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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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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 

 

SONDES #1.2 

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. 
 
 

01. Llista de temes 
 
01 Icona del programa 
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Himne per a la deesa lunar Nikkal 
A principis dels cinquanta es van trobar tauletes cuneïformes datades al voltant 
de l’any 1800 a.C. amb descripcions d’escales babilòniques i afinacions de lira, 
una de les quals inclou la partitura d’una cançó sencera. La professora Anne 
Kilmer i d’altres investigadors van interpretar aquests textos amb molt desacord. 
Kilmer i Richard Crocker van produir un LP que documentava la seva curosa 
interpretació de la tauleta i la subsegüent reconstrucció dels instruments, 
afinacions i interpretació de la cançó, de la qual escoltem aquí un extracte. 
 
03 Ifigenia en Áulide. Interpretada pel Kerylos Ensemble 
Reconstruïda a partir del Papir 510 (Universitat de Leyden), una de les poques 
partitures gregues conservades, aquesta peça pertany a Ifigenia en Áulide, 
l’última tragèdia d’Eurípides escrita per al festival de les Grans Dionísies l’any 
405 a.C. A la seva època, Eurípides estava considerat un gran compositor i 
aquesta versió –que ve d’un papir malmès– vol aproximar-se al so original 
utilitzant una reconstrucció d’instruments i afinacions. Per a més informació del 
que se sap i el que se suposa de la música grega de l’antiguitat, vegeu 
l’excel·lent Ancient Greek Music1 de Martin Litchfield West.  
 
04 Mozart, “Fantasie. D Mi”, 1782. Interpretada per Enid Kathan                                  
Peça interpretada amb una afinació antiga per òrgan, en la que l’harmonia de les 
terceres és perfectament consonant però la “cinquena del llop”2 apareix 
constantment.  
 
05 Ben Johnston, “Suite for Quarter-tone Piano. Movement II: Etude” (fragment), 1977. 
Interpretada per Phillip Bush 
Ben Johnston va estudiar amb Harry Parch, Darius Milhaud i més tard amb John 
Cage. Més enllà dels quarts de to, aquesta peça explora el serialisme i la 
polirrítmia de 5:6. Més informació: composers21.com/compdocs/johnstob.htm 
 
06 Easley Blackwood, “Gavotte, for guitar in 15 note equal tuning”, 1970-80. 
Interpretada per Jeffrey Kust 
Vegeu següent. 
 
07 Easley Blackwood, “Andantino, in 16 note equal tuning”, 1970-80. 
Compositor, escriptor i professor de música, Easley Blackwood va estudiar amb 
Olivier Messiaen, Paul Hindemith i Nadia Boulanger. Al seu treball ha utilitzat 
una gran varietat de temperaments iguals poc convencionals: a l’àlbum de 1980 
Twelve Microtonal Etudes for Electronic Music Media, per exemple, va explorar la 
divisió igual d’una vuitena en tots els nombres entre 16 i 24. També és l’autor 
dels llibres A Practical Musician's Guide to Tonal Harmony i The Structure of 
Recognizable Diatonic Tunings. Més informació: 
www.bruceduffie.com/blackwood.html 
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[Mildred Couper i Joachim Chassman] 
 
 

 
08 Edvard Grieg, “Glockengeläute” (fragment), 1891. Interpretada per Enid Katahn 
Temperament circular. Composta amb l'afinació Coleman 11, un sistema 
recent,seguint les regles proposades per Werckmeister l'any 1681.  
 
09 John Corigliano, “Chiaroscuro” (fragment), 1997. Interpretada per Andrew Russo. 
Corigliano (que va estudiar amb Otto Luening, Vittorio Giannini i Paul Creston) 
treballa per norma amb una afinació Occidental convencional. Aquesta peça més 
experimental, per a dos pianos separats per un quart de to, va ser especialment 
composta per a la Dranoff International Two Piano Foundation a Miami.  
 
10 Julián Carrillo, “Misa a S.S. Juan XXIII Kyrie” (fragments), 1962  
Vegeu següent. 
 
11 Julián Carrillo, “Concierto para Violín Número 1” (fragment), 1949 
Un dels grans mestres ignorats de la música del segle XX. El nom de Carrillo amb 
prou feines s’esmenta en l’actualitat fins i tot al seu Mèxic natal, malgrat les 
seves grans innovacions i una relativa visibilitat (al 1930, la seva Orquesta 
Sinfónica Sonido 13, en la que cada instrument podia subdividir els tons 
convencionals, va rebre el suport i va ser dirigida a Nord Amèrica per Leopold 
Stokowski). Avui, per desgràcia, no es comercialitzen enregistraments dels seus 
treballs i les seves peces rarament s'interpreten en públic. Més informació: 
paginas.tol.itesm.mx/campus/L00280370/julian.html 
 
12 Scott Crothers, “Quarter-tone Music for Orchestra” (fragment)    
Un home difícil de trobar. A la Xarxa hi ha força peces microtonals de Crothers, 
però encara no he aconseguit parlar amb ell. Sisplau Scott, posa’t en contacte 
amb mi! 
 
13 Mildred Couper, “Dirge” (fragment), 1937. Interpretada per Anatoly Larkin i Carl 
Witt 
Alumna de Nadia Boulanger, Mildred Couper va iniciar els seus experiments amb 
quarts de to a finals dels anys vint. Interpretada en dos pianos separats per un 
quart de to. 
  
14 Don Ellis, “Turkish Bath” (fragment), 1967 
Oblidat en l’actualitat, Ellis va ser un de les principals exponents (i una gran 
inspiració) a finals dels anys seixanta. Va treballar en el món del jazz de big 
band, ja en declivi, i hi va incorporar ritmes additius totalment excèntrics, 
instruments orientals i diverses tècniques experimentals (Soft Machine, per 
exemple, s’hi van inspirar a l’hora d’explorar mètriques més complexes). Afinació 
en quart de to, distorsió electrònica i la seva característica trompeta en quart de 
to. 
 

15 Icona del programa 

 
1 Martin Litchfield West, Ancient Greek Music. Oxford: Clarendon Press, 1992. 
2 Cinquena del llop: la cinquena del llop és un so semblant a un udol molt freqüent en els sistemes 
d’afinació racional medievals, que es produeix a causa de dissonàncies properes. Aquestes 
combinacions van tendir a ser evitades. 
 
 

02. Crèdits 
 
Comissariat i produït per Chris Cutler. Sonorizat i masteritzat per Bob Drake a 
Studio Midi-Pyrenees, Caudeval, França. Enregistrat amb un micròfon Studio 
Projects C1, un preamplificador casolà construït per EM Thomas i dissenyat per 
Yasushi Utsunomia i un compressor casolà d’EM Thomas. Editat amb un PC i 
Samplitude Pro version 12.  
 
 

03. Agraïments 
 
Gràcies a Bob Drake y Jon Leidecker. 
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06. Llicència 
 
2012. 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.  
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