
 

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 #8.2 

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 tècniques esteses per corda. 
 

 
01. Llista de temes 
 
Nota: Com faig sempre, he unit els temes sense deixar espais, sovint sobreposant 
fragments, per maximitzar el vostre gaudi sonor. Per evitar embolics he precedit 
cada pista amb el seu temps d'inici.  
 
00:00 Icona del programa  
Gregorio Paniagua, “Anakrousis’’ (fragment), 1978 
 
00:08 Jon Rose i Derek Bailey, “Table Two”, 1987 
Derek parla sobre els inconvenients de la seva professió mentre ell i el Jon 
passegen per les taules. 
 
02:28 The Budapest Gypsy Symphony Orchestra (o els cent violins gitanos de 
Budapest), “The Lark” (fragment) enregistrament en directe, 2010 
Una interpretació folk a l'ús, sense pretensions d'indagar en nous territoris 
estètics. Virtuosisme, diversió i onomatopeies d'ocells. Els violinistes són Sandor 
Buffo Rigo, J. Lendvai i Andrew Suki Csócsi. 
 
04:34 Jon Rose, “Table Nine”, 1987 
 
06:06 Patricia Kopatchsinskaja, “Crin”, 1997 
Una miniatura del compositor veneçolà Jorge Sánchez-Chion, avui establert a 
Viena, a càrrec de la gran violinista moldava Partricia Kopatchinskaja, que oscil·la 
sense problemes entre l'art i la música tradicional virtuosa del seu país. 
Glissandos, pizzicatos i veu. 
 
07:01 Krzysztof Penderecki, “String Quartet no. 1” (fragment), 1960  
Escrita en pocs dies, aquesta peça utilitza tota la gamma de tècniques 
tradicionals per corda i moltes altres especificades pel propi compositor, com els 
trinats amb portamento, vibratos lents amb tons lliscats i cops de les cordes amb 
el palmell de la mà. Penderecki també fa un ús extensiu de la microtonalitat.   
 
10:37 Jacob Druckman “Valentine”, 1969  
Una de les grans peces del virtuós que va explorar diverses tècniques esteses per 
contrabaix. En concret, tècniques de percussió que inclouen també vocalitzacions 
i una presentació molt teatral. Druckman, que va néixer a Filadèlfia i va estudiar 
composició a París amb Aaron Copland, també va treballar extensament en el 
camp de la música electrònica.   
 
11:56 Stéphane Barral, "Doublebass slap and snap solo", 2012   
Aquesta tècnica de percussió, una combinació de snapping (estirar de la corda 
amb prou força com per fer-la rebotar contra el trast) i slapping (copejar la corda 
contra el trast amb el palmell, o amb diverses parts de la mà, en funció de la 
velocitat requerida) s'utilitza sovint en gèneres com el rockabilly i el psychobilly. 
De fet, a la majoria dels billys, el jazz i el bluegrass.    
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[Jon Rose] 
 
 
 

 
 
12:52 Antonio Bertoni, “½ (h)our Drama”, 2013  
 
Un breu extracte d'aquesta peça de 30 minuts per contrabaix, que bàsicament 
presenta petites variacions respecte al que s'escolta en aquest fragment.  
 
13:36 Helmut Lachenmann, “Salut für Caudwell” (fragment), 1977 
Guitarres rascades, fregades i copejades, i cordes rebotant contra el trast mentre 
els dos guitarristes reciten, de forma intermitent, fragments de l'obra Illusion and 
Reality de Caudwell.  
 
14:58 Mattias Eklundh, “Disco Diabolique”, 2010 
Mattias Eklundh és un guitarrista i vocalista suec que toca en diverses bandes 
com ara Freak Kitchen i Art Metal. Cada estiu, dirigeix l'International Freak Guitar 
Camp enmig d'un bosc a Suècia, i sap fer de tot amb una guitarra.  
 
16:16 Mozart “Minuet en Sol major K1”, 1761-2, interpretat per Greg Howard, 2012 
Tocada en una guitarra stick de 12 cordes, una variació del Chapman stick, amb 
una tècnica de tapping a dues mans a l'estil d'un teclat. 
 
17:39 Giacinto Scelsi, “Ko-Tha” (fragment), 1967 
Per guitarra sola, tocada cap amunt sobre la falda de l'intèrpret; no hi ha notació 
convencional per aquesta peça i les tècniques són essencialment de percussió. 
 
18:52 Chris Mercer, “A Snowball’s Chance” (fragment), 2003/4 
Interpretada per Colin McAllister per guitarra acústica i cinta (composta a partir 
de sons de guitarra produïts en col·laboració amb McAllister). Les tècniques 
utilitzades inclouen cordes arquejades i gratades, tocades amb una llima d'ungles 
o amb la gairebé inevitable pinça elèctrica. Afinació en quarts de to ascendents. 
 
20:24 Hans Reichel, “The Flight” (fragment), 1979 
El gran Hans Reichel, compositor, improvisador, fabricant d'instruments i mestre 
de tècniques poc ortodoxes, fent diverses coses gairebé impossibles alhora, i a 
més a més cantant. 
 
22:39 Yoshihisa Taira, “Sublimation” (fragment), 1971 
Taira va anar a viure a França l'any 1966 i allà va estudiar al costat d'André 
Jolivet, Henri Dutilleux i Olivier Messiaen. Aquesta obra per arpa està 
interpretada per Sylvie Beltrando. 
 
24:36 John Zorn, "Tasmanian Devil" (fragment), 1995 
Possiblement titulada en homenatge al personatge de dibuixos animats de Warner 
Bros, aquesta peça és un catàleg impressionant de tècniques esteses per l'arpa. 
Interpretada per Carol Emanuel. 
 
26:56 John Cage, “Postcards From Heaven” (fragment), 1983  
Una partitura ambígua per un nombre variable d'arpes, entre una i vint, en forma 
de raga improvisada, de vegades utilitzant arcs electrònics. 
 
27:32 Jimmie Webster, “Wonderful Guy”, 1952 
De l'elapé seminal i per descomptat descatalogat (i mai reeditat) en el qual 
Jimmie va escriure el llibre de normes per al tapping a dues mans. 
 
30:14 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 
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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 Bob Drake, Jon Rose, Bill Sharp, Dave Petts, Darren Woolsey, Frances  
Marie Uitti, Fred Frith i Helene Breschand.  
 

 
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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