
 

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 #3.2 

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. 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. 
 
 

01. Llista de temes 
 
01 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’, 1978 
 
02 Léon Theremin demostra el seu instrument, data i font desconegudes  
 
03 Joseph Schillinger,”Melody”, 1929  
Per piano i theremin. Interpretat per Lydia Kavana, néta del cosí de Léon 
Theremin. Schillinger, nascut a Ucraïna, va fundar la primera orquestra de jazz a 
la Unió Soviètica i, al 1928, va emigrar als Estats Units on va desenvolupar un 
mètode compositiu matemàtic i es va convertir en assessor i en font d’inspiració 
de diversos compositors nord-americans, com George Gershwin –que va estudiar 
amb ell durant quatre anys– Earle Brown, Burt Bacharach, Benny Goodman, 
Glenn Miller, Tommy Dorsey i Henry Cowell. Pioner en la utilització d’instruments 
electrònics, durant els anys vint Schillinger va treballar sovint amb Léon 
Theremin. “Melody” és un fragment d’una versió per a piano i theremin de la 
seva First Airphonic Suite, que va ser estrenada per la Cleveland Orchestra l’any 
1929, amb Léon Theremin com a solista. 
 
04 Percy Grainger, “Free Music No. 2”, 1937 
Per sis theremin voxes tocats per Lydia Kavana. Grainger va escriure aquesta peça 
després de conèixer Léon Theremin. 
 
05 John Zorn, “Memento Mori” (fragment), 1992 
 
06 László Moholy-Nagy, 'Möglichkeiten des Grammophons', 1923 
Reconstrucció dels experiments que László Moholy-Nagy i Hans Heinz 
Stuckenschmidt van dur a terme a la Bauhaus el 1923. Miguel Molina i Leopoldo 
Amigo la van dur a terme per l’exposició Noises and Whispers in the Avant 
Gardes: Early Sound Art Works (1909-1945): a remake . Moholy-Nagy ja havia 
especulat sobre les possibilitats de l’ús creatiu del gramòfon com a instrument al 
seu assaig de 1922 “Production – Reproduction” 
monoskop.org/images/8/82/Moholy-Nagy_Laszlo_1922_Production-
Reproduction.pdf 
 
07 Denman Maroney, “Double Zero” (fragment), 2008 
Fragment d’una improvisació en directe a Roulette, Nova York. Maroni utilitza 
una àmplia gamma de preparacions i tècniques esteses: aquí toca les tecles del 
piano amb una mà i les cordes corresponents amb l’altra, primer amb una barra 
de coure i després amb un cilindre d’acer, d'una manera semblant a la steel 
guitar hawaiana. www.denmanmaroney.com  
 
08 Serra musical 
Primer, Natalia Paruz tocant part de la banda sonora d’Ady Cohen per al curt 
d'animació israelià Strings, de Lior Golan i Tal Arbiv. I connectat amb això... 
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[Yuichi Onoue interpreta un controlador de cinta] 
 

 
09 “Ave Maria” 
...53 intèrprets de serra musical mirant de tocar l’“Ave Maria” durant el setè 
festival anual de serres musicals de Nova York, el juliol de 2009, sota la direcció 
de Natalia Paruz. 
 
10 Monique Pierrot i Jean-Claude Welche 
Improvisació per ondes Martenot i serra. Encara que és força recent, no he pogut 
trobar la data exacta ni el lloc de l’enregistrament. 
 
11 Yuichi Onoue, “Soft Rime”, per controlador de cinta, 2011 
Un controlador de cinta, tal com suggereix el nom, és un potenciòmetre en forma 
de cinta disposada sobre una superfície plana, la resistència de la qual és 
variable. Sovint es fa servir per controlar el to i es toca fent lliscar un dit d'una 
banda a l’altra. Està inspirat en el mateix principi del theremin (1922), les ondes 
Martenot (1928), o el trautonium (1929) que ja utilitzava la pressió dactilar com 
a mètode de control. Aquesta idea es va adaptar, com podem comprovar aquí, per 
tal de controlar el to (i de vegades altres paràmetres) de diversos sintetitzadors i 
programes d’ordinador. 
 
12 Bebe i Louis Barron, “Krell Shuttle Ride and Power Station”, 1956 
De Forbidden Planet, la primera pel·lícula de Hollywood amb una banda sonora 
completament electrònica. Louis Barron construïa els seus instruments 
electrònics i la parella tenia un estudi independent en una època en què 
aquestes coses eren una raresa absoluta. Realitzats molt abans de l’arribada dels 
sintetitzadors comercials, aquests enregistraments utilitzen principalment efectes 
com la modulació d’anell, la reverberació, i cintes de velocitat variable. 
 
13 Deepak Kshirsagar “Raag Durga”, 2011 
Guitarra índia clàssica a Bhavnagar. 
 
14 Sindhu Bhairavi 
Una raga carnàtica tocada amb una guitarra hawaiana.  
 
15 Gloria Coates, “Time Frozen, segon moviment”, 1988-94 
Ja he lloat anteriorment les múltiples virtuts de Gloria Coates, a qui considero 
una de les grans compositores del nostre temps. 
 
16 This Heat, “Graphic Varispeed” (fragment), 1980 
This Heat, una de les formacions clau del panorama independent britànic de 
finals dels setanta, van publicar aquesta raresa a la cara B del seu single Health 
and Efficiency. Basada exclusivament en jocs de timbre i portamento (encara que 
amb un fragment tan curt és difícil plasmar l’efectivitat d’aquestes lentes 
transformacions, que tenen lloc al llarg d’11 minuts). 
 
17 Van Shipley, “Kaise Koi Jiye (Badban)”, font i data desconegudes 
Van Shipley és sovint considerat el primer guitarrista elèctric de l‘Índia; com a 
mínim va ser un dels primers, i a la dècada dels quaranta va dissenyar la seva 
pròpia guitarra elèctrica amb vuit cordes, cos d'acer i cordes addicionals per a 
drones. Va realitzar nombrosos enregistraments, especialment per a pel·lícules de 
Bollywood, amb una interessant barreja de música oriental i occidental. 
 
 

02. Crèdits 
 
Gravat a Studio Midi-Pyrénées. Enginyer de so: Bob Drake.  
 
 

03. Agraïments 
 
Gràcies a Bob Drake y Jon Leidecker. 
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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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