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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 #4.2 

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 quart lliurament segueix aprofundint en l’ús dels tons lliscats, 
en aquest cas dins de la música popular, abans de passar a sondes 
completament desproveïdes de to que ens ajudin a confeccionar un mapa de la 
multiplicitat d'aspectes del soroll diferenciat. 
 

 
01. Llista de temes 
 
01 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 
02 Karlheinz Stockhausen, fragment de la conferència “Four Criteria of Electronic 
Music”, 1972 
Fragment del principi de la xerrada que Karlheinz Stockausen va oferir el maig de 
1972 a Oxford Union. 
 
03 Jimi Hendrix, “And the Gods Made Love”, 1968 
 
04 Robert Dick, video de demostració, data desconeguda 
El flautista Robert Dick presenta la seva aportació a la flauta: el glissando 
headjoint, una embocadura mòbil controlada pels llavis i el cap de l’intèrpret.  
Connectat amb... 
 
05 Andy Scott, “KBM” (fragment), 2011 
Utilitzant el glissando headjoint de Robert Dick. 
 
06 Blind Willie Johnson, “Nobody’s Fault but Mine”, 1927 
Johnson (1897-1945) va realitzar trenta enregistraments comercials d’estudi en 
cinc sessions per Columbia Records entre 1927 i 1930. En moltes d’elles va 
utilitzar, com tants contemporanis seus, un ganivet o un coll d’ampolla, tots dos 
part del llenguatge bàsic del blues. www.principalchairs.com/flute/gilss-or-not-
gliss 
 
07 Karlheinz Stockhausen, fragment de la conferència “Four Criteria of Electronic 
Music”, 1972 
Un altre fragment de la xerrada a Oxford Union.  
 
08 Hannes Coetzee, títol desconegut, ca. 2003 
Coetzee fa servir les dues mans per tocar la guitarra, col·locada horitzontalment 
just per sota de la barbeta, per poder interpretar la melodia amb una cullera 
aguantada amb les dents. Si no fos així, aquest tema no el podria tocar un sol 
guitarrista. Segons la llegenda, quan un pianista li va dir a Beethoven que un 
acord d’onze notes (una d’elles molt allunyada) era impossible de tocar, aquest 
va demostrar que era perfectament factible, utilitzant els deu dits i el nas. 
 
09 Roy Smeck, “Steel Guitar Rag”, 1937 
Leroy Smeck (1900-1994) era un guitarista americà que va desenvolupar les 
seves habilitats al circuit del vaudeville, i va establir l’estàndard per tota una 
generació d’intèrprets de steel guitar. He triat aquest tema perquè és un mostrari 
clàssic de l’instrument, tècnic i imaginatiu. 
 
10 Lloyd Green i Jeff Newman, “Look at Us”, 1995 
Un enregistrament en directe a l’International Steel Guitar Convention que té lloc 
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[Blind Willie Johnson] 
 
 

 
cada any a St. Louis. Aquest és duet entre el difunt Jeff Newman i el gran Lloyd 
Green, amb una composició de Vince Gill. 
 
11 Pete Drake, “Forever”, 1966 
De la pel·lícula Second Fiddle to a Steel Guitar. Drake, un músic de sessió 
prolific i tota una llegenda de la steel guitar de pedal, es va fer cèlebre gràcies al 
seu ús del talk-box combinat amb la guitarra, que va fer servir en diversos àlbums 
durant la dècada dels seixanta. El so de la guitarra passava per un tub de plàstic 
fins a la boca de Drake que, mentre tocava, recitava la lletra de la cançó. Així, el 
so de la guitarra era modulat per la seva cavitat bucal i amplificat per un 
micròfon. En essència era un controlador de timbre orgànic amb un rang limitat i 
tan subtil que només es podia utilitzar en enregistraments d’estudi. La idea no 
era del tot nova, però. L’any 1939, Alvino Rey havia explorat un principi similar 
amb un micro de gola, i fins i tot abans, el Sonovox, que feia servir petits 
altaveus col·locats a la gola de l’intèrpret, es va utilitzar a la indústria 
cinematogràfica per modular sons alterant la forma de la cavitat bucal. 
 
12 Mike Perlowin, “Stravinsky’s Firebird Suite” (fragment), 1909-1910 
Arranjament i interpretació a càrrec de Mike Perlowin, el 1997. El pioner Mike 
Perlowin es va proposar introduir la steel guitar de pedal al cercle de la música 
clàssica, tradicionalment marcat per l’esnobisme. Perlowin ha adaptat i traduït 
múltiples obres del repertori clàssic amb una destresa i una imaginació 
pràcticament genials. No cal dir que els esnobs no van rebre el missatge. Trobeu 
aquí el seu Berceuse, just abans de la gran culminació. Recomano que busqueu i 
escolteu la peça sencera. www.perlowinmusic.com 
 
13 Tetuzi Akiyama, “Future Circuit” (fragment), 2002 
L’any 1986, el professor Kuniharu Akiyama va dur a terme un projecte per 
reconstruir sis dels intonarumori: l’Uluiatore, el Crepitatore, el Scoppiatore, el 
Rombatore, el Stroppicatore i el Ronzatore, a la Tama Art University de Tòquio. 
Sis anys més tard, sis músics de l’escena experimental i d’improvisació japonesa 
van oferir un concert amb aquestes rèpliques, en el qual cadascun va tocar una 
peça nova. Aquesta, del guitarrista Tetuzi Akiyama, va ser interpretada per un 
grup format per ell mateix, Otomo Yoshihide, Toshimaru Nakamura, Sachiko M, 
Taku Sugimoto i Atsuhiro Ito.  

 
14 David Bedford, “18 Bricks Left on April 21st” (fragment), 1967 
Una composició per dues guitarres elèctriques tocades, en part, amb ampolles de 
llet. Bedford, que formava part de la comunitat de compositors d’avantguarda 
britànics de postguerra, però també de la banda de Kevin Ayres, The Whole World 
(amb Lol Coxhill, Robert Wyatt i Mike Oldfield) va utilitzar un munt de tècniques 
no convencionals a les seves obres formals, sovint molt estàtiques des d’un punt 
de vista harmònic, però riques en el joc de timbres i textures. 
 
15 Yefim Golyshev, “Antisymphony” 
Una interpretació dadaista col·lectiva de l’“Antisymphony” de Yefim Golyshev, 
part reconstrucció, part homenatge, inclosa a la mostra Noises and Whispers.1 
Guillotina musical circular, paelles, olles i utensilis de cuina, tocats per Hannah 
Höch i d’altres, durant una vetllada Dadà a Berlín, l’abril de 1919. Connectat 
amb... 
 
16 György Ligeti, “Lux Aeterna” (fragment), 1966 
Per setze cantants. Lliure d’una melodia o ritme clars, aquesta peça se centra en 
els canvis de timbre i la micropolifonia. Connectat amb... 
 
17 György Ligeti, “Violin Concerto, segon moviment” (fragment) 1990-1992 
Una altra peça de timbres i harmònics canviants que també combina afinacions 
convencionals i temperament mesotònic2 (les ocarines, un dels violins i una de 
les violes estan afinades amb els harmònics naturals i, en alguns punts, la secció 
de vents al complet toca en intervals naturals no temperats).  
 
18 Karlheinz Stockhausen, “Helikopter-Streichquartett”, de Mittwoch aus Licht, part  
de l’òpera de set dies Licht (fragment), 1992-1993 
Potència en forma d’indomable soroll mecànic, entremesclat en una emulació 
d'estètica humana… transformació… i amplificació, cadascun dels participants 
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[D’esquerra a dreta: György Ligeti, Lucas Ligeti, Mrs. György Ligeti, Conlon 
Nancarrow, i Michael Daugherty a la ISCM World Music Days in Graz, Àustria, 
1982] 
 

 
lluitant amb la seva pròpia massa incipient. Avui, aquesta obra encara es pot 
descriure honestament, especialment quan s’escolta en directe, com sublime. 
 
19 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 
1 La mostra, que va tenir lloc entre desembre de 2004 i gener de 2005, estava organitzada 
pel departament d'escultura de la Facultat de Belles Arts de San Carlos, València. 
2 Ligeti estava molt influenciat per l'obra de Harry Partch, així com per la d'un altre pioner 
nord-americà/mexicà, Conlon Nancarrow. Ligeti apareixerà sovint en aquesta sèrie. 
 

 
02. Notes 
 
Sobre la durada i els talls 
L’objectiu d’aquests programes és proporcionar una visió pràctica de les sondes 
analitzades. Normalment, això implica extreure fragments breus de peces 
musicals més llargues. I això, per descomptat, compromet la integritat i altera el 
context inherent als treballs originals. En algunes ocasions també he unit 
diferents seccions d'una mateixa peça per il·lustrar millor el tema. Per tant, els 
exemples que sonen als programes no es poden de confondre amb les pròpies 
obres. Sempre que veieu la paraula “fragment” després d’un títol en la 
transcripció del programa, es tracta d’un exemple, no de la composició tal com va 
ser concebuda i dissenyada. Si alguna cosa us crida l’atenció, sisplau, aneu a 
l’original. 
 
Notificació 
Si voleu rebre un avís quan publiquem una nova sonda, envia un correu a 
rermegacorp@dial.pipex.com amb “Probe Me” a l’assumpte. 
 

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

 
04. Agraïments 
 
Gràcies a Bob Drake, Jon Leidecker, Rene Lussier i Mike Perlowin. 
 

 
05. 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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