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Amb aquesta secció, RWM continua una línia de 
programació destinada a explorar el complex mapa de l’art 
sonor des de punts de vista diferents organitzats en cicles de 
comissariat. 

SONDES arrenca de les contraposicions conceptuals de 
Marshall McLuhan per a analitzar i exposar com la recerca 
d’un nou llenguatge sònic es va accelerar després del 
col·lapse de la tonalitat del segle XX. La sèrie observa les 
diferents sondes i experiments que es van llançar al llarg del 
segle passat a la recerca de nous recursos musicals i d’una 
nova estètica per a adequar la música a un món transformat i 
desorientat per la tecnologia.  

A càrrec de Chris Cutler. 
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Auxiliars 
Auxiliars recopila materials relacionats amb cada episodi de SONDES per oferir 
una visió més àmplia i immediata del tema tractat. Són una mostra, més que un 
vehicle d’escolta profunda; una pista del que es podria trobar investigant més a 
fons, i per això la majoria són fragments editats de peces més llargues. La idea és 
també mirar de donar el mateix protagonisme al perifèric i al central, per evitar 
privilegiar el que se sol considerar seriós per damunt dels anomenats gèneres 
populars. Aquest auxiliar examina les aplicacions musicals de botzines de cotxe, 
timbres, ferralla, asfalt, sirenes de boira i eines elèctriques diverses en partitures 
de rock, pop, clàssica, jazz i bandes sonores de cinema. 

01. Llista de temes

[00:00 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978] 

[00:04 Entrevista a Magnus Lindberg a Nova York (fragment), 2010] 
El compositor i pianista finlandès Magnus Lindberg (nascut l’any 1958) va 
estudiar amb Einojuhani Rautavaara, Paavo Heininen, Franco Donatoni, Brian 
Ferneyhough, Vinko Globokar i Gerard Grisey i va ser prolífic, especialment, amb 
obres de gran escala per a orquestra. “Kraft” (1983-5), la peça de la qual parla 
aquí, és enorme (la partitura fa un metre de gruix) i fa servir una gran quantitat 
de ferralla, així com veu i els recursos orquestrals habituals. 

[02:00 Henry Threadgill, “Airtime”, 1976] 
Threadgill va estudiar percussió, flauta, saxofon i composició a l’American 
Conservatory of Music. Als anys seixanta, va ser un dels primers membres de la 
famosa Association for the Advancement of Creative Musicians, amb seu a 
Chicago, abans de formar una sèrie de bandes que empenyien el jazz en 
direccions inusuals, mentre que continuava escrivint per a teatre, conjunts de 
cambra i orquestres. També va inventar el hubkapophone, que apareix aquí. 

[02:45 Wendy Mae Chambers, “Sleigh Bells” (fragment), probablement 2000] 
L'òrgan de botzines d'automòbil que escoltem aquí va ser construït l’any 1983 
per la compositora estatunidenca Wendy Mae Chambers, més coneguda per les 
seves obres públiques de gran escala. Ella diu que se li va ocórrer la idea el dia 
que es va despertar i va escoltar un embús al Brooklyn Queens Expressway que 
“sonava com una simfonia de Mahler”. L'òrgan està fet de 25 botzines de cotxe 
variades connectades a un teclat casolà. S’alimenta mitjançant un carregador de 
bateria de cotxe. Les botzines estan afinades i es van escollir després d'una 
selecció acurada en diversos dipòsits de ferralla. L’instrument ha aparegut en 
anuncis, salons de l’automòbil, en galeries, clubs, programes d'entrevistes de 
televisió, museus i esdeveniments a l'aire lliure. 

[03:54 Mark Weber i Beth Custer, títol desconegut (fragment), 2011] 
Mark Weber és un locutor d'Albuquerque i un afeccionat a fer música amb 
tapaboques de cotxe que toca una versió del hubkaphone, un instrument fet amb 
diversos tapaboques suspesos en un marc de fusta, percutits amb malls. En 
aquest enregistrament Weber fa servir sis tapaboques de metall, recollits en 
diverses cunetes, i una setena, de plàstic. La selecció es va fer en base a la 
sonoritat més que al to. L’any 2011 va publicar un CD, en una edició privada de 
200, que mostra duos amb una varietat de músics diferents. Beth va ser una 
d'elles. Compositora i clarinetista establerta a San Francisco, Beth compon 
sobretot per a teatre, cinema, dansa i televisió, a més de dirigir diversos conjunts, 
com el Beth Custer Ensemble i la Clubfoot Orchestra. També ha signat quatre 
musicals amb l'escriptor Octavio Solis, i el seu treball amb l'artista sonor Trimpin 
va donar com a resultat la “Vinculum Symphony”, una obra site-specific a gran 
escala que reunia músics de cambra amb constructors d'instruments 
experimentals. 

A principis dels setanta, Chris Cutler va co-fundar The Ottawa 
Music Company –una orquestra de 22 compositors de rock– 
abans d'incorporar-se a les files del grup experimental 
britànic Henry Cow. Posteriorment va co-fundar diversos 
grups amb membres de diferents nacionalitats, com ara Art 
Bears, News from Babel, Cassiber, The (ec) Nudes, p53 i The 
Science Group, a més de ser membre permanent de les 
bandes americanes Pere Ubu, Hail i The Wooden Birds. 
D'altra banda, Cutler ha participat en nombrosos projectes 
teatrals, cinematogràfics i radiofònics, i segueix col·laborant 
amb Fred Frith, Zeena Parkins, Jon Rose, Tim Hodgkinson, 
David Thomas, Peter Blegvad, Daan Vandewalle, Ikue Mori, 
Lotte Anker, Stevan Tickmayer, Annie Gosfield i els 
compositors espectralistes Iancu Dumitrescu i Ana Maria 
Avram. També és membre permanent dels grups The Bad 
Boys (Cage, Stockhausen, Fluxus... ), The Artaud Beats i The 
Artbears Songbook.    

Entre els seus projectes recents destaquen encàrrecs per a 
la ràdio, diverses bandes sonores, peces per al Hyperion 
Ensemble, Signe de Trois per a sistema multi-canal, un 
projecte d’un any de durada de paisatges sonors diaris per a 
l’emissora londinenca Resonance FM i p53 per a orquestra i 
solistes. És el fundador i director del segell independent ReR 
Megacorp i del servei de distribució artístic Gallery and 
Academic, editor de les antologies Unfiled, i autor de File 
Under Popular, a més de molts altres articles publicats en 
setze llengües. Durant un temps va formar part del 
professorat de la Museum School a Boston i imparteix 
classes arreu del món sobre temes relacionats amb la 
música i la teoria.  
www.ccutler.com/ccutler 
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[Wendy Mae Chambers] 
 

 
[04:38 György Ligeti, “Car Horn Prelude”, 1974-7] 
El gran compositor hongarès va escriure la seva extraordinària òpera “Le Grand 
Macabre” entre 1974 i 1977. Tot un comentari sobre el seu canvi d’enfocament 
compositiu i, com a tal, ple de cites i pastiche. La vasta secció de percussió va 
incloure, a més d'una gran varietat de sorolls exòtics, una gran quantitat 
d'objectes quotidians i no musicals, sovint en múltiples, com ara caixes de 
música, timbres elèctrics, xiulets de vaixells de vapor, sirenes, un gran rellotge 
despertador, blocs de sorra, diaris, un metrònom gegant, una màquina de vent, 
una bossa de paper, una cassola, una safata de vaixella, una pistola i els 12 
clàxons de cotxe que escoltem aquí, cadascun d'ells afinat en un to específic, 
que obren el primer i segon acte de l'òpera. 
 
[05:50 Paul Steffler & Don Wherry, “The Matthew” (fragment), 1997] 
Des de la primera edició, l’any 1983, del Sound Symposium, el festival més 
imaginatiu de tots els festivals contemporanis (musicals) nord-americans, es van 
encarregar peces per a les botzines dels vaixells atracats al port de St. Johns, 
Newfoundland. Aquesta peça, “The Matthew”, es va escriure per a commemorar 
el 500 aniversari del desembarcament de Cabot a l'anomenat Nou Món, i la visita 
a l’illa d’una rèplica del vaixell de Cabot, el Matthew. En una espessa boira, unes 
80.000 persones van ser asserenades per botzines, una salva de 21 canons i un 
remolí de pólvora, fum i explosions. Felicitats, Paul i Don. 
 
[07:52 Yuliy Meitus, “Dnieper Water Power Station” (fragment), 1930] 
Yuliy Sergeievitch Meitus va ser pianista de la Primera Cavalleria i, entre 1923 i 
1924, director del Teatre de l’Òpera de Khàrkiv, i gerent de la secció de música 
del Teatre Proletcult. El 1920, va compondre una obra dedicada a la construcció 
de la central hidroelèctrica Dnieper, en aquell moment la planta hidroelèctrica 
més gran d'Europa. Es va compondre entre 1929 i 1930, en paral·lel a la 
construcció de la mateixa presa, utilitzant percussió per a retratar les diferents 
etapes de construcció: inici, excavació dels fonaments, instal·lació de pilones i 
finalització. Aquest enregistrament històric es va fer a França, el 1931, per 
l’Orquestra Simfònica de París, dirigida per Julius Ehrlich de l’Òpera Estatal de 
Leningrad. A l’altra cara del disc hi ha la “Fosa d'acer” de Mossolov. 
 
[08:51 Hal Hutchinson, “Wreckage Installations and Metalworks”, 2014] 
Hutchinson és un artista britànic del soroll que utilitza cadenes, canonades, 
xapes metàl·liques i ferralla, que arrossega, trenca i copeja, superposades en 
làmines de so implacables. És molt prolífic i treballa sota diversos noms, tots ells 
amb resultats força similars. 
 
[10:41 The Nihilist Spasm Band, “Oh Brian Dibb / Destroy the Nations Again” 
(fragments), 1968] 
Aquesta banda canadenca formada a Ontario l’any 1965, utilitza únicament 
instruments modificats i inventats. De fet, cap d'ells pot tocar cap instrument 
convencional, i cap d'ells toca en cap altra banda. Però, cinquanta anys després, 
els que encara queden en peus es reuneixen en un bar cada dilluns per a 
improvisar, amb molta amplificació, perquè els agrada fer soroll. Esment especial 
per als kazoos amplificats. No afinen els seus instruments entre si i eviten la 
mètrica regular, o tocar a un mateix tempo. “L’únic requisit per a un instrument 
de Spasm Band és que sigui completament flexible”, va escriure el membre 
fundador Hugh McIntyre, “per exemple, un piano produeix la mateixa nota cada 
vegada que es toca la mateixa tecla. Això no és bo... perquè imposa una escala”. 
 
[12:22 György Ligeti, “Door Bell Prelude”, 1974-7] 
També de “Le Grand Macabre”. 
 
[13:04 Harry Partch, “Speaks” (fragment), 1958] 
Teòric, compositor, constructor d'instruments i pioner estatunidenc del 
temperament just, Partch va incorporar petxines, cons, garrafes, bombetes, 
ampolles, tapaboques i utensilis de cuina a la seva orquestra. Aquest fragment 
forma part del documental de 1958 “Music Studio”, dirigit per Madeline 
Tourtelot. 
 
[14:34 The Shangri-Las, “Leader of the Pack” (fragments), 1964] 
Escrita i gravada pel productor i compositor George “Shadow” Morton (Jeff Barry i 
Ellie Greenwich també comparteixen crèdits de composició) aquesta cançó  
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[The Shangri-Las] 

clàssica va ser un número 1 per a The Shangri-Las l’any 1964. Circulen un munt 
d’històries sobre aquest tema, però en una d’elles, la banda, que eren dos grups 
de germanes, asseguren que els sons de la motocicleta es van agafar d'un disc 
d’efectes. 

[16:48 Bill Milbrodt, “Interrupt” (fragment), 2009] 
El 1991, el cotxe de Milbrodt, un Honda Accord de 1982, amb 200.000 milles 
al comptaquilòmetres, començava a fallar, per la qual cosa el seu amo el va 
convertir en una banda. Va contractar mecànics professionals per desmantellar-
lo, i li va encarregar a l'escultor de metall Ray Faunce III que construís 
instruments viables a partir dels seus components: vents, metalls, percussió i 
cordes. Es van fer concerts ad hoc durant uns anys fins que, el 2005, es va 
establir formalment el Car Music Project. Els instruments utilitzats són 
l’exhaustaphone i el strutbone, tots dos construïts a partir dels puntals, la vareta 
de canvi i el tub d’escapament; el tank bass, que està fet del tanc de gasolina; 
l’air guitar, un instrument de corda fet d'un filtre d'aire i un fre, i el percarsion, 
un cercle de bastidors de quinze peus de diàmetre dels quals pengen ressorts, 
engranatges, finestres, pistons i cigonyals. A més, hi ha una bateria que utilitza 
les rodes i el maleter, amb platerets fets amb parts del terra del cotxe. 

[17.43 Craig Richey, “Ode to the New Ford”, 2008] 
Al compositor de bandes sonores de Hollywood Craig Richey li van encarregar 
escriure això, i ell li va demanar a Bill Milbrodt que repetís el seunumeret 
anterior i supervisés la construcció de 31 instruments musicals a partir de les 
parts d’un nou Ford Focus de cinc portes desmantellat, acabat de sortir de la 
cadena de muntatge. 
www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=w4y272NI7J8 

[18.38 Asphaltophone, “America the Beautiful”, 2015]  
La idea que els sots o solcs en una carretera produeixen tons d’acord amb el seu 
espaiat i la velocitat del vehicle, es va portar a la pràctica amb finalitats musicals 
per primera vegada el 1995 a Gylling Østjylland, per dos artistes danesos, Steen 
Krarup Jensen i Jakob Freud-Magnus. El 2007, l’Institut Nacional de Recerca 
Industrial de Hokkaido va crear el seu primer Melody Road a Hokkaido (se n’han 
construït 30 més des de llavors) basant-se en els experiments de Shizuo Shinoda, 
que va utilitzar solcs en lloc d'àrees elevades per a crear tons. El següent 
experiment es va fer a Amèrica, l’any 2008 a Lancaster, Califòrnia; però no va 
funcionar perquè van calcular malament les distàncies. Aquest que escoltem, a 
Albuquerque, Nou Mèxic, el va fer National Geographic a la Ruta 66 amb la 
intenció de controlar la velocitat dels conductors o, tal com ho van dir llavors: 
“experiments divertits per a modificar el comportament social”. Els danesos ho 
van fer per diversió, els japonesos, per a atreure turistes, però aquest és un 
experiment de control social amb sots. La carretera utilitza plaques metàl·liques 
recobertes amb asfalt i bandes rugoses. Cal conduir exactament al límit de 
velocitat per tal de poder escoltar la melodia. Mèxic i Corea també tenen 
carreteres cantants similars.  

[19.08 Barbara Benary, “Amtrack” (fragment), 1997] 
La compositora i etnomusicòloga estatunidenca Barbara Benary (nascuda el 
1946), és especialista en música indonèsia i índia i, el 1976, amb l’artista i 
cofundador de Fluxus Philip Corner i el clarinetista Daniel Goode, va co-fundar la 
innovadora Gamelan Son of Lion, els instruments de la qual van ser construïts per 
Benary en la seva majoria, com tots els gamelan americans, incorporant 
tapaboques i ferralla variada. Les seves obres principals inclouen dues òperes 
d'ombres xineses: “Karna” i “The Story of Esther”. 

[21.22 This Heat, “Metal” (fragment), 1980] 
Format el 1976, This Heat era un trio experimental anglès que barrejava la 
improvisació i la manipulació del so amb una precisió extrema i una forma de 
cançó hipnòtica. Els seus concerts atreien audiències experimentals, punk i new 
wave a parts iguals. Van treballar dia rere dia, quan no estaven de gira, al seu 
propi i ara llegendari estudi (Cold Storage) de Brixton, situat en un refrigerador 
industrial de carn en desús. Es van dissoldre el 1982 però segueixen mentenint 
el seu estatus de culte fins als nostres dies. “Metal” es va gravar (però no es va 
publicar) el 1980 com un experiment secundari, fora del seu estudi, utilitzant 
ferralla. 
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[Barbara Benary] 
 

 
[22.28 Test Dept., “Statement” (fragment), 1986] 
Formats al suburbi londinenc de New Cross l’any 1981, Test Dept. van ser 
famosos pel seu ús integral de ferralla i maquinària pesada, i pel muntatge 
d'esdeveniments multimèdia a gran escala en els quals van col·laborar 
estretament amb altres mitjans i disciplines. També van ser notòries les seves 
proclames altament polititzades contra el govern de Thatcher. Aquesta cançó, per 
exemple, de l'àlbum de 1986 The Unacceptable Face of Freedom, presenta la 
veu d'un miner en vaga de Kent anomenat Alan Sutcliffe. The Unacceptable Face 
of Freedom va ser també el nom de l’esdeveniment protoindustrial rave que va 
llançar el Ministry of Power, un assalt multisensorial en forma de circ radical d'art 
polític: Alan Sutcliffe, en particular, va generar una gran revolada recitant el text 
del militant republicà irlandès Bobby Sands, “I Fought A Monster Today”, 
embolicat en una manta. Això va ser el millor de Test Department, que a nivell 
musical eren força descerebrats, encara que tenien bon cor i van aconseguir els 
seus objectius. La banda es va separar l’any 1997. 
 
[24:10 Peter Griggs, “Solar Winds” (fragment), 1979] 
El guitarrista i compositor estatunidenc Peter Griggs va estudiar a Juilliard amb 
(entre d’altres) Wilfred Mellers (composició), Marion Brown (improvisació de jazz) 
i Pandit Sharda Sahai (taula). Després va estudiar a l’Índia, Nepal, Indonèsia i el 
Japó i es va convertir en membre de Gamelan Son of Lion a la fi dels anys 
setanta, i va compondre diverses peces per al grup, inclosa aquesta. 
 
[26:14 Raymond Scott, “Confusion Among a Fleet of Taxicabs Upon Meeting With a 
Fare” (fragments), 1936] 
El compositor, líder de banda i inventor Raymond Scott és un dels herois 
desconeguts de la música experimental. Va ser un nen prodigi i tocava el piano a 
l'edat de dos anys. Després va anar a Julliard, va entrar a la banda de la CBS i va 
començar a compondre. Aquesta peça és d'aquest període primerenc. El 1936 va 
formar el Raymond Scott Quintette i va vendre un munt de discos. Avui, gran part 
de la seva música ens és familiar pel seu ús en dibuixos animats; mai no va 
escriure música per a animació, però les seves peces d'aquest període eren tan 
extravagants i plenes de tempos absurds, melodies superposades, ritmes additius 
i arranjaments excèntrics que els animadors van decidir usar-les. L’any 1938, el 
Quintette es va convertir en una big band i el 1941 va formar la primera 
orquestra d'estudi amb mescla racial per a la CBS, abans de començar a 
concentrar-se en els musicals. Del no-res, el 1946, va fundar Manhattan 
Research, el primer estudi comercial de música electrònica del món. Amb un 
Ondes Martenot, un Ondioline i un òrgan Hammond especialment modificat, 
l'estudi va produir principalment sons futuristes per a publicitat, i fragments 
experimentals del mateix Scott, la majoria dels quals no es van publicar. Després, 
el 1949, va inventar l’Electronium, un dels primers sintetitzadors, dissenyat per a 
generar música original a través de seqüències aleatòries de tons, ritmes i 
timbres. També va inventar el Karloff: un sampler primigeni, el Clavinox, un 
theremin amb teclat i la Videola, una eina d'edició de pel·lícules/música. El 
primer dels tres volums del conjunt d’LPs, Soothing Sounds for Baby, va sortir a 
la venda l’any 1964. En essència, era música electrònica ambiental avant la 
lettre. En aquell temps, Scott es dedicava enterament a la música electrònica, i 
el seu recentment dissenyat seqüenciador polifònic programable el va dur a 
aconseguir una feina com a cap de l’equip de recerca i desenvolupament de 
música electrònica de Motown. Es va jubilar uns anys més tard, encara que va 
continuar escrivint música fins a la seva mort l’any 1994. Aquesta actuació és de 
la Dutch Metrople Orkhest, fundada el 1945, que, com una orquestra de cinema 
tradicional de Hollywood, integra una orquestra clàssica i una big band de jazz. 
 
[27:26 Annie Gosfield, “EWA7 1999 - Impulse Turbine: Inlet, Exhaust-combustion 
Chamber” (fragments), 1999] 
La compositora de Nova York Annie Gosfield va escriure “EWA7” el 1999 sota 
l'encàrrec del Seimens Culture Programme: alguns països i empreses encara 
pensen que val la pena subvencionar l’art… Durant setmanes va agafar mostres 
de la fàbrica i després va contractar dos percussionistes abans d'establir-se en 
una fàbrica en concret, anomenada EWA7, per a dur a terme la performance, que 
va fer ús de totes les màquines i la ferralla en les seves instal·lacions. No tenim 
cap enregistrament de l'original, però aquí teniu un fragment d’una presentació 
posterior al Huddersfield Contemporary Music Festival, l’any 2011. 
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[Annie Gosfield] 
 

 
[28:49 Faust, “A Hard Rain” (fragments), 2007] 
La banda alemanya Faust va publicar el seu primer disc el 1971, una amalgama 
de rock i electrònica lligada a una estètica modernista basada en el collage. Les 
seves actuacions sempre van incloure eines elèctriques, maquinària agrícola, 
formigoneres i recursos no instrumentals, encara que no pel pur fetitxe. Dos dels 
membres originals, que continuen tocant sovint, fan servir un trepant percutor, 
una amoladora angular, una serra mecànica tèrmica, un martell de 1500 grams i 
una maça en aquesta versió actualitzada d’“A Hard Rain's a-Gonna Fall”, 
enregistrada en un concert a França el 2007. Les veus surten a través d'un barril 
de petroli de 200 litres. 
 
[30:26 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978] 
 

 
02. Notes 
 
Sobre la durada i els talls 
L’objectiu d’aquests programes és proporcionar una visió pràctica de les sondes 
analitzades. Normalment, això implica extreure fragments breus de peces 
musicals més llargues. I això, per descomptat, compromet la integritat i altera el 
context inherent als treballs originals. En algunes ocasions també he unit 
diferents seccions d’una mateixa peça per il·lustrar millor el tema. Per tant, els 
exemples que sonen als programes no es poden de confondre amb les pròpies 
obres. Sempre que veieu la paraula “fragment” després d’un títol en la 
transcripció del programa, es tracta d’un exemple, no de la composició tal com va 
ser concebuda i dissenyada. Si alguna cosa us crida l’atenció, sisplau, aneu a 
l’original. 
 
Notificació 
Si voleu rebre un avís quan publiquem una nova sonda, envia un correu a 
rermegacorp@dial.pipex.com amb “Probe Me” a l’assumpte. 
 
 

03. Enllaços 
 
www.harrypartch.com 
www.theshangri-las.com 
carmusicproject.com 
www.gamelan.org/sonoflion 
bethcuster.com 
www.gyorgy-ligeti.com 
www.nonsb.ca 
www.raymondscott.net 
anniegosfield.com 
www.faust-pages.com 

 
 
04. Crèdits i agraïments 
 
Gravat a Studio Midi-Pyrénées. Enginyer de so: Bob Drake. Agraïments especials 
a David Petts, Bob Drake, Beth Custer, Wendy Mae Chambers, Jonas Vognesen, 
Annie Gosfield, Jean-Herve Peron, Irwin Chusid. 
 

 
05. Llicència 
 
2020. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics. Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense 
ànim de lucre. S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels 
drets d’autor. Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per 
escrit a RWM, serà corregit en la mesura possible.  
 
 

   
http://rwm.macba.cat 

http://www.faust-pages.com/



