
 

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. 
 
 
Continguts del PDF: 
01. Llista de temes 
02. Notes 
03. Crèdits 
04. Agraïments 
05. Llicència 
 
 
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 #6.2 

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 sisè auxiliar investiga més preparacions d'instruments de corda i 
de vent, a la recerca de noves sonoritats 
 

 
01. Llista de temes 
 
01 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 
02 Helmut Lachenmann, entrevista (fragment). Font i data desconegudes.  
 
03 David Bedford, “Nurses Song With Elephants” (fragment), 1972  
A principis dels seixanta, David Bedford era una figura versàtil que escrivia 
música per nens, orquestres, solistes i petits conjunts. Proper a l'experimentació, 
Bedford va aconseguir apropar intèrprets i referents estilístics del món de la 
música contemporània i del rock experimental. A principis de la dècada dels 
setanta, va formar part del llegendari grup de Kevin Ayers The Whole World, al 
costat de Lol Coxhill, Mike Oldfield i Robert Wyatt.  

 
04 Paolo Angeli, “La Pianta del Piede”, 2012  
Per guitarra sarda preparada, puntejada i tocada amb arc. Aquesta és una 
actuació en directe, sense overdubs.  

 
05 Jonathan Robinson, “Prepared Bass Solo”, 2009  
Jonathan Robinson és un baixista de Berlín. Per a aquesta peça va preparar el 
seu baix elèctric amb dos taps de vi, tres llapis, un clip, una pinça de plàstic i un 
antifaç per dormir de Swissair.  

 
06 Sergey Khismatov, “Wood with Threads”, 2012  
Interpretada per Pawel Dudys en un contrabaix preparat amb una fulla de paper 
A4. www.khismatov.com  

 
07 Dorel Codoban, “Învârtită”  
Enregistrament de Wim Bosmans pel Museu de Brussel·les de l'Higheghe. 
L'Highehge, un instrument de Bihor, a Romania, és un descendent directe del 
violí Stroh, que avui dia es fabrica i s'utilitza principalment com un instrument 
folk.  
 
08 “Zbiciu si Nazarius-Polca”, 2011 
Més violins Higheghe/Stroh de Bihor. Conjunt i data desconegudes, però és un 
enregistrament recent.  

 
09 Matthias Pintscher, “Study IV for Treatise on the Veil” per a quartet de corda 
preparat, 2008  
El títol prové d'una sèrie de dibuixos i dues pintures de gran format de l'artista 
nord-americà Cy Twombly. Per a aquesta peça els instruments es preparen de 
dues maneres: primer, les cordes del do i el sol de la viola s'afinen una quarta i 
una tercera major cap avall, respectivament. En segon lloc, els quatre intèrprets  
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[Paolo Angeli. Foto: Nanni Angeli] 
 
 
 

 
preparen les seves dues (o en el cas de la viola, tres) cordes més greus amb clips 
metàl·lics col·locats prop del pont. 
 
10 John Rose, “Tell It”, 1984  
Un trosset de l'avui desaparegut xelo de dinou cordes en acció, amplificat però 
sense overdubs ni efectes.  
 
11 Johnny Reinhart, “Dune” (fragment), 1990  
Titulada en honor a la novel·la de Frank Herbert, aquesta peça fa ús de diverses 
tècniques esteses, com per exemple descargolar la campana de la tapa de 
l'instrument durant la interpretació; cargolar el bocal (el filtre de metall corbat) 
cap a fora i bufar a la canya, encara connectada; connectar al final del bocal a la 
campana i fer servir una mà per crear un so tipus wah-wah; utilitzar només les 
tecles i, per descomptat, la multifonia. Johnny Reinhard és el fundador i director 
de l'American Festival of Microtonal Music, Inc. (AFMM). Feu un cop d'ull aquí: 
www.afmm.org/jrcv.htm, i aquí: www.stereosociety.com/index.shtml 
 
12 Brae Grimes, “Balloon”, recent  
Utilitza un tros llarg de globus sobre el tudell de la trompeta per crear un cop fort 
d'aire juntament amb d’altres grinyols i espetecs. Grimes és un compositor i 
improvisador australià.  
 
13 Duke Ellington, “The Mooch”, 1930  
Tricky Sam Nanton va ser un dels grans pioners de la sordina de desembossador, 
un dispositiu inicialment adoptat del trompetista Johnny Dunn. Més tard va 
passar algunes de les seves innovacions amb sordines a Cootie Williams, que es 
va convertir en un virtuós del desembossador. Tot i que el so de “Ya Ya” que 
escoltem aquí és exclusiu de Nanton, que va mantenir en secret els detalls fins i 
tot dels seus propis companys. Especulacions i anàlisis posteriors indiquen que 
va fer servir una trompeta recta Non Pareil amb sordina i un gran desembossador 
de lampista, mentre amb la seva cavitat bucal feia formes de vocals, canviant 
entre la i i l'a per produir aquest so “ya”. Fins al dia d’avui, ningú no ha 
aconseguit replicar amb èxit la seva tècnica.  
 
14 Josef Anton Riedl, “Velleicht Duo”, 1963-70  
Tubs i instruments tocats sota l'aigua amb sons electrònics, utilitzant un vocoder 
per imitar la veu humana. Un dels pioners de la música concreta i electrònica, 
Riedl (nascut el 1929) va treballar tant al GRM de Paris com a l'estudi electrònic 
de la NWDR a Colònia. Aquest compositor alemany és un especialista en la 
música de percussió i la poesia multimèdia i sonora.  
 
15 Allan Gravgaard Madsen, “Schattenschwartz”, 2013  
Per quartet de saxofon preparat amb paper de plata i d’altres materials cobrint 
les campanes. Interpretada pel Current Saxofonkvartett.  
 
16 Angharad Davies, “Tri Swn” (fragment), 2004  
Per violí preparat amb una peça de plàstic, una molla i una llima d'ungles. 
Angharad Davies és un improvisador resident a Londres.  
 
17 Francis Miroglio, “Insertions”, 1969  
Per clavicèmbal. Interpretada per Elizabeth Chojnacka, a qui va dedicada l'obra. 
Francis Mirolglio, nascut a Marsella l’any 1924, va estudiar composició amb 
Darius Milhaud i més tard va assistir a l'escola d'estiu de Darmstadt. Elizabeth 
Chojnacka, nascuda a Polònia, avui resident a París, és una de les especialistes 
més destacades del món en el repertori del clavicèmbal contemporani.  
 
18 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
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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 Paolo Angeli, Jon Rose, Jonny Reinhard, Brae Grimes, Angharad Davies, 
Sergey Khismatov, David Petts, Bill Sharp and Bob Drake  
 

 
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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