e entre objetos sonoros
mais estáticos, entre sons do tipo impulsivo e sons típicos de acções de raspagem/fricção/jactos. Daí o titulo, onde a “pedra” (estática) “fala
com o vento” (dinâmico).
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Fading into White (2008) - 08:52

O título refere-se a uma técnica cinematográfica de desvanecimento da imagem para uma tela branca em vez do preto usual. Utilizando
este conceito como metáfora para a composição, podem-se ouvir sucessivos contrastes e transições sonoras entre gestos electrónicos e
fontes de som fonográficas (captadas no "mundo real"). Estes funcionam como uma série de planos sonoros cinematográficos,
oferecendo-nos uma sucessão de diferentes perspectivas sonoras e espaciais.

Urban (2013) - 10:35

Esta peça electroacústica é uma tentativa de descrição da paisagem sonora idealizada de uma cidade sem nome. Uma paisagem sonora
citadina é complexa, densa, dinâmica e sempre em mudança. Tal como se afirmou, esta não é uma "pintura sonora" desta ou daquela
cidade. É mais uma evocação estilizada da dimensão sonora que o habitar a cidade pode proporcionar: densidades sonoras variáveis,
espaços, ecos e eventos, o omnipresente tráfego rodoviário... Um lugar urbano é um território complexo, cheio de contrastes, confrontos e
até com algum perigo. Neste lugar, o imprevisto predomina sendo este o conceito que informa a presente peça.

About the Shovel and the Atom (2017) - 10:32

Ao ler o livro Voices from Chernobyl de Svetlana Alexievich, fiquei impressionado com a combinação do heroísmo dos chamados
"liquidatários", homens que trabalharam no telhado destruído da central a remover destroços e da falta de sensibilidade dos seus
comandantes. Para os liquidatários, o tempo era curto e a pressão para resolver a situação implacável. A radiação estava sempre presente,
um perigo a curto e longo prazo. Apenas a bebida e o humor negro mantinham os homens em pé. Esta é, então, uma desavergonhada
composição programática. Podem-se ouvir três camadas, todas elas sintetizadas: uma com eventos percutidos (metaforicamente
relacionada com as partículas de radiação, sempre presentes); sons "solistas" dramáticos (relacionado com os liquidatários); e estratos
sonoros inarmónicos em continua evolução (a implacável passagem do tempo). O jogo entre as várias camadas e o dramatismo resultante
é um pequeno tributo para aqueles que lutaram contra o átomo armados com simples pás.
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Anthropocene (2017) - 10:08

O termo refere-se aos estratos e vestígios geológicos que os humanos vão inevitavelmente deixar para trás. Embora este conceito seja alvo
de alguma controvérsia, é bastante óbvio que a acção humana tem e terá um impacto duradouro e profundo no sistema global da Terra.
Esta composição parte da ideia de estratos sonoros, utilizando sons com origem geofônica (terra) e biofonica (fauna) sendo
progressivamente ocultados por sons de origem antropofônicos (sintéticos). Parece que afinal o genus Homo não é assim tão Sapiens.

As Miniaturas:
Deambulatio (2008) - 04:30

O espaço físico em que esta peça é apresentada sugeriu o conceito de deambulação, um caminhar ao sabor das vontades e dos prazeres –
ou ao sabor da melancolia. A pequena miniatura electroacústica cria o seu próprio espaço sonoro, os seus objectos de deambulação
acústica que eventualmente entram em contraste (ou em simbiose) com a mega-arquitectura do espaço tridimensional que acolhe estes
sons (o CCB em Belém). Recorrendo a objectos sonoros mais ou menos reconhecíveis e finalizando com uma estrutura harmónica
“clássica”, espera-se criar um caminho de deambulação entre o espaço musical/intencional da composição, o espaço acústico do edificado
e o modo de audição dos ouvintes.

Khamsin (2009) - 04:13

O título desta miniatura sonora refere-se ao nome dado a um vento seco e quente que sopra no Norte de África, especialmente no Egipto,
durante a Primavera. É um vento semelhante a tantos outros que pululam a bacia do Mediterrâneo, como o Scirocco e o Shimoom. Por
transportar grandes quantidades de areia a velocidades elevadas e por provocar aumentos bruscos de temperatura, o Khamsin é
considerado perigoso, opressivo e deprimente, tendo inclusive feito suspender algumas batalhas no Norte de África, as mais recentes
durante a II Guerra Mundial. Todos estes aspectos bem como as evocativas paisagens humanas escritas por L. Durrell no Quarteto de
Alexandria, serviram de guia para a elaboração desta peça a qual, recorrendo à lutherie electroacústica, tenta evocar o sentimento de
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impotência do humano perante a “luta” entre as massas de ar arrefecido do Mediterrâneo e as massas de ar aquecidas pelo mar de areia
do grande deserto interior do Norte de África.

Tempus Fugit (2012) - 03:13

O tempo foge... metáfora talvez já demasiada usada mas sempre pertinente, em especial, para uma arte tão efémera como é a música. A
pulverização electroacústica de vários ditos famosos em latim constituem a base desta pequena peça, uma espécie de “canção de embalar”
dedicada a um mundo perturbado.

Stereotomics (2013) - 04:00

O título refere-se a um termo de Arquitectura, utilizado por Semper no século XIX. Tem a mesma raiz grega que a palavra "estéreo", que
significa "sólido". Mas o espaço não é apenas uma percepção tridimensional, mas também uma rede de relações. Aqui, lidamos não apenas
com materiais e memórias, mas também com o tempo. Temos uma composição em duas partes, onde o tempo é "sinalizado" de uma
maneira contrastante. Os materiais sonoros são facilmente reconhecíveis, mas coexistem num espaço "surpreendente" de expectativas. O
"site" do espaço sonoro é transformado num "local" musical por acção de estratégias de composição (a chamada "expressão tectónica" no
jargão arquitectónico). Talvez se possa vislumbrar a dimensão poética indescritível, mas muito desejada, de toda a "coisa".

As Longas:
Les Femmes Harmoniques (2002) - 13:10

Devo dizer que não me consigo lembrar dos motivos ou das circunstâncias que estiveram na origem do nome da peça. O que as minhas
referências longínquas indicam é que houve uma vontade de criar uma composição em três secções, onde a parte central seria constituída
por uma "paisagem sonora realista" usando sons ambientes de baixa amplitude. As outras secções, preenchidas com gestos intencionais
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produziriam o contraste necessário ao estabelecimento da narrativa. Quanto à relação de tudo isto com o título da peça, cada ouvinte
decidirá por si.

Winter Space (2015) - 17:42 & Long Form (2016) - 15:19

Winter Space e Long Form compartilham ambas algumas características e intenções. Em contraste com as outras composições presentes
nesta edição, onde a morfologia sonora "guia" a composição da forma, a estrutura destas duas peças foi pré-composta e é basicamente a
mesma. A renderização foi feita usando implementações digitais de modelos físicos de cordas e colunas de ar em vibração. Estes geradores
de som foram modificados, conforme desejado, para produzir sons e gestos para além das expectativas. Em Winter Space, as texturas
sonoras em camadas longas mas em evolução contínua são as principais criadoras da forma/narrativa, enquanto em Long Form a mesma
estrutura básica é renderizada com pequenos sons e gestos rápidos com resultados radicalmente diferentes. A atitude estética que orientou
aqui a composição produziu uma coerência e consistência multi-escalar que eu acho difícil de produzir com técnicas "electroacústicas"
normais.
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This edition documents and presents a series of electroacoustic works composed between 2000 and 2017.
While these creations are relatively recent, the core aesthetic tenets subjacent to them are not recent, pervading much of the second half of
the XX century. Also, these creations are the result of a long trek that began, for the author, in 1980 when during a trip to the Netherlands,
he stumbled upon a LP (only vinyl at that time of course!) by GRM composer Bernard Parmegiani (De Natura Sonora). Upon first listening,
nothing could be apprehended, only that it begun and minutes later it stopped! Much later, I would encounter similar appreciations when
people, moved by curiosity, tried to listen to my own compositions.
So, there it was, a sort of unidentified sonic object that, with further listening and perseverance, yielded some glimpses of structure and
narrative, sometimes with clear links to the expectations of "normal" music and many times going beyond it. This was a watershed to me: I
wanted to delve into this sound, grasp its aesthetics, delve into the specialized techniques that made it possible... in short get proficient in
SoundAbility.
The learning path took me to Sonology in the Netherlands back in 1986 - there was no place in Portugal where one could get tuition or access
the expensive studio and compositional techniques used. The rest is history: years dedicated to sound in all its conditions, including getting
professional expertise in acoustics (bioacoustics, environmental, building, noise pollution, etc...), expertise that I could sell in order to
finance my composition's time.
So what are some of the tenets of the electroacoustic aesthetic, if one could call it that way and that one can hopefully hear in this edition ?
Bigger and better books about this were written so I will not go into much detail here. Besides the present edition is about listening and
getting curious about SoundAbility (not only me, of course). Nevertheless I can say that the electroacoustic adventure made aware of using
any sound possible in composition, a rich heterogeneous world of sound objects, composed at all timescales, spatialized, transformed,
organized in flows that coalesce and evaporate, where pitch can be bent and transmuted into noise, where time is a plastic substance, all
this to create meaningful (or not!) sonic narratives and game-changing possibilities.
To master these techniques it takes time because the medium is not easy to deal with ; almost all is to be constructed. But this is not going
to be a discourse about technique analogue or digital or whatsoever. Technique and technologies are relatively easy to describe and to talk
about; but technique (in the sense of Greek root techne) is not a neutral field, It embodies choices and values. Let's just mention the fact the
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most of the audio/digital and DSP/computer technology has his roots in military research; and that the affordability of those systems (which
I am one of the beneficiaries) are made possible by the use of a global underpaid workforce.
These are important points, transversal to all society and to which there are no easy answers. I will not pursue this no more, only to remark
that the game-changing possibilities afforded by electroacoustic music have a global net of relations (a filed of sense in the words of the
philosopher Markus Gabriel), Also it is not the "future" of music: we have now a multitude of forms and experiences all alive as long people
care about them, This aesthetic can have and surely has its small place in it.
I mentioned the difficulty in listening apprehension when most people, even music literate, encounter the electroacoustic. Ant this is
considering compositions that, like those presented in this edition, are relatively linear in their narratives. The electronic medium takes a
long term to master (again something similar could be said of acoustic instruments) but the listening habits and expectations are completely
changed. Perhaps even tough considerations’ about human perception/cognition inform both the theory and practice of electroacoustic, the
"music" part is maybe too much stretched.
Electronic music does not exist in a vacuum, It inherits centuries of musical thinking and there is no aspect of traditional music that
electroacoustic music cannot exploit. The toolkit is flexible and indeed does not impose a particular style - even though these can identified
in the practice of the composers. The problems of music organization remain universal and so an extension to a more pitch-centric is
feasible. maybe that could lead to a more hybrid stylistic aesthetic. This is a path that the author is willing to investigate. But that's another
story, one that is still on the making.t
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While music composition by the way of a artful use of contrasts, variation, stability and instability can give to the listener a concrete feeling
of flow (and narrative), there are no “stories” in music. We tend to think in extremes; a world without spectators/listeners (metaphysical realism, absolute music viewpoint); or just the world of the spectators/listeners (a constructivism, relativist, programmatic music viewpoint).
Here, I think of a world with spectators – “...a middle ground recognizing the existence of perspectives and constructions as world-involving
relations” as explained by the philosopher Markus Gabriel.
Each of us will have a personal listening experience but somewhat conditioned by the sound material presented and our baseline perception/cognition. So the following notes are just my stories about the compositions. Music has it’s own dynamic.
These compositions are divided by duration. There is no particular reason to do it. In fact, this edition is probably going to be listened in a
non linear way. The main body called The Acousmatics are "classical" electroacoustic compositions. The way I compose and the properties
of sound material,l shape the general form and gives these compositions a similar duration. The Electroacoustic Miniatures are small form
pieces made for outdoor listening in a kind of "sonic garden", a project of Miguel Azguime that existed in some editions of Música Viva
annual Festival. The so called "Long" are extended form pieces; in my case I feel that electroacoustic pieces longer than 12 minutes are to
be treated in a more specific way. For this kind of compositional aesthetic, the longer durations make special (and harder) demands on the
listening capacities.
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The Acousmatics:
Ambidecst (2000) - 09:30

This composition is based on rhythmic cells produced using several contrasting concrete and synthetic sound objects. Several episodes are
assembled between them in order to create an abrupt feeling of running and escaping.

A Horizontal do Vento (2001) - 10:25

This title could be translated as "the horizon of wind" and the basis of this composition is the action - from the movement of air, from
reactions of stroked objects, strings, metal - and interplay between "musical" gestures and temporal structures more related with the
everyday listening. The structure of this work results from contrasting/supporting relations between the more harmonic sounds with a
relatively simple temporal evolution and the noisy and inharmonic sounds, resulting from transformation, synthesis and plain "photosono-graphic" presentation. Hopefully the author pretended to go beyond simple metaphors by making the relationship between "found"
meanings of sounds and the more abstract structure of the work as an central issue.

Wind speaks to Stone (2005) - 11:04

As conscious subjects, we are within a world replete with rich, semantically dense aspects, a world that gives our perception it’s grounding.
Also, our embodied experience could lead us to say that aesthetics begins and ends from within a natural standpoint. But rather than merely
transfiguring the commonplace, this piece strives to bring uncommon aspects, continually apprehended but seldom noticed, into audibility…
a kind of electroacoustic lullaby for the troubled times we live. The main tension trough the piece is between rapid spatial movement in a
virtual space and more static sound objects, between impulsive/plosion type sounds and scrapping/rubbing/jet stream sounds – hence the
title. Hopefully, all this will successfully conspire to break the acousmatic curtain, from embodied experiences into a intentional, poetic
experience.
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Fading into White (2008) - 08:52

The title refers to a cinematographic technique of fading images to a white screen instead of the usual black. Extending this as a metaphor
to this composition, one can hear successive interplays and sonic transitions between electronic gestures and "real world" sound sources.
these work like a series of cinematic sound plans, always giving us different sonic and spatial perspectives.

Urban (2013) - 10:35

This is a tentative "description" of the dense, dynamic and ever changing soundscape of an urban site. Nevertheless, this is not a
place-specific composition (concerning this or that city...) nor a "painting" by sound. It's more a stylized sonic evocation of the several
dwelling experiences that one can have by walking and moving around a city: different sound densities, spaces, sound reflections,
sometimes in a park, then in the proximity of water, the ever present traffic rumble... an urban site is a complex territory, full of potentialities,
contrasts, confrontations, sometimes with some danger. There, the unexpected prevails and this concept informs this composition.

About the Shovel and the Atom (2017) - 10:32

Reading the book Voices from Chernobyl by Svetlana Alexievich, I was struck by the combination of both heroism of the so-called “liquidators” and the foolishness of their commanders. For the liquidators Time was pressing and relentless. Radiation was always present danger.
Only vodka and dry humour kept the men going. So, this is an unashamed programmatic composition. At least it tries. One can hear three
layers, a percussive one (metaphorically related to the ever present radiation particles); a somewhat dramatic waiving sound (related to
the liquidators); and inharmonic strata (the relentless passing of time). The interplay between the layers and the dramatic result is a small
tribute to those that battled the atom with shovels.
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Anthropocene (2017) - 10:08

The term refers to the geological strata that humans are going to leave behind. Although the concept is surrounded by some controversy, it
is rather obvious that Human action has and is going to have a lasting and deep impact on the global system of Earth. The composition
gathers the idea of sound strata, with geophonic and biophonic sounds being overwhelmed by anthropophonic (synthetic) sounds. It seems
that the genus Homo is not so Sapiens after all.

The Miniatures:
Deambulatio (2008) - 04:30

The physical space in which this piece was to be presented suggested the concept of wandering, a walk to the wills and pleasures of each
one. This small electroacoustic miniature creates its own sound space, its own acoustic wandering objects that eventually contrast with the
mega-architecture of the three-dimensional space that these sounds were played (the CCB in Lisbon). Using more or less recognizable
sound objects and ending with a "classic" harmonic structure, one hopes to create a path of discovery between the musical / intentional
space of the composition, the acoustic space of the building and the listening mode of the listeners.

Khamsin (2009) - 04:13

The name of this sound miniature relates to the name given to a hot and dry wind, that blows in North Africa, specially during Spring. This
wind is similar to many others that exist in the Mediterranean area, like the scirocco or the simoom. The Khamsin is considered to be a
dangerous, oppressive and madness-inducing wind. Because it moves vast quantities of sand at high speed and gives way to a sudden
rise in temperature, several historic fights in North Africa were stopped because of it. The most recent episodes occurred during World War
Two. All these aspects, as well the evocative writing of L. Durrell, in the Alexandria Quartet, were used as a guide for the composition of
this piece, using the possibilities of the electroacoustic lutherie.
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Tempus Fugit (2012) - 03:13

Time flees ... a metaphor perhaps already too much used but always pertinent, in particular, for an art as ephemeral as music. Several
famous Latin sayings are granulated and coalesce into streams, forming the basis of this little piece, a sort of "lullaby song" dedicated to a
troubled world.

Stereotomics (2013) - 04:00

The title refers to an architectural notion. It has the same Greek root as the word "stereo" in audio, meaning "solid". But space is not only a
three dimensional percept but also a web of relations. Here, we deal not only with materials and memories but also especially with time. We
have a two-part composition, where time is "signalled" in a contrasting way. Sound materials are readily recognisable but coexist in a
"surprising" space of expectations. The "site" of sound space is transformed in a musical "place" by action of compositional strategies (the
so called "tectonic expression" in archispeak). Hopefully, one can glimpse the elusive but much desired poetic dimension of the whole
"thing".

The Long:
Les Femmes Harmoniques (2002) - 13:10

I must say that I can not recall the reasons or circumstances that gave this piece it's name. What my notes indicate is that there was a will
to make a three sections composition where the central part would be a extended "realistic sonic soundscape" using low level recorded
ambiences. This will be contrasted with the other sections, filled with more intentional gestures. As for the relation with the piece's title each
listener will decide (it doesn't really matter).
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Winter Space and Long Form both share some characteristics and intention. In contrast with the other compositions on this edition, where
sonic morphology "guides on the spot" the composition of form, the structure of these two long form pieces was pre-composed and is
basically the same. The rendering was made using digital implementations of physical simulated vibrating strings and columns of air. These
sound generators were tweaked in order to produce sounds and gestures beyond the expected. In Winter Space, layered textural phrases are
the main creators of form/narrative while in Long Form the same basic structure is rendered with small sounds and quick gestures with
radically different sounding results. The aesthetic pursued in these pieces gave me a multiscalar coherence and consistency that I found
difficult to produce with "normal" electroacoustic techniques.

