
 

Curatorial > INTERRUPCIONS 
 
Aquesta secció proposa una línia de programació destinada 
a explorar el complex mapa de l’art sonor des de punts de 
vista diferents. 
 
En la sèrie INTERRUPCIONS aprofitem el vast coneixement 
musical dels artistes i comissaris implicats en RWM per a 
crear una sèrie d’"interrupcions" de la programació 
Curatorial. Amb el format d’una música a la carta mesclada, 
els nostres productors habituals tenen carta blanca per 
elaborar un recorregut estrictament musical amb un únic 
paràmetre inicial: que el fil conductor de la seva mescla 
sigui original i singular. En aquest nou episodi Genís Segarra 
traça un imaginatiu recorregut a partir dels nombrosos 
intents de crear màquines d'emulació de la parla humana 
capaces de sintetitzar la nostra veu. 
 
A càrrec de Genís Segarra. 
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Genís Segarra és músic. Des de 1996 és el cap visible i artístic 
d'Austrohúngaro, col·lectiu i segell discogràfic de Barcelona, i 
membre dels grups Astrud i Hidrogenesse. Ha produït, remesclat 
i publicat grups de pop electrònic independents en els que 
s'exageren totes les virtuts i els defectes de la música pop de 
consum, menys un: el negoci. www.austrohungaro.com 
 
 
 
 

INTERRUPCIONS #13 

La veu inhumana 
 
Logopedes, lingüistes, empresaris, artistes i músics han somiat amb emular la 
parla humana des de finals del segle XVIII. En aquest mix, Genís Segarra, un 
apassionat del tema, traça un personal recorregut amb la síntesi de veu com a fil 
conductor.  
 
 

01. Sumari 
 
Des de molt antic l’home ha intentat construir una màquina que reprodueixi la 
parla humana. Alguns van ser inventors per curiositat: logopedes i lingüistes amb 
finalitats científiques; d’altres, empresaris amb propòsits comercials. Les 
primeres màquines parlants daten de finals del segle XVIII, i durant el XIX es van 
assolir grans avenços teòrics. Però el principal punt d’inflexió va arribar amb 
l’aparició de l’electrònica a principis del segle XX. Com a mostra, en el minut 20’ 
35’’ d’aquesta selecció, escoltem una demostració del Voder (Voice Operator 
Demonstrator)a la Fira Mundial de Nova York del 1939.  
 
Amb l’arribada dels ordinadors i dels microxips es van comercialitzar sistemes de 
síntesi de la parla, com els xips de Bell Systems, Votrax, General Instrument, 
IBM o SAM, amb l’objectiu de substituir l’ésser humà en les seves 
comunicacions. En el minut 27'’38’’ podem escoltar el primer ordinador que va 
demanar una pizza per telèfon. “Domino? I want to order a pizza, a large pizza, 
pepperoni and mushrooms”, sol·licitava la màquina. Cal dir que l’experiment va 
fracassar, perquè l’empleat de Domino va acabar penjant-li el telèfon a la 
computadora. En el minut 32’ 44’’ sentim el primer videojoc que va incloure veu 
sintetitzada: una consola amb un joc de matar marcians anomenada Stratovox.  
 
Encara que al llarg del mix trobem diverses mostres de xips i programes que 
parlen, he barrejat aquests documents amb cançons que han fet servir aquesta 
tecnologia de manera creativa: des del grup Kraftwerk fins al fenomen japonès 
dels cantants virtuals. S’hi inclouen també cançons que utilitzen el vocoder, un 
instrument que no genera veu humana, però que permet analitzar els harmònics 
de la veu i fer que modulin un altre so, de manera que qualsevol font de so pot 
“parlar”, i qualsevol frase pronunciada pot ser, de fet, “cantada”. La invenció del 
vocoder respon al mateix objectiu: sintetitzar la veu humana. Encara que l’han 
superat els xips capaços de generar vocals i consonants, el vocoder ha estat 
desenvolupat i utilitzat per músics i artistes amb una mateixa intenció: substituir 
la persona.  
 
Una de les primeres màquines que van aconseguir aquest efecte va ser el 
Sonovox, que Disney va utilitzar l’any 1941 per fer parlar Casey Jr., la locomotora 
de Dumbo. Escoltem que Casey diu alegrement “All aboard!” en el minut 16’ 
48’’ i que més tard s'esforça per pujar un pendent mentre repeteix "I think I can" 
en el minut 26’ 48’’. La primera vegada que es va fer servir el Sonovox en un 
disc va ser el 1947, en el conte infantil Sparky's Magic Piano, en què un nen 
descobreix que el seu piano pot parlar i tocar tot sol. La veu del piano es va crear 
amb un Sonovox que convertia les notes d’un piano en la veu d’una persona. En 
el minut 14’ 01’’ del mix hi ha el fragment en què Sparky descobreix que el seu 
piano parla.  
 
A l’altre extrem de l’arc temporal i tecnològic, hi trobem tres quarts del mateix: 
just abans d'aquest punt, en el minut 14’ 18’’, un piano de cua és “tocat” per un 
sistema mecànic controlat per ordinador, que aconsegueix que el piano reciti la 
Declaració Internacional del Dret Mediambiental, obra del compositor Peter 
Ablinger, assistit per un programa que tradueix vocals i consonants a diverses 
combinacions de tecles de piano.  
 
Al llarg del mix escoltem vocoders i ordinadors que parlen i canten. He inclòs 
diversos treballs meus amb els grups Astrud i Hidrogenesse en els quals he 
utilitzat vocoders o sintetitzadors de parla. També hi ha mostres d’un concurs de  
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[El grup alemany Kraftwerk] 
 

 
sintetitzadors de veu organitzat l’any 2007 en el congrés INTERSPEECH, en què 
els participants havien de fer cantar el seu programa la cançó “The Synthesizer 
Song”. Universitats i empreses van participar en la competició i van fer una 
demostració dels seus sistemes. 
 
 
Formes d’ús 
 
La selecció inclou fragments de cançons que usen diversos sistemes de síntesi de 
veu o emulació de la veu humana, amb intencions variades:  
 
1) Que canti la màquina!  
 
Inclou usos de síntesi de veu i vocoders per representar una màquina que parla i 
canta part d’una cançó, amb efectes teatrals. És el cas de la locomotora de 
Dumbo o del piano de Sparky. L’ús més estès i menys imaginatiu ha estat 
tradicionalment el d’emular la veu d’un robot, com va fer Kraftwerk mentre 
exclamava a través d’un vocoder: “Som els robots” (39’ 28’’), però hi ha altres 
exemples menys ortodoxos: la declaració d’amor recíproc que Momus va dedicar a 
la seva Palm a Handheld (16’ 14’’), fent-li cantar amb un sintetitzador de veu 
una estrofa sencera, o la cançó d'Astrud en la qual vaig fer servir un vocoder 
perquè cantessin els objectes inanimats a “El juego de la vida”, en la qual el 
protagonista de la cançó ruixava aquests objectes amb “fluid vital”. També 
podreu escoltar el punt culminant d’aquest gènere: “Die Stimme der Energie” 
(07’ 40’’) de Kraftwerk, en què un vocoder donava veu a l’energia, en abstracte. 
Gairebé al final del mix sona una cançó d’Hidrogenesse: el vocoder serveix per 
ressuscitar un mort a la cançó “Christopher”, en la qual Alan Turing perd el seu 
millor amic i aconsegueix replicar-lo mitjançant fórmules matemàtiques.  
 
2) Que parli la música! 
 
El vocoder es pot fer servir també per posar text a melodies i harmonies sense fer 
ús de la pròpia veu, pel simple efecte estètic, o amb intencions líriques que 
permeten que “la cançó es canti a si mateixa”. En aquesta mescla hi ha un bloc 
dedicat a l’ús del vocoder en la música pop, que comença en el minut 41’ 16’’. 
De vegades pel recurs kitsch i obvi de sonar “espacial” i “robòtic”, com a 
“Intergalactic” de Beastie Boys, i d’altres simplement perquè si, pel simple plaer 
d’escoltar música que parla i instruments que canten, com a “Mr. Blue Sky” 
d’E.L.O. (amb Terry Miles, teclista de Go-Kart Mozart, fent una interpretació 
d’aquest tema en un vocoder) o Stevie Wonder amb una cançó per a Sesame 
Street. Aquest bloc també conté un fragment d’“El miedo que tengo” d’Astrud, 
en el qual vaig intentar crear les diferents síl·labes de la frase del títol amb un 
sintetitzador analògic, per tal d’afegir així un arranjament rítmic que alhora fos 
un missatge intel·ligible.  
 
3) Que el cantant desaparegui!  
 
És el més habitual en aquest mix, perquè du la síntesi de veu a la música, i 
afegeix a l’articulació de paraules altres variables: la nota, la intenció, el fraseig. 
En diversos moments sonen versions de cançons famoses interpretades per 
cantants virtuals. Algunes són demostracions de productes (microxips o software 
de síntesi), però d’altres són artístiques, com ara les versions de “California 
Dreaming”, “Smells Like Teen Spirit” o “Anarchy in the UK”, de l’artista rus 
Alexei Shulgin amb el seu grup cyberpunk 386DX (nom d’un processador d’Intel 
del 1985 amb què Shulgin genera la veu i la música de les seves cançons), la 
versió del “The Best” de Tina Turner produïda pel grup britànic I Monster, i la 
versió que vaig fer amb Hidrogenesse de “Technical (You're So)” de The Magnetic 
Fields.  
 
4) Que canti un personatge de ficció!  
 
En el minut 32’20’’ comença un mostrari del fenomen Vocaloid, un programa 
desenvolupat a Barcelona però comercialitzat principalment al Japó, que ha 
aconseguit popularitzar els seus cantants virtuals, amb imatge pròpia, de 
personatges d'anime o de videojocs. En el mix se’n poden escoltar alguns 
interpretant èxits de dives pop com Lady Gaga o Rihanna. Qualsevol pot comprar  
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[Alexei Shulgin i el seu processador Intel 386] 
 

 
el programa i fer que el seu personatge preferit interpreti les cançons que més li 
agraden. 
 
El mix acaba amb el final de Sparky’s Magic Piano, en el moment en què el 
piano decideix deixar de tocar i Sparky, aterrit, es desperta i descobreix que tot 
ha estat un somni. Un final amb moral conservadora. En el món real que els 
instruments cantin i toquin tot sols és un somni que es fa realitat. 
 
Genís Segarra, 2013 
 
 

 

02. Llista de temes 
 
00:00:13 Demostració de Flame Talking Synth  
00:00:24 “Text-to-Speech Synthesizer. How are you?” (Votrax SC-01A chip) 
00:00:17 “Haleluja XXL” (VirSyn Cantor2) 
00:00:32 Hello comparison (Dept. of Computer Science, Universitat de Calgary,  
              Canadà) 
00:00:47 Demostració de Flame Talking Synth  
00:00:58 Air, “How does it make you feel?” 
00:02:46 “Do Re Mi” (Centre for Speech Technology Research, Universitat  
               d’Edimburg, Regne Unit) 
00:02:52 “Let me Sing” (Advanced Institute of Science and Technology, Japó) 
00:03:27 “Daisy Bell” (IBM 7094) 
00:04:20 Kraftwerk, “Musique Non-stop” / “Boing Boom Tschak” / “Electric  
              Cafe” 
00:06:40 VocalWriter demo “A capella” 
00:07:00 “Hello Everyone” (SAM Software Automatic Voice, Commodore64 SID 
              chip) 
00:07:04 “Let me Sing” (Advanced Sound Technologies, Yamaha Corporation,  
              Japón) 
00:07:40 Kraftwerk, “Die Stimme der Energie”  
00:08:26 Astrud, “El juego de la vida”  
00:09:05 “To Be or Not to Be” (IBM 7094) 
00:09:10 “100 años de soledad” (Centre for Speech Technology Research,  
              Universitat d’Edimburg, Regne Unit)  
00:09:13 I Monster, “The Best”  
00:11:14 “Pat-a-pan” (Computer Science Dept., Universitat de Calgary, Canadà)  
00:11:57 Hidrogenesse, “Siglo 2000” 
00:13:28 Peter Ablinger, “Deus cantando. Declaration of the International  
              Environmental Criminal Court” 
00:13:59 “Sparky’s Magic Piano” (Capitol Records, 1947) 
00:16:14 Momus, “Handheld” 
00:16:59 “All Aboard! Let’s go!” (Casey Jr., la locomotora de Dumbo, 1941) 
00:17:04 Skrillex,“I wish you all the luck in the world” 
00:19:08 386DX, “California Dreaming” 
00:20:35 Demonstració de VODER (1939) 
00:21:18 “Let me Sing (The Synthesizer Song)” (Dept. of Speech, Music and  
              Hearing, Kungliga Tekniska Högskolan, Suècia) 
00:21:57 Sintetitzador de veu en espanyol (Bell Labs TTS System) 
00:21:57 Demostració de VocalWriter “A capella” 
00:22:02 “Star Spangled Banner” (SAM Software Automatic Voice, 

Commodore64 SID chip) 
00:22:20 Hidrogenesse, “Eres tan técnico/a” 
00:24:40 “I can talk like a little old lady” (SAM Software Automatic Voice, 

Commodore64 SID chip) 
00:24:48 lb, “Superbad (Soul Substitute)” 
00:27:01 “I think I can!” (Casey Jr., la locomotora de Dumbo, 1941) 
00:27:11 “Singing in the rain” (font desconeguda) 
00:27:18 Sinewave synthesis (Haskins Laboratories) 
00:27:25 “/x/ sequence” (VocalTractLab) 
00:27:29 Demostració de VocalWriter “A capella” 
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[Flame Talking Synth] 

 
00:27:38 “Donald Sherman orders a pizza using a talking computer” (Artificial  
              Language Laboratory, Universitat de l’Estat de Michigan) 
00:27:59 “The boy saw the girl in the park” (Centre for Speech Technology 
              Research, Universitat d’Edimburg, Reino Unido) 
00:28:13 Hidrogenesse, “Dip the Apple in the Brew” 
00:28:37 386db, “Smells Like Teen Spirit” 
00:30:50 “Let me Sing (Écoutez ce chant binaire)” (IRCAM-CNRS-STMS,  
              Franç) 
00:31:54 Joc d’arcade Stratovox (Taito) 
00:32:19 “Hello, ladies and gentlemen” (IBM 7094) 
00:32:20 Meiko (Vocaloid), “Alejandro” 
00:34:11 Hatsune Miku (Vocaloid), “Bad Romance” 
00:34:56 Hatsune Miku (Vocaloid), “We Found Love in a Hopeless Place” 
00:35:64 386DX, “Anarchy in the UK” 
00:39:26 Kraftwerk, “Die Roboter” 
00:41:16 “Electronic bass, computer rock” (General Instrument SP0256-AL2  
              chip) 
00:41:37 Grandmaster Flash & Furious Five “Scorpio” 
00:42:13 Astrud, “El miedo que tengo” 
00:42:37 Beastie Boys, “Intergalactic” 
00:42:55 Stevie Wonder, “Sesame Street” 
00:43:12 Terry Miles, “Mr. Blue Sky Vocoder Tutorial” 
00:43:58 E.L.O., “Mr. Blue Sky” 
00:44:14 Daft Punk, “Around the World” 
00:44:42 “Yellow Submarine” (font desconeguda) 
00:45:19 “/ch/ sequence” (VocalTractLab) 
00:45:13 “Summertime” (Dept. of Speech, Music and Hearing, Kungliga  
               Tekniska Högskolan, Suècia) 
00:45:28 “/s/ sequence” (VocalTractLab) 
00:45:35 “/f/ sequence” (VocalTractLab) 
00:45:39 Kraftwerk, “Numbers” 
00:47:14 Laurie Anderson, “O Superman (for Massenet)” 
00:40:11 Hidrogenesse, “Christopher” 
00:49:33 Sparky’s Magic Piano (Capitol Records, 1947) 
 
 
 

03. Crèdits 
 
Comissariat i mesclat per Genís Segarra. Mesclat amb Digital Performer. 
 
 
 

04. 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 posibles 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 del possible. 
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