
 

Curatorial > SONDES  
 
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 #2.2 

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. En aquesta segona entrega seguim explorant la idea de to per tal 
d’examinar sistemes d’afinació alternatius fonamentats en la sèrie harmònica 
natural i obrir així la porta a un nombre potencialment infinit d’escales de 
Temperament Just fetes a mida. 
 
 

01. Llista de temes 
 
01 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Harry Partch, fragment del documental A New Note in Music, de Universal 
International News (data desconeguda, finals dels cinquanta)         
 
03 Harry Partch, An introduction to Just Intonation. Enregistrat a principis de 1967 per 
a una presentació al simposi de l’American Society of University Composers 
Pioner i autodidacta, Harry Partch va ser un dels banderers i teòrics de l’afinació 
justa, partint de les lleis de la física i de les seves lectures sobre la música a la 
Grècia clàssica. La seva influència va ser immensa, tot i que sempre fora de 
l’establishment. A dia d’avui gran part de la seva obra encara no s’ha interpretat 
mai, per falta tant d’instruments adequats com d’intèrprets. Per aquesta raó, van 
ser els enregistraments els que el van immortalitzar, fet del qual Partch n’era 
plenament conscient quan va fundar el seu segell discogràfic Gate V a principis 
dels anys cinquanta. 
 
04 Gérard Grisey, “Partiels pour 16 ou 18 musiciens”, de Partiels / Dérives, 1981, 
tercer movimiento 
Gérard Grisey (que va estudiar amb Olivier Messiaen, György Ligeti, Karlheinz 
Stockhausen i Iannis Xenakis) va ser un dels fundadors de l’escola francesa de la 
música espectral – un gènere nascut a l’IRCAM en el que les decisions 
compositives es fonamentaven en representacions sonogràfiques i anàlisis 
matemàtiques d’espectres de so, harmònics naturals i soroll. Avui el terme s’ha 
expandit per acollir tota la música en la qual el timbre ocupa un paper central en 
l’estructura. L’obertura de Partiels / Dérives es va construir a partir d’un 
sonograma de l’atac d’un Mi baix tocat en un trombó, i cada parcial es va 
assignar a un instrument diferent per tal de modelar l’evolució temporal dinàmica 
de l’atac. La peça també utilitza difusió multicanal i afinació microtonal. 
 
05 Tony Conrad, “Pythagoras, Refusing to Cross the Bean Field at His Back, Is 
Dispatched by the Democrats” (fragment), d’Slapping Pythagoras, 1995                      
Més conegut com a cineasta experimental, Tony Conrad també és violinista i un 
dels pioners de l’afinació justa. Va ser precisament ell qui va introduir a La Monte 
Young a aquest mètode, quan formava part del seu conjunt The Theatre of 
Eternal Music, a principis dels seixanta. La peça sencera dura més de vint-i-cinc 
minuts. tonyconrad.net/index_fri.html                                                        
   
06 La Monte Young, “Trio for Strings” (fragment), 1958. Versió en temperament just 
preparada entre 1984-2001-2005                                                                                
Músic de jazz que va estudiar música electrònica al costat de Richard Maxfield, 
La Monte Young va assistir a les sessions d’estiu de Darmstadt amb Karlheinz 
Stockhausen i va acabar estant molt prop del col·lectiu Fluxus. Young es va 
endinsar en l’exploració de la sèrie harmònica natural durant la dècada dels  
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[Fotograma del documental A New Note in Music, finals dels cinquanta] 
 

 
seixanta i des de llavors no s’ha desviat gire d’aquesta idea. El seu primigeni 
“Trio for Strings” es considera generalment una de les pedres de toc del primer 
minimalisme i de la música de drones, i es va revisitar als anys vuitanta per a ser 
interpretat en afinació justa. L’enregistrament de la qual es va extreure aquest 
fragment dura 54 minuts. www.melafoundation.org 
 
07 David Hykes, “Kyrie Opening” (fragment), de Soul Alone: The Art of the Solo, 1996 
Fundador de l’Harmonic Choir, un conjunt molt influenciat per les tècniques del 
cant difònic de Sibèria i el Tíbet, Hykes es va dedicar a una parcel·la força 
aïllada però exquisida de la composició. Com tants altres casos que anirem 
veient, les seves innovacions requereixen una precisió absoluta i una enorme 
dedicació. No existeixen orquestres ni cors per a interpretar les seves obres, que 
definitivament no encaixen en la maquinària de reproducció de la música 
“clàssica”. www.harmonicworld.com  
 
08 The Beach Boys, “A Young Man Is Gone”, de Little Deuce Coupe, 1963                     
Noves lletres per a la peça de Bobby Troup “Their Hearts Were Full of Spring”. 
Sense instruments pel mig per a confondre, els conjunts a capela esdevenen un 
hàbitat idoni per a una versió intuïtiva de l'afinació justa, en la qual l’harmonia 
no es calcula, si no que se sent. 
 
09 James Tenney, “Septet for Electric Guitars” (fragment), de Just Intonation, 1986       
Tenney, que va estudiar amb Chou Wen-chung, Lionel Nowak, Paul Boepple, 
Henry Brant, Carl Ruggles, Kenneth Gaburo, Lejaren Hiller i Edgard Varèse, i va 
tocar en ensembles al costat de Steve Reich, Philip Glass, Harry Partch, John 
Cage i diversos alumnes de Fluxus, va pilotar un munt de sondes. Tornarà a 
aparèixer. Aquí l’escoltem lliurant-se a la sèrie harmònica natural. 
 
10 Jon Catler, “Sleeping Beauty” (fragment), de Queen of the Ogres, ca. 1986              
Guitarrista, dissenyador d’instruments i evangelista de l’afinació justa, Jon Catler 
també va treballar amb La Monte Young (va ser el solista al doble CD publicat per 
Gramavision titulat La Monte Young and the Forever Bad Blues Band). 
 
11 Erling Wold, Tune for Lynn Murdock #2, de Just Intonation, 1986 
www.erlingwold.com 
 
12 Glenn Branca, “Third Movement” (fragment), de Symphony No. 3 (Gloria), 1983        
Igual que Charlemagne Palestine, entre d’altres compositors, que fan servir 
volum, massa i velocitat per excitar cordes i obtenir ressonàncies harmòniques 
naturals, Branca utilitza guitarres preparades i afinacions no convencionals. La 
seva tercera simfonia es recolza clarament en la sèrie harmònica natural 
www.glennbranca.com/bio.html  
 
13 Dan Stearns, “Sigmata. Kietyux” (fragment)  
Un quintet de guitarra en afinació justa de límit set. 
homemademusic.com/sigmata/index.php 
 
14 Carola B. Anderson, “Shibboleth” (fragment), de Just Intonation, 1986 
 
15 Icona del programa 
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
 

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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