
 

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 #5.2 

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 cinquè auxiliar investiga encara més maneres de preparar el 
piano: la tortura no s’acabarà mai? 
 

 
01. Llista de temes 
 
01 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 
02 John Cage parla. Del documental Four American Composers de Peter Greenaway 
(fragment), 1983 
Cage va explicar aquesta història moltes vegades amb petites variacions, totes 
elles amb el famós motlle de pastís. 
 
03 Sophia Dussek, “Le Petit Tambour” (fragment), 1828 
Sophia Dussek va néixer a Edimburg l’any 1775. Aquesta peça per piano amb 
parada a l’estil genísser va ser interpretada per Marco Cardiano. 
 
04 Veryan Weston,“Tesselations” (fragments), 2003  
Una improvisació estructurada basada en cinquanta-dues escales pentatòniques 
estretament relacionades. Interpretada amb el Luthéal restaurat del Museu 
d’Instruments Musicals de Brussel·les. Veryan és un dels pocs que té accés a 
aquest instrument històric. He seleccionat diversos fragments en els quals les 
sonoritats, i especialment les variacions en les sonoritats, es fan més evidents. 
 
05 Matteo Ramon Arevalos “After After” (fragment), 2012 
Fragment d’una interpretació en directe d’aquesta composició de “música visual” 
per piano preparat amb peces de mosaic, que acompanya la projecció d’una 
pel·lícula de Maria Chiara Zenzani sobre el disseny del mosaic. El pianista 
segueix una partitura de cinc notes, i intenta reconstruir, en la mesura del 
possible, el disseny original. 
 
06 Johann Sebastian Bach, “Fuga en do menor” (fragment). De “El clavecí ben 
temprat, Llibre 1”, font i data desconegudes, però recent 
Realitzat a partir de mostres d’un piano modificat i desafinat. 
 
07 Eric Riemann, “Forgetting Belief” (fragments), 2010  
Per piano elèctric Fender Rodhes preparat. La preparació del piano inclou 
l’aplicació de petites peces de quars damunt dels ressonadors i volanderes sobre 
els diapasons. Els diapasons es van atenuar amb trossos de feltre, goma, amb les 
mans, rascant amb roques, coral, marbre, metall, cordes, paper, fusta, llapis, i un 
calçador. A més, diverses parts de l’instrument es poden tocar amb un arquet.  
 
08 Ferrante & Teicher, “Someone to Watch Over Me”, 1956  
 
09 Magda Mayas, enregistraments en directe (fragments)  
Piano i clavicordi preparats. El piano es prepara amb fil de pescar, canyes de 
bambú, boles de pedra i de metall, colofònia, forquilla, pissarra i plaques de 
metall. Algunes cordes, parcialment encintades, es puntegen, i també s’utilitzen 
imants, maces i pilotes de goma. Pel clavicordi es fan servir monedes de metall,  
pues, imants, cautxú i fusta, a més d'una pissarra, llapis, bales i una petita caixa 
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[El piano preparat de Magda Mayas abans d’una actuació] 
 
 
 

 
de música. Criada a Münster i establerta a Berlín, Magda Mayas prové del 
jazz/postjazz i va estudiar amb Misha Mengelberg i Georg Graewe. 
 
10 John Cage, “Concerto for Prepared Piano” (fragment), 1950-51  
Escrita en tres moviments per piano preparat i orquestra de cambra, aquesta va 
ser una obra fonamental en la transició de Cage de la composició cap a l’ús de 
procediments aleatoris. L’evolució queda patent en els propis moviments de la 
peça: en el primer, el piano encara segueix una partitura, però quan arriba al 
tercer, la composició està totalment basada en decisions automatitzades i 
impersonals.  
 
11 Russ Conway, tema de la banda sonora de The Third Man (fragment), 1958  
 
12 Piano i paper. Font, data, procedència o intenció desconegudes  
Però el so és fascinant...  
 
13 George Crumb, “Morning Music (Genesis II) (Cancer)”. De Makrokosmos Volume II, 
1972  
A la sèrie “Makrokosmos”, Crumb va explorar nombroses tècniques esteses que 
tractarem mes endavant, i algunes preparacions. Aquí, torna al clàssic full de 
paper.  
 
14 Alain Savouret, “Valse Molle” (fragment), 1973  
Savouret va estudiar amb Elsa Barraine, Olivier Messiaen i Marcel Beaufils i va 
estar vinculat al Groupe de Recherches Musicales (GRM) de Schaeffer a París, 
que va ser l’origen de la Ràdio Nacional Francesa. Savouret va treballar tant amb 
tècniques instrumentals com electroacústiques. En aquesta, una de les seves 
primeres obres, combina les dues, a més d’un piano preparat.  
 
15 Josef Anton Riedl, “Douce Amère” (fragment), 1972  
Per violí, guitarra, cítara i piano preparat. El compositor alemany Josef Anton 
Riedl (nascut el 1929) està especialitzat en música de percussió i poesia 
multimèdia i sonora. Un dels pioners de la música concreta i electrònica, Riedl 
va treballar a la dècada dels cinquanta tant al GRM de París com a l’estudi 
electrònic de la NWDR a Colònia. També va ser el director de l’estudi de música 
electrònica de Siemens fins al seu tancament el 1966. 
 
16 i 17 Hauschka, “Mount Hood”, 2010, i “FIM”, 2005  
Format a les acaballes dels noranta en l’àmbit del rock i el hip-hop (God’s 
Favourite Dog), Volker Bertelmann va canviar d’escena i, igual que Ferrante & 
Teicher, es va concentrar en el piano preparat per donar forma a la seva pròpia 
versió de la música popular sota el sobrenom de Hauschka. Les seves 
preparacions inclouen pilotes de ping pong, cuir, paper d’alumini i una 
miscel·lània d’objectes estratègicament col·locats amb cinta adhesiva. La seva 
estratègia comença normalment per la creació d'un instrument –un conjunt de 
sons– per després compondre o improvisar seguint la seva lògica estètica. A 
“Mount Hood” utilitza una gran quantitat de pilotes de ping pong.  
 
18 György Kurtág, “In memoriam Lajos Hernádi”, 2003  
Interpretada amb el que Kurtág anomena un piano vertical amb “supersordina”, 
és a dir que el pedal de sordina central es prem durant tota la peça, de manera 
que el so reverberant i apagat que produeix s'amplifica suaument.  
 
19 Magda Mayas, “Shards” (fragment), 2008  
 
20 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 

 
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 
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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, Veryan Weston, Matteo Ramon Avarelos, Eric Reimann, 
Charles O’Meara, William Sharp, Magda Mayas i Stevan Kovacs Tickmayer. 
 

 
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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