
 

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 #7.2 

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 auxiliar investiga preparacions per a percussió i tècniques 
esteses per a piano. 
 

 
01. Llista de temes 
 
00:00 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 
00:06 Henry Cowell, comentari (fragment), possiblement de 1922 
De l’àlbum d’Henry Cowell Piano Music, publicat per Smithsonian/Folkways l’any 
1993. 
 
01:12 Tony Buck, “Solo” (fragment), 2007 
Un quartet escrit pel propi Buck, percussionista i improvisador australià. La peça 
és completament acústica, i les membranes dels tambors estan atenuades 
mitjançant platerets petits, un mbira, una fulla de serra i campanetes.  
 
02:30 Sergey Khismatov, “Cymbals Quartet” (fragment), 2009 
Per a platerets arquejats. www.khismatov.com 
 
04:00 Slapp Happy/Henry Cow, “Excerpt From The Messiah”, 1974 
Modificar (o preparar) instruments en un estudi d’enregistrament per tal que 
sonin naturals però alhora totalment artificials i de disseny és una pràctica força 
comuna. Aquí, els tambors es preparen amb cinta adhesiva, draps i llibres, el 
bombo s’atenua amb un gran cendrer metàl·lic, i els platerets se silencien 
utilitzant una cadena i altres platerets més petits. 
 
05:06 Brian Ferneyhough, “Bone Alphabet” (fragment), 1991 
Una peça terriblement difícil que no especifica els instruments de percussió a 
utilitzar, però demana a l’intèrpret usar set fonts de so diferents, amb una àmplia 
gamma de dinàmiques. La peça atorga a cada instrument la seva pròpia narrativa, 
malgrat que totes aquestes s’intercalen i es barregen constantment, fet pel qual 
l’intèrpret ha de gestionar l’embull resultant com un acròbata. 
 
07:34 Helmut Lachenmann, “Serynade” (fragment), 1997-8 
Rarament interpretada atesa la seva extrema dificultat, aquesta peça treballa a 
dos nivells, un d’obert i un altre d’encobert. En el primer, sonen clústers de notes 
convencionals, mentre que, de manera encoberta, d’altres jocs de tecles es 
pressionen en silenci per fer sonar una contramelodia de ressons harmònics 
fantasmals induïts sobre les cordes a l’aire, que al seu torn es controlen a través 
d’un conjunt molt complex de rutines dels pedals. 
 
09:01 Emerson, Lake & Palmer, “Take a Pebble” (obertura), 1970  
Introducció d’una cançó escrita per Greg Lake en la qual el teclista Keith 
Emerson utilitza la tècnica de l’arpa eòlica de Cowell, pressionant les tecles en 
silenci i tocant les cordes amb una pua de guitarra.  
 
09:42 Henry Cowell, comentari (fragment), possiblement de 1922  
De l’àlbum d’Henry Cowell Piano Music, publicat per Smithsonian/Folkways l’any 
1993.  
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[George Crumb, partitura de “Twin Suns”] 
 
 
 

 
 
10:20 Werner Heider, “Fauststück” (fragment), 1970 
Literalment, peça per a puny. Interpretada aquí pel propi compositor.  
 
12:04 George Crumb, “Twin Suns – Gemini” (fragment), 1972 
Més exploracions del piano de la mà del mestre absolut. 
 
14:19 Stephen Scott, “Minerva”s Web” (fragment), 1985 
Deu intèrprets al voltant d’un piano de cua amb fils i arcs en miniatura.  
 
16:15 George Crumb, “Music of Shadows (for Aeolian Harp) Libra”, 1972 
 
16:40 George Crumb, “Ghost-Nocturne: for the Druids of Stonehenge (Night-Spell II) 
Virgo”, 1973   
Es requereix una enorme destresa per tocar aquesta peça que implica una gran 
quantitat de moviments d’atenuació de les cordes amb la mà, la manipulació de 
dos gots de vidre per modificar el to, vocalitzacions esporàdiques i un complex 
joc de pedals.  
 
18:40 Rick Long, saltiri tenor arquejat, afinat per Long, 2010 
El saltiri és un venerable instrument de la família de la cítara que es remunta 
com a mínim a l’antiga Grècia, malgrat que la seva forma més coneguda avui dia 
data de l’Alta Edat Mitjana. El saltiri arquejat és una adaptació recent. Aquest té 
trenta cordes i es toca amb dos arcs. 
 
20:19 Cor Fuhler, “MP” (fragment), 2009 
Piano amb tot tipus de preparacions i arc elèctric. Cor Fuhler és un improvisador, 
compositor i fabricador d’instruments holandès. 
 
23:07 Horatiu Radulescu, “Astray” (fragment), 1983/4  
Interpretat en allò que Radulescu anomena Sound Icon: un piano posat de costat 
en el qual es toquen directament les cordes. En aquest cas, amb arcs i sis saxos.  
 
25:17 George Crumb, “The Phantom Gondolier (Scorpio)” (fragment), 1972  
El pianista ha de posar-se didals en dos dits per moderar les cordes i, en 
determinats punts, vocalitzar. 
 
28:12 Bob Ellis, “Roscoe” (fragment), 2010 
Una tècnica per autoarpa molt poc ortodoxa que evita els acords en favor de 
melodies pessigades i rascades. Interpretada en una mini-autoarpa amb afinació 
modal. 
 
29:19 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 
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. 
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03. Crèdits 
 
Gravat a Studio Midi-Pyrénées. Enginyer de so: Bob Drake.  
 

 
04. Agraïments 
 
Gràcies a a Tony Buck, Sarah Cahill, Bob Drake, Charles O’meara, David  
Moss, Maggi Payne, David Petts, Keith Rowe, Bill Sharp, Andrey Smirnov i  
Robert Zank.  
 
 

 
05. Llicència 
 
2014. 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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