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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 #3 

 
Allà on el to es torna ingràvid i tot el que és sòlid es fon per convertir-se en aire: 
futurisme, soroll, electricitat, èxtasi i incertesa. Un cop d’ull a l’encant i el poder 
dels tons lliscats. 
 
 

01. Sumari 
 
A finals del segle XIX, la música va canviar de manera dràstica degut a dos 
factors: el col·lapse de la tonalitat convencional, que va fer trontollar els 
fonaments de la música culta, i la invenció d’una nova i revolucionària forma de 
memòria, l’enregistrament sonor, que va redefinir i donar força al món de la 
música popular. Una marea de sondes i experiments al voltant de nous recursos 
musicals i noves pràctiques organitzatives inundava totes dues disciplines, 
provocant així un intercanvi entre ambdues i la consolidació d’una nova estètica 
que portaria el so i les seves manipulacions més enllà dels estrets límits de la 
“música”. Aquesta sèrie intenta seguir aquests canvis de manera analítica, per 
tal d’explicar com i per què els gèneres musicals i post-musicals són com són. 
Aquest tercer programa continua llançant sondes per explorar el to o, en aquest 
cas, la seva destrucció mitjançant moviment constant i l’ús de portaments que 
desafien la quantització. 
 
 

02. Llista de temes 
 
01 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978 
02 George Gershwin, “Clarinet portamento opening of Rhapsody in Blue”, 1924 
03 Tahitian choir, origen i data desconeguda 
04 Alflaiai, cançó tradicional Mapuche, 2001/2002 
05 Edgard Varése, “Amériques” (fragment), 1918-21 
06 Percy Grainger, “Free Music No. 1”, 1935 
07 Joseph Schillinger, “Airphonic Suite” (fragment), 1929 
08 Bernard Herrman, “The Day the Earth Stood Still”,1951 
09 Miklós Rózsa, “Lost Weekend”, 1945 
10 “It Came from Outer Space”. Partitura sin autor a de Irving Gertz, Henry  
    Mancini i Herman Stein, 1953 
11 Percy Grainger, prova en piano de doble tapa, ca. finals de quaranta, principis  
     dels cinquanta 
12 Percy Grainger, “Free Music No.1 (for Four Theremins)”, 1935-1951 
13 Percy Grainger, prova amb oscil·lador, 1952 
14 Henry Cowell, “The Banshee”, 1925 
15 Johanna Beyer, “Music of the Spheres”, 1938 
16 Jolivet, “Trois Poèmes”, 1935 
17 Olivier Messiaen, “Fête des Belles Eaux”, 1939 
18 Olivier Messiaen, “Turangalîla Symphony” (fragment), 1946-8 
19 John Cage, “Imaginary Landscape No. 1”, 1939 
20 John Oswald, “Pretender” (fragment), 1984/1988 
21 Iannis Xenakis, “Metastasis”, 1955 
22 György Ligeti, “Glissandi”, 1957 
23 Krzystof Penderecki, “Threnody for the Victims of Hiroshima”, 1960 
24 György Kurtág, “Perpetuum Mobile”, compost entre 1975 i 1993 
25 Gloria Coates, “Symphony No. 7 part 3” (fragment), 1990 
26 Gloria Coates, “String Quartet No. 6”, 1999 
27 Harmonic Choir, “Arc Descents”, 1982  
28 Dan Burk, “Squiggles”, 1992 
29 Harmonic Choir, “Arc Descents”, 1982 
30 Karlheinz Stockhausen, “Strahlen (Rays)”, 2002 
31 Karlheinz Stockhausen, “Hymnen”, 1966-7 
32 Tod Dockstader, “Whisper” (fragment), 2002-5 
33 Gregorio Paniagua, “Anakrousis”, 1978 
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[Gloria Coates] 
 
 

 
 

03. Enllaços 
 
The Percy Grainger Museum 
www.grainger.unimelb.edu.au/ 
 
Joseph Schillinger 
www.schillingersociety.com/ 
 
John Oswald 
www.plunderphonics.com/ 
www.pfony.com/ 
 
The Pedal Steel Association 
www.psga.org/ 
 
The Ondes Martinot Society 
www.martenot.fr/Ondes-Martenot 
 
 

04. 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.  
 
 

05. Agraïments 
 
Gràcies a Bob Drake, Simon Emmerson, William Sharp, Charles O’Meara i Udi 
Koomran. 
 
 

06. Llicència 
 
2013. 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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