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Introducció

En aquest mòdul1 ens endinsarem en el món de l'escultura�sonora,�la�lutieria

experimental�i�de�fet�la�construcció�d'objectes�sonors, amb certa indepen-

dència del seu propòsit, per a comprendre'n les bases del funcionament. Tam-

bé aprofitarem per a oferir un ventall de referents, obres i autors, que sense

vocació enciclopèdica ni d'exhaustivitat puguin resultar d'interès i crear curi-

ositat per a ampliar informacions i inspirar obra nova.

Amb independència del nostre propòsit artístic final i personal, ens convé

aprendre del món de la lutieria, que és l'àmbit en què trobarem més coneixe-

ments acústics aplicats, també de l'àmbit de l'arquitectura, i d'artistes sonors

dins de la història més recent. També hi ha bons exemples d'invencions so-

nores interessants fora d'aquestes àmbits, com ara en el de les joguines i en

el de la jardineria. El suikinkutsu n'és un bon exemple: considerat com un or-

nament del món de la jardineria al Japó, és un objecte sonor que difícilment

respon als criteris que defineixen un instrument o una escultura, i que ens

mostra que la humanitat ha gaudit del so al marge de les activitats més con-

vencionalment musicals. El suikinkutsu és un dispositiu que produeix un so

misteriós de manera més o menys automàtica, aleatòria però interactiva, sense

que l'oient usuari tingui gaire capacitat de controlar-ne el so, i sense necessitat

o possibilitat de composició musical convencional. Sobretot cal destacar que

l'oient no pot veure la font real del so, que emergeix d'un foradet a terra, és

a dir, es tracta de so en el seu estat més desmaterialitzat (únicament l'aire).

La mateixa invenció del suikinkutsu és difícil d'atribuir; es tracta de l'evolució

de dispositius de drenatge similars i anteriors, que probablement es van anar

perfeccionant gràcies a diferents persones. El so i tota l'activitat d'escolta van

lligats al context del ritual del te, un context de contemplació i apreciació de

l'efímer i l'espontani de la vida, de les particularitats fugisseres de la natura i

l'experiència humana. En aquest context, i com que les persones es renten les

mans abans d'entrar a la quasi buida caseta del te, el so del suikinkutsu, que

apareix com per art de màgia, ofereix uns sons que tenen la familiaritat de les

gotes d'aigua i l'estranyesa d'una reverberació gairebé artificial i metal·litzada.

El funcionament és relativament senzill i enginyós si pensem en les qualitats

dels sons que ofereix: un test ceràmic enterrat boca avall crea una cavitat sub-

terrània en la qual poden caure gotes que s'escolen quan ens rentem les mans.

Al fons de la cavitat es forma un gruix d'aigua -ben controlat per una cons-

trucció amb diversos tipus de grava, pedres i terra, per a acumular-hi aigua i

drenar-la en la seva justa mesura. Les gotes cauen, doncs, sobre aquest gruix

d'aigua, com una membrana líquida, de manera que en vibra tota la superfície

que fa vibrar al seu torn l'aire de la cavitat, el qual ressona i aporta una colo-

(1)Tots els enllaços d'aquest mòdul
van ser consultats el 16/10/2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Suikinkutsu
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ració tímbrica brillant que arriba a la superfície per un petit forat, de manera

que la sensació auditiva es fa mig irreal, ja que no s'assembla al so de les gotes

que podem escoltar en altres contextos.

Aquest interès per escoltar sons no interpretats i no intencionals, lligat a la

filosofia contemplativa del zen, el trobarem en nombroses propostes sonores

del segle xx, com ara la proposta general de John Cage, altament influït per

la seva relació amb el mestre D. T. Suzuki. Sens dubte aquí en el suikinkutsu es

troba present en la seva forma original, fins al punt que sovint no es considera

com un objecte o una experiència artística.

Aquí podeu escoltar diversos suikinkutsu:

<http://www.suikinkutsu.com/>.

Video sobre la construcció i funcionament del suikinkutsu, i el seu recent ús com a ins-
trument musical:

Hands On (Japan version) Suikinkutsu Part 3 of 5 <https://youtu.be/enfTsvBCJfA>.

Figura 1. Diagrama d'un suikinkutsu

Font: <http://www.suikinkutsu.com/image/kamedanmenzu2.bmp>.

http://www.suikinkutsu.com/
https://youtu.be/enfTsvBCJfA
http://www.suikinkutsu.com/image/kamedanmenzu2.bmp
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1. Atributs de l'objecte, disseny de les qualitats del so i
el sistema Baschet

Una vegada hem començat a comprendre la naturalesa del so com a fenomen

acústic, ens convé trobar una manera de desxifrar com d'unes poques lleis

de la física sorgeixen incomptables variacions d'allò més divers. Per aquest

motiu, ens basarem en el sistema d'acústica aplicada proposada pels germans

François�i�Bernard�Baschet. La seva història i les seves creacions en particular

també ens interessen -el sorprenent Cristall Baschet i les primeres exposicions

participatives d'escultura sonora-, però és el seu sistema teòric, reconegut com

la principal aportació al món de l'organologia del segle XX, el que ens ajudarà

a aprendre d'ara en endavant i a desenvolupar la nostra pròpia obra.

Els Baschet van estudiar tota la física acústica disponible i després

d'experimentar empíricament van arribar a una concepció que ens per-

met comprendre les relacions funcionals dels elements implicats en la

producció de so, és a dir, a comprendre com les característiques d'un so

depenen�de�la�forma,�la�matèria�i�l'energia�de�l'objecte�que�el�genera.

El millor del cas és que no ens caldrà fer càlculs matemàtics per a lligar caps

sinó entendre gradualment els comportaments essencials i observar el màxim

de casos particulars, desenvolupar una comprensió que ens permetrà analitzar

els objectes sonors existents, i també imaginar i projectar noves idees.

L'explicació inicialment sembla ben senzilla, fins i tot pot semblar òbvia, cosa

que té mèrit perquè conté els elements mínims imprescindibles per a estudiar

la infinitat de sons acústics possibles. Si l'assimilem també la podem aplicar

a sons electrificats, malgrat que en aquests casos ja no tindrem la mateixa

capacitat d'observació dels elements en qüestió. François Baschet estableix una

primera equació que d'alguna manera ja hem vist.

1.1. Les qualitats del so depenen del material, la forma, l'acció

Si apliquem un cert mètode científic, hem de poder fixar totes les variables

possibles com a constants i observar l'impacte en les diferències qualitatives

que causa fer canvis en un sol d'aquests factors. Mantinguem la forma i el

material constants i provem maneres diferents d'estimular les oscil·lacions,

prenem una corda de metall i:

• la polsem amb el dit

• la percudim amb un martellet, (o un bastonet)
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• la freguem amb un arquet

Efectivament, hem de poder observar que la freqüència es mantindrà igual en

els tres casos, però l'envolupant canviarà i la tímbrica també. El so fregat es

pot sostenir en el temps tant com vulguem i la seva intensitat pot créixer una

vegada el so ja està en marxa, a diferència dels sons polsats i percudits, que

perdran intensitat des del moment de l'atac.

D'altra banda, si canviem el material i mantenim la forma i l'acció constants

també observarem qualitats diferents en el so. Escoltem les diferències entre el

timbre d'una corda de niló, una de metall, una de tripa i una de seda. Cadas-

cuna, essent polsades o percudides de la mateixa manera, tindran envolupants

diferents, ressonaran més o menys temps, tindran un so més o menys brillant,

més o menys rodó, i un potencial de sonar més o menys intensament.

Exemples de diferències en la tímbrica de cordes de materials diferents

Guzheng amb cordes de seda: Marusan Hashimoto Guzheng Silk String. Disponible a:
<https://youtu.be/UW4gRZz2UhQ>.

Guitarra amb cordes de niló: Nylon String vs Steel String Guitar! - Which One Should You
buy?  Disponible a: <https://youtu.be/JL4w3ixUDdw?t=197>.

Guitarra amb cordes metàl·liques: Nylon String vs Steel String Guitar! - Which One Should
You buy?  Disponible a: <https://youtu.be/JL4w3ixUDdw?t=227>.

Violí barroc amb cordes de tripa: Introducing the Baroque Violin. Disponible a: <https://
youtu.be/H_SS0WLaUsI?t=59>.

Violoncel barroc amb cordes de tripa de xai: Introducing the Baroque Cello. Disponible a:
<https://youtu.be/ZO88Ydj-S9k?t=144>.

Llaüt barroc amb cordes de tripa: Baroque Lute with Gut Strings - Rob MacKillop. Disponible
a: <https://youtu.be/Wl_9oLZn_ME?t=155 11c>.

Guembri amb cordes de tripa cabra: Musica Gnawa de Marruecos por Bilal Artiach El Bouzidi.
Disponible a: <https://youtu.be/fkiVEflrDzo>.

Aquest pensament de tipus científic i permutatiu és el que Baschet ens propo-

sa en el seu enunciat més concret. Qualsevol objecte sonor és resultat de la

combinació dels següents elements funcionals:

• Oscil·lador: un element d'una forma i un material capaç de vibrar

• Activador: una manera adequada d'estimular la vibració en l'oscil·lador

• Difusor: un element capaç de propagar les vibracions pel medi audible

• Gamma: reguladors i moduladors dels valors tonals o tímbrics

• Ressonadors: afegits que incrementen les ressonàncies o filtren freqüèn-

cies per a singularitzar el so

Aquests dos darrers elements funcionals -moduladors de gamma i ressonadors-

són optatius, no els trobarem en tot objecte sonor, però convé interrogar-nos

sempre sobre aquestes dues funcions perquè a vegades hi són però no de ma-

nera evident.

https://youtu.be/UW4gRZz2UhQ
https://youtu.be/JL4w3ixUDdw?t=197
https://youtu.be/JL4w3ixUDdw?t=227
https://youtu.be/H_SS0WLaUsI?t=59
https://youtu.be/H_SS0WLaUsI?t=59
https://youtu.be/ZO88Ydj-S9k?t=144
https://youtu.be/Wl_9oLZn_ME?t=155%2011c
https://youtu.be/fkiVEflrDzo
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Tenint això al cap, i amb l'experiència que tenim de tota la vida d'escoltar el

món que ens envolta, hauríem de començar a analitzar tota mena d'objectes

i posar a prova la nostra comprensió del so i del funcionament dels elements

concrets.

Per exemple, Baschet ens diu que en primera instància ens cal un�element

capaç�d'oscil·lar, és a dir, prou elàstic per la seva forma� i�el� seu�material

perquè pugui rebre un estímul mecànic i vibrar. Hi ha materials més adequats

que altres, i també formes més adequades que altres, però és la combinació de

material i forma el que fa que l'element en qüestió pugui oscil·lar. Una corda

de metall tensada es prou flexible per a vibrar. Si fonem el metall i el convertim

en una bola massissa, amb prou feines podrà vibrar, o en tot cas les vibracions

s'esmorteiran ràpidament i la majoria no passaran al medi. Així mateix, amb

metalls tous com ara el plom, el coure o l'estany, no arribaríem a poder fer

cordes prou elàstiques per a tensar-les, abans es trencarien.

Així doncs, hi ha formes que la humanitat ha anat provant i que sabem que

poden vibrar: cordes tensades, barres rectes o corbades, làmines, plaques, plan-

xes, discos, plats, copes en forma de campana, planxes forjades en forma de

gongs, molles i espirals, llengüetes metàl·liques i de canya, membranes circu-

lars o poligonals, columnes i cavitats d'aire, etc. Però encara�hi�ha�formes�per

descobrir, cosa a la qual es dediquen molts escultors sonors. En el cas dels

instruments activats per la bufera, caldrà observar si estem estimulant una co-

lumna o una cavitat d'aire bufant contra un bisell, o si estem posant en vibra-

ció i una llengüeta de canya o de metall (com en les harmòniques i acordions),

ja que en aquest cas les qualitats del so dependran de les propietats d'aquests

oscil·ladors sòlids però elàstics, activats per acció del vent.

Una vegada hem aconseguit una combinació de forma i material que puguin

oscil·lar, cal trobar una manera d'estimular� aquesta� vibració,� transmetre

energia�al sistema d'oscil·lació. Cal trobar una proporcionalitat amb la resis-

tència de l'objecte. Una campana petita requereix un batall petit i lleuger, una

campana gran requereix un batall com un ariet, pesant i resistent.
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Figura 2. Campana japonesa amb batall exterior

Font: <http://tricycle.org/wp-content/uploads/2010/07/p008lyg3_640_360.jpg>.

L'arquet d'un contrabaix és més gruixut que el d'un violí perquè també ho són

les seves cordes. Es tracta de poder proporcionar el màxim òptim d'energia al

sistema.

Bona part de les qualitats del so es desprendran de les qualitats del material

i de la forma, de la possibilitat de ressonar més o menys estona, de la tonali-

tat o de la multiplicitat de freqüències, de la quantitat de sobretons i de les

característiques tímbriques. Tanmateix, la manera d'activar l'oscil·lador també

determina en gran part les qualitats tímbriques i l'envolupant.

Alguns oscil·ladors tenen la capacitat de rebre prou energia i tenen prou su-

perfície vibrant en contacte amb el medi audible per a complir la funció�de

difusió. En aquest cas, el podem descriure com a idiòfon, és a dir, que sona

per sí mateix, com ara gongs, plats, castanyoles, barres de fusta o metall. En

molts casos, però, l'element oscil·lador vibra bé però no té prou superfície en

contacte amb el medi, de manera que cal incorporar-hi un element amb més

superfície capaç de rebre les vibracions de l'oscil·lador i propagar-les al medi.

Aquest és el cas de la pràctica majoria d'instruments de corda. La forma de les

cordes permet tensar-les i fer-les vibrar de múltiples maneres, però la matei-

xa forma que els confereix l'elasticitat necessària implica molt poca superfície

i, per tant, poca difusió al medi. Per això la majoria d'instruments de corda

tenen tapes harmòniques de fusta i caixes de ressonància. Aquests elements

fan d'intermediaris, reben l'oscil·lació interna de les cordes a través d'un pont

sòlid, i en ser recorregudes per les vibracions en la seva extensió, la seva su-

perfície mobilitza el medi auditiu.

Arribats a aquest punt, n'hauríem de tenir prou per a analitzar qualsevol sis-

tema acústic, però els Baschet ens recorden que, en general, quan els humans

aconseguim combinar aquestes tres funcions i podem generar un so, tendim

a voler crear i a estendre'n la gamma. Això sovint vol dir modular la freqüèn-

cia i així poder obtenir sons de les mateixes característiques més greus i més

aguts, i habitualment formar escales musicals. Però altres vegades, les gammes

es poden formar gràcies a variacions en la tímbrica o en una gradació tonal-

La guitarra inflable de
Baschet

La primera invenció sonora de
François Baschet va ser una
guitarra inflable, en la qual se
substituïa la caixa de ressonàn-
cia rígida per un inflable sem-
blant a una pilota de platja,
que complia la mateixa funció
però incorporava l'avantatge
de poder ser desinflat per a
plegar la guitarra i facilitar-ne
el transport.
Podeu veure aquí un vídeo
d'una guitarra Baschet ori-
ginal al Museu de la Músi-
ca de Barcelona: <https://
twitter.com/tallerbaschet/ sta-
tus/875075844384968704>.

http://tricycle.org/wp-content/uploads/2010/07/p008lyg3_640_360.jpg
https://twitter.com/tallerbaschet/status/875075844384968704
https://twitter.com/tallerbaschet/status/875075844384968704
https://twitter.com/tallerbaschet/status/875075844384968704
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ment poc precisa, per exemple en el cas d'una bateria, tant en el conjunt de

timbals com en els plats, que, sense tenir un to definit, sí que poden tenir sons

més greus i més aguts, més llargs i més curts, més nets i més bruts, etc. Així

doncs, aquests elements encarregats de crear, regular i modelar les diferents

gammes prenen formes diferents en funció de la naturalesa de l'oscil·lador i de

la variació desitjada. En el cas de les cordes, podem jugar amb la tensió, amb

el gruix i amb la longitud -que podem forçar amb els mateixos dits-, i amb

el nombre de cordes, en funció del grau de polifonia que vulguem. Si volem

tenir una afinació molt estable i no preocupar-nos de les longituds, podem

afegir trasts al mànec d'un llaüt àrab -sense trasts- i apareixeran els llaüts me-

dievals, renaixentistes i barrocs. Les columnes d'aire també poden tenir una

modulació amb un gradient de tonalitats infinit entre una nota i la següent, -

com les cordes sense trasts dels violins-, com veiem en els trombons de vares

i les flautes d'èmbol. Per a obtenir una afinació establerta i despreocupar-nos

de les longituds, els forats al llarg del tub fan la mateixa feina que els trasts

amb les cordes.

En el cas dels idiòfons, com ara campanes, plats, barres de fusta o metall, di-

fícilment podem canviar-ne la longitud o la tensió manualment, de manera

que habitualment es generen gammes per acumulació d'oscil·ladors (pensem

en un vibràfon, una marimba, el gamelan indonesi, etc.).

Els ressonadors afegits poden operar per ressonància aèria, és a dir, una cavitat

d'aire que comparteix freqüències amb un sistema d'oscil·lació, o per trans-

missió entre sòlids. Els afegits ressonadors poden complir múltiples funcions,

més complexes d'explicar, perquè en l'acte d'afegir les seves pròpies ressonàn-

cies sovint augmenten el volum resultant del conjunt, com fan els tubs resso-

nadors en un vibràfon; però convé no confondre aquesta funció amb la del

difusor. Altrament, és cert que afegir ressonadors en alguns sistemes és l'única

manera de fer-ne possible la difusió. Sobretot convé tenir present que aquesta

funció és possible i en molts casos no s'utilitza, precisament per la intenció de

no recarregar massa. Pensem en les cordes addicionals de la tiorba barroca o del

sitar de l'Índia. No solament es poden utilitzar com a oscil·ladors primaris sinó

que, pel fenomen de la ressonància, aporten color tímbric i prolonguen el so.

Podem concebre els elements difusors com a oscil·ladors secundaris, ja que

quan vibren per l'energia dels oscil·ladors, algunes de les seves freqüències

naturals es mobilitzen i enriqueixen el resultat. Així mateix, els ressonadors

afegits també es poden concebre com a oscil·ladors secundaris.

Exemple: el piano

Prenguem el piano com a instrument paradigmàtic optimitzat al llarg de segles.

1)�Oscil·ladors: cordes de metall, doblades i triplicades segons el registre per a mantenir
la intensitat en diversos registres. Per a poder sonar tan fort com requeria la música del
període clàssic, cada corda suporta una tensió enorme, de manera que la suma de les
tensions de totes les cordes és de tones, per la qual cosa s'han de tensar en un marc
metàl·lic molt pesant i resistent. El fet de tenir un joc de cordes per a cada to permet una
polifonia màxima, de deu tons o més, fins a vint tocant a quatre mans o acumulant tons.
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2)�Activació: percussió amb martellets i un sistema de palanques, articulat per un te-
clat que permet tocar molt fluix o molt fort. El mecanisme de tecla permet controlar
la longitud gràcies a uns apagadors de feltre que només s'aixequen quan pressionem la
tecla i tornen a posar-se en contacte amb la corda quan deixem anar la tecla. Així doncs,
s'aconsegueix tenir les cordes aturades sempre que no es toquen. Alguns pianos tenen un
pedal que permet acostar tot el mecanisme de martells a les cordes, de manera que en
reduir la trajectòria i, per tant, la inèrcia, es redueix la intensitat màxima de la percussió.

3)�Radiació: la vibració de les cordes passa per un pont a una tapa harmònica de fusta
i a una caixa de ressonància.

4)�Gammes: una gamma cromàtica de tons ordenats d'esquerra a dreta, amb la clàssica
distinció en dos nivells entre els tons diatònics en tecles blanques i cromàtics en un segon
nivell de tecles negres. Els tons greus es produeixen per cordes llargues, gruixudes i pe-
sants. A mesura que pugem de registre anem trobant cordes més curtes i cada vegada més
primes; com que tenen menys massa, això es compensa doblant i triplicant el nombre de
cordes per cada nota; així doncs, per a un do greu podem tenir una sola corda, per a un do
mitjà podem tenir dues cordes més primes idèntiques que s'activen amb un sol martell
i per a un do agut, tres cordes idèntiques molt més primes i curtes activades amb un sol
martellet. Cada corda només produeix un to, en cap moment en canviem la longitud,
ni la tensió, com passa amb les arpes. És a dir, es defineix cada freqüència pel tipus de
corda, gruix i tensió predeterminades, i una vegada afinades, la gamma es manté durant
molt temps si el piano es troba en un entorn climàtic estable.

5)�Ressonadors: un pedal permet aixecar tots els apagadors de forma que les cordes po-
den ressonar lliurement. Això té un doble efecte que produeix un allargament i un enri-
quiment del so: d'una banda perquè les cordes, una vegada polsades, continuen vibrant
tan llargament com poden sense que l'apagador les aturi, i d'altra banda, perquè quan
activem una corda totes les altres cordes que comparteixen freqüències dins del seu es-
pectre d'harmònics s'activen per ressonància, i així enriqueixen la tímbrica i encara que
només toquem una sola tecla, responen moltes més cordes. A més, sovint trobem un
pedal que interposa una tela de feltre entre els martellets i les cordes, cosa que produeix
una interacció més suau, sona més fluix i amb menys harmònics superiors.

Veiem, doncs, com en el piano s'acumulen tota mena d'aplicacions descober-

tes en altres instruments de corda -com ara arpes, salteris, instruments de corda

percudida i polsada, clavicordis i clavicèmbals-, i incorpora un mecanisme de

teclat innovador que aconsegueix un so distintiu i un registre de més intensi-

tat. Encara que tothom té moltes ocasions d'escoltar i fins i tot de tocar el pia-

no en múltiples contextos, rarament en vinculem el so i la manera de tocar-lo

amb les configuracions tècniques que el fan possible. La nostra recomanació

és que observeu, penseu i mireu vídeos de tota mena d'instruments i objectes

sonors, i intenteu discernir aquests elements funcionals relacionant-los amb

les seves sonoritats.



CC-BY-NC-ND • PID_00269049 13 Objecte sonor

2. Explicació general i desglossament en exemples

Observarem una bona quantitat d'objectes acústics per a aprofundir en les

variables que regeixen en cada un dels elements funcionals de l'acústica apli-

cada descrita per Baschet i també per a començar a conèixer més el món de

l'escultura sonora i la lutieria experimental.

Avançarem en l'ordre proposat, analitzant la majoria d'elements de cada siste-

ma i proposant activitats optatives, molt recomanables per a tenir una expe-

riència directa i per tant una comprensió qualitativament més rica.

2.1. Materials dels oscil·ladors

Si ho pensem bé, qualsevol material que tingui una elasticitat relativa pot re-

sultar un material útil. Això vol dir diversos tipus de fusta, metalls, pedra, ce-

ràmica, vidre, plàstics2 durs i tous, i també líquids i gasos.

Quan parlem de l'elasticitat�relativa hem de tenir present que la intuïció lli-

gada a l'escala temporal del metabolisme humà ens podria impedir reconèixer

que una barra de ferro o una pedra tenen cert grau d'elasticitat. Si produeixen

so és que poden oscil·lar, és a dir, que en rebre un impuls es poden deformar

flexiblement i consecutiva en una direcció i la contrària, i així dissipar l'energia

que han rebut, sense trencar-se. No per ser molt sòlid un material ha de ser poc

elàstic. El contrari d'elasticitat seria la plasticitat, és a dir, que quan sotmetem

el material a alguna força, aquest es deforma i es queda deformat.

Així doncs, hem de tenir en compte que cada material té la seva elasticitat

relativa, alguns molta i altres poca, i que això també pot variar segons l'estat.

La velocitat de propagació de so canvia per a cada material i cada temperatura.

(2)Tot i així, per ara els plàstics i
materials com el poliestirè expan-
dit tenen grans limitacions i els
veurem només en algun cas més
aviat com a difusors.

Materials poc elàstics

Imagineu que clavem el dit en
un tros de fang fresc. El fang
retindrà la marca del nostre
dit, no es tornarà a omplir,
perquè el fang cru és més plàs-
tic que elàstic. Això no vol dir
que el fang cru no tingui cert
grau d'elasticitat, però és molt
baix. Així mateix, trobarem
pedres que es trencaran sota
un impuls i altres que vibraran
sense trencar-se.
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Vegem exemples d'usos sonors i els seus comportaments característics de di-

versos materials oscil·ladors. Aportarem exemples per a escoltar en enllaços

que haureu de consultar al llarg del text, per tenir el so al cap per a seguir el fil

de l'argumentació. Sovint farem reflexions entorn de la sonoritat que estiguem

observant, però es faria massa llarg i imprecís que intentem descriure cada so,

es�tracta�d'anar�relacionant�les�qualitats�dels�sons�amb�la�seva�materialitat.

2.1.1. Aire

L'aire és el gas que es troba a la nostra atmosfera i, tot i que té una velocitat de

propagació molt més baixa que els líquids i els sòlids, és el mitjà de transmissió

en la majoria de sons que escoltem. Així doncs, l'aire mateix pot ser posat en

vibració de moltes maneres i així es propagarà a prou distància i amb suficient

intensitat. D'entrada, certes masses d'aire en moviment poden generar so per

la mateixa fricció contra sòlids, com seria el cas del so del vent en sí mateix

o quan movem un objecte com una vara ràpidament a través de l'aire, creant

turbulències.

Els�roncadors, o bullroarers, són peces de fusta lligades a l'extrem d'una corda

que es fan girar de manera que «tallen» l'aire a una velocitat regular i el fan

sonar. El que escoltem no és pròpiament la peça de fusta ni la corda, sinó l'aire

essent mobilitzat. Quan la velocitat del gir i de l'oscil·lació de les turbulències

entra dins del registre humanament audible es produeix un brunzit greu, que

pot pujar tant com puguem augmentar la velocitat del gir. La mida i el pes de

la peça, i també la longitud de la corda, defineixen la interacció més o menys

aerodinàmica amb l'aire i també la velocitat de les pertorbacions, ja que la peça

de fusta gira entorn de l'usuari i sobre si mateixa creant un moviment format

per rotació i translació. Evidentment, la funció de radiació és el mateix medi

oscil·lador, ja que la vibració es propaga des de la turbulència al voltant de la

peça cap al medi circumdant.

How to Make a Bullroarer. Disponible a: <https://youtu.be/GvncEkQsY24?t=807>.

Exemple

«En general, la velocitat del so
és més gran en els sòlids que
en els líquids i en els líquids és
més gran que en els gasos. Ai-
xò és degut al major grau de
cohesió que tenen els enllaços
atòmics o moleculars com més
sòlida és la matèria. [...]
• En l'aire, a 0 °C, el so viatja

a una velocitat de 331 m/s i
si puja 1 °C la temperatura,
la velocitat del so augmen-
ta en 0,6 m/s.

• En l'aigua, a 25 °C, és de
1.493 m/s.

• En la fusta és de 3.900 m/s.
• En el formigó és de 4.000

m/s.
• En l'acer és de 5.100 m/s.
• En l'alumini és de 6.400 m/

s.»
Disponible a: <https://
ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat
_del_so>.

Columnes�d'aire: l'ús més estès de l'aire com a material oscil·lador és contin-

gut en algun tipus de recipient, generalment columnes cilíndriques, lleugera-

ment còniques, o globulars. Les columnes d'aire se solen activar per efecte de

la bufera contra la vora del cilindre que la conté, cosa que genera una turbu-

lència que empeny l'aire dins de la cavitat i crea una ona estacionària que es

propaga longitudinalment. Quan els tubs estan oberts pels dos costats, tenen

una freqüència de ressonància una octava més aguda que si el mateix tub es-

tigués tancat en un dels dos extrems, com en les flautes de Pan3.

Michael Jackson Billie Jean Remix with Bottles. Disponible a: <https://youtube.com/watch?
v=VAySXYqbc8M>.

(3)El que no sabem és la raó per la
qual internet està ple de versions
kitsch de tota mena de música po-
pular amb flautes de Pan…, com
ara:
Creep Pan Flute Cover. Disponible a:
<https://youtu.be/mRQPzrqcCvc>.
My heart will go on - Titanic-Ja-
nos Kegye panflute. Disponible a:
<https://youtu.be/Q1C6_nyy-GY>.

https://youtu.be/GvncEkQsY24?t=807
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_del_so
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_del_so
https://ca.wikipedia.org/wiki/Velocitat_del_so
https://www.youtube.com/watch?v=VAySXYqbc8M
https://www.youtube.com/watch?v=VAySXYqbc8M
https://youtu.be/mRQPzrqcCvc
https://youtu.be/Q1C6_nyy-GY
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Encara que sembli simple i potser innecessari, és recomanable aprendre a fer

sonar ampolles bufant contra el bisell, o a bufar tubs. Requereix certa tècnica,

que pot resultar útil en algun moment.

PANPIPE "Blowing Technique" Lesson. Disponible a: <https://youtube.com/watch?
v=UasmepqCZGg>.

2.1.2. Líquids

Vèiem i continuarem veient que els líquids poden ajudar a afinar la cavitat

d'una peça de vidre, ceràmica o metall, perquè pel fet de tenir una viscositat

i una densitat determinades poden disminuir la freqüència de sòlids sense es-

morteir del tot les oscil·lacions. Però els líquids, l'aigua generalment, poden

ser utilitzats com a material sonor en si mateixos, com a oscil·lador principal.

Probablement la utilització més elemental és la de percudir l'aigua directament

amb les mans, com el liquindi de les dones pigmees d'Àfrica i de les dones de

Vanuatu a Oceania. En ambdós casos l'aigua es combina amb les bombolles

d'aire que es formen per la percussió, amb els canvis de pressió diversos per a

generar sonoritats diverses, sempre per a acompanyar rítmicament el cant.

Vanuatu Women's Water Music. Disponible a: <https://youtube.com/UMFazztdbAI>.

Liquindi - Baka women water drumming. Disponible a: <https://youtu.be/C7ba1CNOLiI>.

L'aigua en estat líquid i fora de llacs, rius o mars, cal contenir-la en recipients.

En aquests casos, com en el suikinkutsu, el so de les gotes o les bombolles que

hi puguem fer, es modula en funció de la cavitat i la seva ressonància. Vegem

l'escultura sonora Aqualung, invent de Marco Antonio Gimarães del grup bra-

siler Uakti. Considerem l'aigua dins d'un tub com a material oscil·lador, acti-

vat per les bombolles d'un raig d'aigua; les vibracions es transmeten a l'aigua

per la mateixa superfície de l'aigua. La possibilitat de canviar l'alçada del tub

sense canviar el nivell de l'aigua (que va drenant la mateixa quantitat d'aigua

que la que hi entra) permet que el tub actuï com un ressonador que podem

afinar sobre la marxa, de manera que efectivament el tub actua com a ressona-

dor afegit i regulador de les gammes (a banda de poder articular glissando de

manera lliscada, també disposen d'una regla amb marques per a les longituds

d'ona de l'escala cromàtica).

Uakti - Esculturas sonoras. Disponible a: <https://youtu.be/NU2T2PshZx8?t=418>.

Vegem el Gurgle organ. Aquest instrument experimental de Bart�Hopkin tam-

bé utilitza l'aigua i les bombolles com a material oscil·lador, tot i que el que

realment en defineix la sonoritat i la tonalitat és el volum d'aire i l'obertura

dels pots de vidre. Es pot bufar un sol tub o diversos alhora, com una harmò-

nica. L'activació pel borbolleig controlada per la intensitat de la bufera permet

crear intensitats i textures diverses, és a dir, que amb la variació d'intensitat,

s'hi vincula una variació en la densitat de la textura tímbrica.

Gurgle organ. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/gurgle-organ/>.

https://www.youtube.com/watch?v=UasmepqCZGg
https://www.youtube.com/watch?v=UasmepqCZGg
https://www.youtube.com/watch?v=UMFazztdbAI
https://youtu.be/C7ba1CNOLiI
https://youtu.be/NU2T2PshZx8?t=418
http://barthopkin.com/instrumentarium/gurgle-organ/
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2.1.3. Gel

L'aigua congelada, com a sòlid també pot generar sons. Tot i que no és un

material gaire explorat, té un potencial interessant. La gent d'Oreka TX han

construït una txalaparta que ens mostra que el gel en forma de barres es pot

comportar d'una manera semblant al vidre, la ceràmica, la pedra… La sonoritat

és prou semblant4.

Nomadak TX. Disponible a: <https://youtu.be/YWatYkp4ne4>.

D'altra banda, la neu, que no deixa de ser flocs d'aigua congelada però sense

formar un volum cohesionat, també té unes possibilitats sonores per explorar,

atesa la seva baixa densitat (té molt d'aire entremig), i alhora una textura gra-

nular interessant, que pot generar sons per fricció i compactació, com quan

hi caminem pel damunt.

Relaxing Walkon Snow - 1 Hour HD -Relaxing Snow Sound in Park Bythe Lake. Disponible a:
<https://youtu.be/to_M-03zO6s>.

Curiosament, el so en un entorn nevat es propaga d'una manera diferent del

que estem acostumats, perquè precisament aquesta textura granular molt po-

rosa -el contrari d'una superfície dura i llisa- la converteix en un material re-

lativament absorbent, que genera una espècie de silenci molt singular. Igual-

ment per al so mateix de la neu caient fa un so més sec, aspre i cruixent que

el de la pluja.

2.1.4. Fusta

(4)El so del gel, de nou, en ser
activat per l'acte de mastegar,
s'assembla al d'altres materials,
però efectivament té les seves
pròpies característiques tímbri-
ques. Es pot veure en aquest ví-
deo: ASMR Icicle + Snow (EXTREME
ICE CHEWING RELAXING EATING
SOUNDS) | SAS-ASMR. Disponible
a: <https://youtube.com/watch?
v=mj6IdqA9b2I>.

La fusta pot tenir moltes sonoritats5. Cal tenir en compte la duresa i el grau

d'humitat. En general, les fustes que es fan servir per a construir instruments

i escultures sonores, s'ha deixat assecar, però de fet la fusta humida també pot

sonar, malgrat que a mesura que s'assequi perdrà pes i per tant el so canviarà.

Cal tenir en compte la densitat i la direcció de les vetes per a poder treure'n

el màxim profit. Fixem-nos en el color tímbric, càlid i consistent, del so de

làmines i barres de fusta, en instruments com ara les marimbes i els xilòfons

de diverses cultures. Sigui quina sigui la forma de la fusta, les vibracions no es

prolonguen gaire en el temps. Les barres, de qualsevol material, tenen un node

aproximadament al 22% de cada extrem perquè el primer mode de vibració

pugui oscil·lar. Suspeses d'aquesta manera, podem aconseguir sons amb una

sensació tonal ben clara. Evidentment, si les vetes o els nusos de la fusta són

poc regulars, aquests nodes es poden desplaçar i així mateix si la forma no és

rectangular.

Fent proves amb fustes

Us proposem que talleu un llistó en longituds diverses i que trobeu els nodes i els sos-
tingueu amb els dits. Notareu que en el punt nodal el so fonamental vibra sense que
l'interrompem. Podrem fer forats en aquestes regions per a penjar-les amb cordes, o
aguantar-les per aquí amb gomes o algun altre material tou. Podeu fer servir qualsevol
fusta que us soni prou, branques prou gruixudes que trobeu al bosc, etc. Comencem a

(5)Per sort el món de l'ASMR ens
brinda multitud d'exemples,
en aquests casos manipulant
objectes de fusta: ASMR Natu-
ral Wood Sounds Collection (No
Talking). Disponible a: <https://
youtu.be/dICovLE5Opo>; ASMR
Calming Wood Triggers for Sleep (No
Talking). Disponible a: <https://
youtu.be/1aYzOWld0p8>.

https://youtu.be/YWatYkp4ne4
https://youtu.be/to_M-03zO6s
https://www.youtube.com/watch?v=mj6IdqA9b2I
https://www.youtube.com/watch?v=mj6IdqA9b2I
https://youtu.be/dICovLE5Opo
https://youtu.be/dICovLE5Opo
https://youtu.be/1aYzOWld0p8
https://youtu.be/1aYzOWld0p8
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picar i a intuir si tallant la fusta més curta aconseguirem apujar el to i que soni més, o si
de tan curta la longitud, el so també serà massa curt.

Més endavant veurem més exemples de fusta (i bambú), però per ara que-

dem-nos amb la txalaparta basca, constituïda per tres o més taulons, quasi

mai suspesos just pels nodes. I això per què? Doncs perquè sovint són taulons

grans i llargs, amb una fonamental massa greu per a ser difosa eficaçment al

medi, de manera que el que escoltem són de fet parcials superiors, cosa que

dona el timbre característic, de to una mica més ambigu i diferenciat del so

dels xilòfons.

TED x Basque Country - Oreka TX - Nomadak. Disponible a: <https://youtu.be/-
y6ehSIIwW8>.

Us recomanem que dediqueu el temps necessari per a gaudir d'aquesta peça de

Mauricio�Kagel, centrada en els valors performatius, escènics, visuals, que di-

aloguen amb el so i la percepció que ens en formem, utilitzant només objectes

sonors de fusta i fibres vegetals, amb formes i maneres d'activar molt diverses.

Yale Percussion Group Performs Mauricio Kagel's «Dressur». Disponible a: <https://youtu.be/
GYo5QlkK-Eg>.

2.1.5. Metall

Històricament, els metalls més utilitzats per a sonar han estat l'acer al carboni

per a fer cordes; el bronze (una mescla sobretot de coure i estany) per a fer

campanes, gongs i làmines; el llautó sobretot per a fer tubs i cavitats més que

per a sòlids massissos; el ferro per a fer barres i plaques, i recentment l'alumini,

també per a plaques i làmines. Els metalls més tous, com ara l'estany o el plom,

difícilment serviran per a mantenir una vibració, tot i que des d'aquí encorat-

gem que proveu tot allò que trobeu o que se us acudeixi a fi d'acumular expe-

riències directes pròpies.

Vegem com el cèlebre i menystingut triangle és bàsicament una barra

metàl·lica, doblegada en tres parts però sense tancar, perquè els segments dels

extrems oberts puguin vibrar més lliurement. Se sol penjar d'un dels vèrtexs

i picar amb una baqueta dura, perquè el que realment escoltem són parcials

aguts. Si el piquem amb una baqueta més tova i escoltem de prop, o suspenem

el triangle en un globus inflat, podrem escoltar la freqüència fonamental més

greu del que s'espera d'un triangle. Fixem-nos en quin punt el so és brillant,

penetrant, tens i fred, fins a quin punt el timbre del triangle ens comunica

aquestes propietats del material.

Tristan Perich: Parallels by (w/ Meehan/ PerkinsDuo) - Trailer.

Disponible a: <https://vimeo.com/119211659>.

També a: <https://youtube.com/watch?v=2ZHlyM2zZAE >.

https://youtu.be/-y6ehSIIwW8
https://youtu.be/-y6ehSIIwW8
https://youtu.be/GYo5QlkK-Eg
https://youtu.be/GYo5QlkK-Eg
https://vimeo.com/119211659
https://www.youtube.com/watch?v=2ZHlyM2zZAE
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D'una manera semblant ens passarà amb coberteria de metall o amb claus fixes

o amb claus per a obrir panys. Qualsevol d'aquests objectes podria servir-nos,

exploreu el so de culleres i ganivets. Mireu per on podeu suspendre-les. Si les

feu reposar sobre un globus podrien aparèixer freqüències més greus que les

que sonen si les percudim en suspensió.

DIY Wrench Xylophone. Disponible a: <https://youtu.be/c4mDnV5pqC8>.

Wrench xylophone and other DIY instrument ideas, sobre gots de porexpan que fan de sus-
pensió i ressonador alhora. Disponible a: <https://youtu.be/DvX6DNK6Mwk>.

Metallophone à clés plates, sense suspendre-les elàsticament. Suspeses elàsticament el so
encara podria ser més llarg. Disponible a: <https://youtube.com/watch?v=rb8BpdoVdl8>.

2.1.6. Pedra

La pedra ha estat, al costat de fustes i ossos, un dels materials utilitzats més

d'antic. Hi ha pedres molt toves i trencadisses que amb prou feines produi-

ran cap so si les percudim (imagineu donar un cop de puny a una pila de

sorra: l'energia s'absorbeix ràpidament). Altres tipus de pedra tenen estructu-

res internes prou consistents, i particularment les que tenen parts de metall

o estructures cristal·lines poden arribar a sonar molt. Aquest tipus de roques

podrien trobar-se en l'origen d'activitats musicals més complexes, abans que

ningú no es plantegés construir res6. Fixem-nos quin so més metàl·lic; si no

ho veiéssim, podríem ben bé no associar aquest so amb el d'una pedra. En

molts llocs del planeta podem trobar pedres arrenglerades i sovint suspeses.

En alguns casos es pot veure com s'han modelat per a afinar d'alguna manera

algun tipus d'escala.

Roques que es toquen

Us deixem un documental deliciós sobre unes roques enormes que es troben a Uganda,
que probablement han estat tocades des de temps immemorials. Interessant veure la
possible i necessària exploració per a trobar una gamma de sons diferenciats d'alguna
manera per a tocar en grup.

Rock Music and Rock Art Part 1. Disponible a: <https://youtu.be/vgAGNjs5W8I>.

Rock Music and Rock Art Part 2. Disponible a: <https://youtu.be/TKiNsvOG9IM>.

How to play an ancient rock gong. Disponible a: <https://youtu.be/rq0DjwSZzkc>.

Lithophone in Tay Nguyen, Vietnam. En aquests casos, podem sentir certa similitud entre
el so de la pedra i el so de vidres i ceràmiques. Evidentment tenen semblances com a
materials. Més enllà dels litòfons prehistòrics, encara se'n continuen fent. Evidentment
la forma és rellevant i com més planes siguin millor tendiran a propagar el so. <youtu.be/
trTDTCixA_c>.

Petoskey Stone Lithophone. Disponible a: <https://youtu.be/YnNoba3WSOc>.

La pedra s'ha utilitzat des de temps immemorials com a material escultòric, i

el so d'un gran bloc podia indicar al picapedrer si l'interior era consistent o si

hi havia alguna escletxa o veta que pogués significar un problema a l'hora de

treballar-la. Probablement el màxim referent en escultura sonora en pedra és

el cors Pinuccio�Sciola. Les obres de Sciola en general s'allunyen de la sèrie

de plaques o làmines, i més aviat cerca alliberar parcialment seccions perquè

(6)A Indonèsia, Batu rock music rock
<https://youtu.be/UElHbwltLvc>
o a Mèxic La Tepecana <https://
youtu.be/O3FiXZFA3Ak>.

https://youtu.be/c4mDnV5pqC8
https://youtu.be/DvX6DNK6Mwk
https://www.youtube.com/watch?v=rb8BpdoVdl8
https://youtu.be/vgAGNjs5W8I
https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269049/youtu.be/TKiNsvOG9IM
https://youtu.be/rq0DjwSZzkc
https://youtu.be/trTDTCixA_c
https://youtu.be/trTDTCixA_c
https://youtu.be/YnNoba3WSOc
https://youtu.be/UElHbwltLvc
https://youtu.be/O3FiXZFA3Ak
https://youtu.be/O3FiXZFA3Ak
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puguin vibrar amb certa independència, com si es tractés de les llengüetes

d'una kalimba o les pues d'una pinta. Així doncs, la mateixa pedra, que d'una

sola peça no oferiria gaires sons, pot vibrar si hi donem la forma adequada per

a rebre la nostra acció, de percussió o de fricció. Així doncs, totes les seccions

alliberades poden actuar com a oscil·lador i, alhora, totes les superfícies que

s'han creat per l'efecte dels talls també augmenten el potencial de difusió de la

peça. Quant a les gammes, Sciola no ha pretès mai aconseguir escales musicals

convencionals, però fixem-nos com talla deliberadament formes de longituds

diverses per a obtenir sonoritats amb tons diversos i oferir una exploració més

interessant.

Enllaç a contingut

Per a més informació i referents sobre l'escultura sonora en pedra, consulteu el treball de
Yoliztli Villanueva: <http://132.248.9.195/ptd2016/septiembre/0750453/Index.html>.

Les peces de silici per a fregar de Sciola presenten un gran nombre de talls, amb

moltes barres de la mateixa mida, cosa per la qual s'estableix una ressonància

entre aquestes, que es mobilitzen recíprocament i assoleixen així sons tonals

per acumulació d'ones estacionàries. En aquest cas, el so fregat d'una pedra

s'acosta al del vidre o al de sons quasi màgics difícils de relacionar amb sons

naturals habituals.

Pinuccio Sciola - Pietre Sonore 6 Sound Stones. Disponible a: <https://youtu.be/
v7uq3q8f7zM>.

TRE minuti d'arte Il Giardino di Sciola. Disponible a: <https://youtu.be/NSLqI4szfc4?t=98>.

Pinuccio Sciola: musica ed elasticità della pietra. Just en aquest moment del vídeo trobem un
so quasi de caixeta de música. Disponible a: <https://youtu.be/hMGMagjdNWM?t=297>.

Pinuccio Sciola Sounding Stones, the Memory of the Universe (2012). Disponible a: <https://
youtu.be/Ez9vvsFa-KU>.

2.1.7. Ceràmica

La ceràmica comparteix algunes de les seves sonoritats amb la pedra, amb

l'avantatge que com a material és molt plàstic i es poden generar una enorme

varietat de formes. El fet que en coure's es torni rígida hi aporta la possibilitat

de sonar fort, clar i llarg, però la seva fragilitat impedeix que puguem aplicar

accions molt intenses. Altrament, també pot ser el mateix so del trencament

el que ens interessi.

Malgrat que és un material relativament poc explorat per a fer instruments,

escultors com ara Yasuyuki�Watanabe ens demostren que efectivament hi ha

sons molt diversos que es derivaran de la multitud de formes que se'n poden

fer. Vegem a continuació formes esfèriques buides i obertes com cascavells (per

a permetre que les parets vibrin, semblant als talls de Pinuccio Sciola)

土の音」永田砂知子　岐阜県現代陶芸美術館 escoltem les campanes ceràmiques de Wata-
nabe; podem distingir els matisos concrets de la ceràmica si ho comparem mentalment
amb el so d'una campana de metall. Disponible a: <https://youtu.be/gpkPrveY2v00>.

http://132.248.9.195/ptd2016/septiembre/0750453/Index.html
https://youtu.be/v7uq3q8f7zM
https://youtu.be/v7uq3q8f7zM
https://youtu.be/NSLqI4szfc4?t=98
https://youtu.be/hMGMagjdNWM?t=297
https://youtu.be/Ez9vvsFa-KU
https://youtu.be/Ez9vvsFa-KU
https://youtu.be/gpkPrveY2v00


CC-BY-NC-ND • PID_00269049 20 Objecte sonor

年3月15日「土の音」永田砂知子at愛知県陶磁美術館 2015. Disponible a: <https://
youtu.be/iGs8d7fOIJ8>.

風の音越後妻有アートトリエンナーレ 2012 The Echigo-Tsumari Art Triennial 2012. Dis-
ponible a: <https://youtu.be/T0CSWzg3POU>.

Pinuccio Sciola Sounding Stones, the Memory of the Universe (2012). Disponible a: <https://
youtu.be/Ez9vvsFa-KU>.

Us proposem que proveu de fer un petit campanar amb testos (que es poden

penjar pel forat cap per avall, igual que unes campanes).

L'artista sonor Pablo�Díez, compositor i escultor, ha desenvolupat recentment

un treball de recerca sobre la sonoritat de fang cru, abans de coure'l i esdevenir

ceràmica. El seu treball, que he tingut el plaer de tutoritzar, mostra un enorme

ventall de possibilitats sonores en funció del grau de duresa i plasticitat del

fang, des d'un fang quasi líquid fins al fang completament sec o congelat;

així doncs, tenim un ventall de sons llefiscosos, borbollejos i esquitxos, petits

cruixits, explosions, etc., tots sons poc habituals i fàcils d'obtenir.

Sobre el treball de Pablo Díez:

Disponible a: <https://vimeo.com/asuciaciodebarri>.

Disponible a: <https://asuciacion-de-barri.tumblr.com/>.

Pel que fa a l'enorme quantitat d'instruments de vent -flautes, xiulets, ocari-

nes...- fetes de ceràmica, de fet, caldria aclarir que el que genera el so és la ca-

vitat d'aire en si mateixa i que el material del recipient veritablement influeix

poc en el so. Podríem fer les mateixes formes de vidre o de plàstic imprès i ob-

tindríem un so pràcticament idèntic. Així doncs, la plasticitat del fang permet

fer cavitats de tot tipus, però en aquests casos la ceràmica sòlida no sona.

2.1.8. Vidre

Si pensem en el vidre com a material sonor, el que probablement primer ens

ve al cap són les copes fregades. Aquestes copes poden ser de cristall o de vidre

comú, però perquè sonin han de tenir una forma determinada i un acabat que

permeti que la fricció amb els dits mullats sigui l'adequada. Més enllà d'aquesta

forma d'activació, de fet estem parlant de campanes fregades. Aquestes formes

es podrien percudir i donarien el mateix to, però atesa la fragilitat del material

sembla més prudent fregar-les, més enllà de la diferencia entre el so d'una per-

cussió i la possibilitat de sostenir el so per efecte de la fricció. En el cas de les

copes, el intèrprets solen aconseguir peces que tenen un so bonic naturalment,

i afinen els tons desitjats omplint parcialment la copa, fins que la quantitat

de líquid és la necessària per a disminuir la vibració natural de la copa i rede-

finir-ne el to a un de més greu. Això implica que cal afinar minuciosament

cada vegada i que cal estar atent a l'evaporació de l'aigua.

Sobre les copes fregades:

https://youtu.be/iGs8d7fOIJ8
https://youtu.be/iGs8d7fOIJ8
https://youtu.be/T0CSWzg3POU
https://youtu.be/Ez9vvsFa-KU
https://youtu.be/Ez9vvsFa-KU
https://vimeo.com/asuciaciodebarri
https://asuciacion-de-barri.tumblr.com/
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Douglas Lee plays musical glasses on Korean TV. Disponible a: <https://
youtu.be/5vbwgJw64N4>.

Precisament per a evitar tots aquests inconvenients, Benjamin�Franklin va

inventar l'harmònica de vidre, que fonamentalment és un conjunt de campa-

nes de vidre, ja dissenyades i afinades perquè cadascuna doni el to desitjat

sense haver de reafinar amb volums d'aigua, i per tant alliberant l'interior de

la campana. Es munten en bateria una rere l'altra sobre un eix que gira me-

cànicament. Així doncs, l'intèrpret té accés a totes les notes sense haver de

girar per a fregar, tan sols ha de deixar els dits mullats a sobre de les copes

en moviment, cosa que permet una manera de tocar molt més propera a la

dels teclats convencionals, i poder aguantar acords de fins a deu notes tan

llargues com arribi l'aigua. Vegem, doncs, com una reorientació dels elements

per a una optimització de l'acció genera una interfície amb més polifonia i a

la pràctica unes sonoritats resultants diferents. El so de l'harmònica de vidre

és eteri, fantasmagòric, probablement el que més s'assembla als sons de síntesi

electrònica de tots els sons d'abans del segle xx.

Dance of the Sugar Plum Fairy on the Glass Armonica. Disponible a: <https://youtu.be/
eQemvyyJ--g?t=79>.

També podem trobar campanes de vidre, com ara les cloud-chamber bowls de

Harry�Partch, compositor i constructor pioner del microtonalisme. Les seves

campanes són, de fet, recipients de laboratori de parets gruixudes i més resis-

tents, suspeses literalment com si fossin campanes.

Cloud-Chamber Bowls. Disponible a: <https://youtube.com/watch?v=OfZrNaLxH-0>.

Figura 3. Cloud Chamber Bowls (1950-51) by Harry Partch.

Font: <https://images.app.goo.gl/Y3u6TtSBStMqBD478>.

https://youtu.be/5vbwgJw64N4
https://youtu.be/5vbwgJw64N4
https://ca.wikipedia.org/wiki/Harm%C3%B2nica_de_vidre%20%20https:/en.wikipedia.org/wiki/Glass_harmonica
https://youtu.be/eQemvyyJ--g?t=79
https://youtu.be/eQemvyyJ--g?t=79
https://www.youtube.com/watch?v=OfZrNaLxH-0
https://images.app.goo.gl/Y3u6TtSBStMqBD478
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2.1.9. Paper i cartró

Tot i que no són gaire utilitzats tradicionalment en la construcció

d'instruments o d'objectes sonors i que quan s'utilitzen és més aviat per a cons-

truir altaveus i difusors diversos, el paper i el cartró també són uns materials

que poden oscil·lar i generar sonoritats interessants.

Evidentment la possibilitat de manipulació de cada tipus de paper i cartró, de

cada gruix i trama interna, aportarà una sèrie de característiques acústiques,

més enllà de les formes que hi donem.

Aquí tenim una enorme varietat de sons de paper en ser estripat. Segons les mides i la
velocitat de les estripades, apareix un munt de sons amb timbres i tonalitats diverses:
ASMR Paper Ripping Tearing Sounds (No Talking). Disponible a: <youtu.be/tEe5j4AD_qU>.

De la mateixa manera, arrugant el paper i acumulant-lo també es produeixen més sons del
que podríem imaginar en primera instància: [1H]ASMR Paper Crinkles/Crumpling/Tearing.
Disponible a: <https://youtu.be/oePl6X__SJ8>.

Pel que fa al cartró, com que presenta superfícies dures, els procediments

d'activació poden ser uns altres, i evidentment si el cartró forma una caixa

o algun tipus de cavitat, la varietat de forma també augmenta encara més la

quantitat de sons possibles7.

ASMR Cardboard Scratching & Stroking (No Talking). Disponible a: <https://
youtu.be/0tEpyKFHdvg>.

L'artista suís Zimoun ha utilitzat cartró i paper en nombroses ocasions en les

seves instal·lacions.

Vegem petits fragments del vídeo Zimoun: Compilation Video 3.6

Caixes tancades que ballen. Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=36>.

Moltes caixes rectangulars obertes. Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=93>.

Caixes grans unes sobre altres. Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=485>.

Mural de caixes allargades. Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=751>.

Planxetes de cartó. Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=762>.

Papers. Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=210>.

De Zimoun: 317 Prepared DC-Motors, Paper Bags, Shipping Container. Disponible a: <https://
youtu.be/ESassvOImoM?t=27>.

2.1.10. Plàstics i gomes

Tot i que els plàstics, polímers sintètics, rígids o elàstics, tenen orígens i com-

posicions diferents, permeteu-nos repassar una mica algun dels seus usos so-

nors de manera conjunta. Es tracta de materials relativament nous en la histò-

ria de la humanitat , per la qual cosa encara hi ha molts usos per descobrir. El

(7)En una improvisació Akio Suzuki
va explorar el so d'unes caixes de
cartró fregant-les amb dos llistons
de fusta llargs amb resina de co-
lofònia (com si es tractés d'un arc
de violoncel molt llarg), i el so era
més semblant al de les guitarres
amb distorsió en feedback de Ji-
mi Hendrix que a cap so que apa-
rentment es pugui fer amb un car-
tró. Dissortadament no hem trobat
cap enregistrament en què faci res
semblant. Sempre ho podeu pro-
var vosaltres.

https://youtu.be/tEe5j4AD_qU
https://youtu.be/oePl6X__SJ8
https://youtu.be/0tEpyKFHdvg
https://youtu.be/0tEpyKFHdvg
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=36
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=93
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=485
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=751
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=762
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=210
https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269049/youtu.be/ESassvOImoM?t=27
https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269049/youtu.be/ESassvOImoM?t=27
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so plàstic que probablement tenim més assimilat és el de les cordes de niló de

les guitarres clàssiques (el niló, que és en essència el mateix que el fil de pescar

de diversos gruixos, presenta molta més resistència que l'antiga corda de tripa).

El cautxú, degudament vulcanitzat, té una elasticitat enorme. Bart Hopkin

recull el testimoni de Prent�Rodgers i explora instruments activats per vent

en què l'oscil·lador és una membrana de làtex, feta amb uns globus de festa.

Big Memreed - Bart Hopkin. Disponible a: <https://youtu.be/C8URdk0Y77Q>.

Les cordes i les gomes de papereria de làtex, quan les tensem suficientment,

vibren pràcticament només en el mode fonamental gairebé sense sobretons,

per la qual cosa produeixen un to molt rodó i apagat. Sovint només necessiten

interactuar amb materials prou lleugers per a propagar-ne el so, com ara el

poliestirè o el cartró.

Enllaç a contingut

Un article en què Bart Hopkin recopila la seva experiència treballant amb cordes elàsti-
ques de goma:

B.�Hopkin, Elastic Strings. Disponible a: <http://barthopkin.com/elastic-strings/>.

Elastic Band Harp-Style Instrument - Custommade. Disponible a: <https://
youtu.be/9CQSXbc73TQ>.

Com que les cordes de goma vibren amb molt poca força, ja que es deformen

molt, i no podrien transmetre la seva vibració a una fusta o a una planxa de

metall gran, Hopkin aconsegueix fer vibrar un pont de metall lleuger suspès

sobre una espuma i captar la vibració del metall amb una pastilla de guitarra

convencional. Així podem sentir el so tou i sense harmònics superiors de les

cordes de goma.

Altrament, els plàstics més durs poden tendir a trencar-se, però tot depèn de la

forma que tinguin i de com els activem. Vegem, per exemple, aquesta peça de

Bart Hopkin en què utilitza pintes fixades de manera que puguem raspar les

puntes, com si es tractés de les llengüetes d'una kalimba. La vibració passa a una

caixa de fusta que s'encarrega de la difusió (un micròfon de contacte permet

electrificar el so i enviar el senyal a un amplificador si es vol). Fixem-nos que

totes les pintes són iguals, del mateix material i dimensions inicialment, i que

n'ha retallat les puntes per a articular una gamma diatònica. Així doncs, cada

pinta té totes les puntes tallades a la mateixa longitud per a vibrar a la mateixa

freqüència. La sonoritat estranya, granular, quasi d'insecte, es deu a aquesta

reiteració de sons en passar per les puntes, més que pel fet que una sola punta

tingui un so gaire diferent d'un altre tipus de llengüeta de fusta o metall.

Enllaç a contingut

El pont de metall de Hopkin. Disponible a: <http://barthopkin.com/spaghetti/>.

Les pintes de Hopkin. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/combs/>.

https://youtu.be/C8URdk0Y77Q
http://barthopkin.com/elastic-strings/
https://youtu.be/9CQSXbc73TQ
https://youtu.be/9CQSXbc73TQ
http://barthopkin.com/spaghetti/
http://barthopkin.com/instrumentarium/combs/
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Els tubs de PVC se solen utilitzar per a instruments de columnes d'aire, però

precisament el PVC amb prou feines sona, és l'aire a l'interior el que oscil·la.

2.1.11. Vegetals

A banda de la fusta, i particularment la seca, i també el bambú, que òbviament

s'han fet servir com a materials oscil·ladors, hi ha altres vegetals que es poden

fer servir. The�Vegetable�Orchestra de Viena construeix nous instruments a

base de verdures en dues hores abans de cada concert. Si descomptem els ins-

truments de vent, en els quals el que sona és la cavitat d'aire, podem escoltar

sons de percussió i fricció, en què les qualitats de consistència i textura de pe-

brots, albergínies i cebes cobren importància en les qualitats del so.

Una selecció de vídeos d'ASMR en què podem escoltar verdures, fruites i bolets essent
mastegats i tallats. És un exercici interessant intentar reconèixer el so de cada verdura o
fruita sense veure-ho, adonar-se de les similituds i diferències, escoltar a consciència com
repercuteixen les propietats materials en el so de cada acció.

ASMR Veggie Platter (EXTREME CRUNCHY EATING SOUNDS) No Talking | SAS-ASMR. Dis-
ponible a: <https://youtu.be/lKwN7ShllDs>.

ASMR Find joy in sounds of cutting vegetables. 野菜の音を聴く【赤髪のとも】. Disponible a:
<https://youtu.be/BrDkL5Y7kCs>.

ASMR Exotic Fruit Platter (Different Texture EATING SOUNDS) No Talking | SAS-ASMR. Dis-
ponible a: <https://youtu.be/ClS4xz2GtBk>.

ASMR MUSHROOM FEAST | VEGETABLE EATING SOUNDS | NO TALKING. Disponible
a: <https://youtu.be/6r6IKARBIKU>.

I un vídeo de The Vegetable Orchestra de Viena. Disponible a: <https://youtu.be/pwOX-
FOTagSE>.

Altrament, tradicionalment s'han fet servir fulles per a fer xiulets, tot i que de

fet funcionen d'una manera diferent que els xiulets.

En aquest cas, realment es tracta de fer vibrar un bri d'herba tensada entre els dits, que
genera un so amb una tímbrica molt especial, com una mena de zumzeig difícil de
descriure: Whistle Super Loudly Using A Blade of Grass. Disponible a: <https://youtu.be/
qc9Zc2g9D94En>.

Un so molt similar creat per una fulla més ampla que el bri d'herba ha esdevingut un
instrument prou versàtil tonalment a països de l'Extrem Orient: 樹葉笛吹奏法How to play
leaflute (musical leaf). Disponible a: <https://youtu.be/1tnQFykvydc>.

Dins del món del cinema, molts efectes de so es fan manipulant vegetals, co-

sa que ens ha de fer reflexionar sobre les similituds de la consistència entre

una escarola i un ésser humà. Tanmateix, normalment s'utilitzen per a recrear

cops i trencaments d'ossos en baralles, un repertori de sons del qual afortu-

nadament no tenim una memòria real gaire gran acumulada, de manera que

en l'imaginari col·lectiu el so d'un cop de puny o d'ossos trencant-se són els

d'enciams, cols i apis essent atonyinats i trinxats.

Kung Fu Cabbage - Foley Friday 2. Disponible a: <https://youtu.be/A8Zmx_BqvTY?t=138>.

https://youtu.be/lKwN7ShllDs
https://youtu.be/BrDkL5Y7kCs
https://youtu.be/ClS4xz2GtBk
https://youtu.be/6r6IKARBIKU
https://youtu.be/pwOXFOTagSE
https://youtu.be/pwOXFOTagSE
https://youtu.be/qc9Zc2g9D94En
https://youtu.be/qc9Zc2g9D94En
https://youtu.be/1tnQFykvydc
https://youtu.be/A8Zmx_BqvTY?t=138
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De la manipulació d'una síndria, o, ben mirat, de qualsevol objecte, també es

poden obtenir sons difícilment relacionats amb cap so quotidià en particular,

però també ben interessants. Això ja dependrà de la nostra imaginació.

The Watermelon Bash - Foley Friday 1.  Disponible a: <https://youtu.be/GNeZMUot82g>.

Per a acabar la secció sobre materials, aquest vídeo de Foley en què podeu

escoltar vegetals i altres objectes per a recrear sons de cops. Us proposem que

primer l'escolteu, sense mirar-lo, i que després el mireu procurant recordar el

que havíeu pensat que era cada so.

Recording Punch Sound Sources.  Disponible a: <https://youtu.be/ArqiTny3ZoM>.

2.2. Formes

La forma d'un oscil·lador determina les longituds d'ona, les regions no-

dals i antinodals i la relació entre els diversos modes i sobretons, de ma-

nera que determina el grau de tonalitat o no tonalitat del so, i en bona

part la tímbrica, combinat amb les qualitats materials.

Així mateix, la forma determina la direcció en què les vibracions es poden

propagar i ressonar. El repertori de formes possibles és enorme, infinit de fet.

Per això farem una passada per algunes de les formes més habituals i per altres

de menys habituals que ens puguin ajudar a entendre la relació entre la forma

de l'oscil·lador amb la seva materialitat i les qualitats del so. Més enllà de les

descripcions que us puguem oferir, feu l'exercici de fixar-vos en tots aquests

aspectes. Si pensem en les qualitats del so, un criteri de classificació general

seria entre oscil·ladors�d'espectre�harmònic�i�oscil·ladors�d'espectre�inhar-

mònic. Aquests comportament generals depenen dels modes de vibració, de

la relació entre la fonamental i els sobretons, i això no depèn tant del material

com de la forma.

Enllaç a contingut

Un bon text complementari per a aprofundir en les nocions sobre les relacions entre els
sobretons i la percepció tonal i tímbrica:

B.� Hopkin, Fundamental, harmonics, overtones, partials, modes. Disponible a: <http://
barthopkin.com/fundamental-harmonics-overtones-partials-modes/>.

Els oscil·ladors que produeixen una sèrie�harmònica són les columnes i les

cavitats d'aire, i les cordes (simètriques i de gruix regular). Els nodes i antino-

des es produeixen en els mateixos llocs, tot i que en les cordes es tracta de

vibracions transversals i en les columnes d'aire són longitudinals. El que farà

que tinguem uns patrons d'intensitat diferent per a cada harmònic sí que de-

pendrà de les qualitats del material, capaç de vibrar més o menys en cada una

https://youtu.be/GNeZMUot82g
https://youtu.be/ArqiTny3ZoM
http://barthopkin.com/fundamental-harmonics-overtones-partials-modes/
http://barthopkin.com/fundamental-harmonics-overtones-partials-modes/
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de les longituds d'ona per a cada sobretò. Si comparem el so d'una flauta de

bambú amb el d'una rèplica de plàstic són iguals a la pràctica, ja que el mate-

rial que oscil·la és sempre el mateix aire dins de la mateixa forma.

El to de les columnes d'aire depèn fonamentalment de la seva longitud

-com més llarga, més greu, i com més curta, més aguda-, el diàmetre

pràcticament només afecta l'amplitud.

Com més gran és el diàmetre, més quantitat d'aire té una longitud d'ona, i

també més energia necessària per a posar-la en marxa. Un tub, una colum-

na d'aire, es pot torçar i doblegar sense que això en canviï la longitud d'ona;

com que l'ona es propaga longitudinalment aquestes desviacions laterals no

l'afecten. Per això les trompetes, les trompes, els saxofons8 i altres es poden

corbar sobre si mateixos, per a fer-los més ergonòmics a l'hora d'utilitzar i

transportar. La vibració a les columnes d'aire activades per la bufera es produ-

eix fonamentalment per una pertorbació que té lloc per la desviació de l'aire

contra l'extrem del tub i que manté una diferència de pressió entre l'exterior i

l'interior. Per això, molts instruments de vent tenen un bisell tallat que facilita

la formació d'aquesta turbulència, sense haver d'encaminar amb tanta precisió

el flux d'aire. A diferència de tubs, flautes de Pan, shakuhachis, quenes i altres

tubs, els xiulets i les flautes de bec tenen una canalització que dirigeix l'aire

contra el bisell en l'angle òptim, de manera que no cal aprendre cap tècnica

de bufera en particular.

Comprendre les dimensions de les cavitats d'aire és molt important. Quan

tanquem gradualment l'orifici d'un tub, o tota la forma es torna globular, el to

baixa. Per això, algunes ocarines o ampolles poden tenir un to més baix que

una columna d'aire recta de la mateixa longitud. Hi ha, doncs, un espai per a

la recerca i desenvolupament en aquest àmbit. Pensem en l'enorme quantitat

de tubs que tenim al nostre voltant; persones com Xavi Lozano ens mostren

que tots poden sonar.

On és la música? | Xavier Lozano | TEDxPlaçadelForum. Disponible a: <https://youtu.be/
wO--_i7Nyng>.

Vegem, finalment, els xiulets de la mort o xiulets de Jaguar mexicans, que

produeixen sons semblants a crits i udols tètrics i sorprenentment realistes, ja

que no encaminen l'aire a una columna o cavitat globular sinó cap a cavitats

semiobertes i contra superfícies que trenquen la direccionalitat de la columna

d'aire creant amples bandes de freqüències denses i sorolloses (és a dir, un

funcionament oposat al de les columnes d'aire harmòniques). És a dir, una

família de formes que canvia completament el so de l'aire.

The Death Whistle made from Jade Stone. Disponible a: <https://youtu.be/Y4T9sYbRzcQ>.

(8)El so dels instruments de canya
(com ara saxofons, clarinets i obo-
ès) i de broquet (com ara trompe-
tes, trompes i trombons) no són
produïts en la columna d'aire sinó
en les canyes respectives o en els
llavis de l'intèrpret, pel que la co-
lumna d'aire tan sols regula la lon-
gitud d'ona per ressonància, però
les qualitats tímbriques depenen
de la materialitat i l'acció d'aquests
oscil·ladors sòlids.

https://youtu.be/wO--_i7Nyng
https://youtu.be/wO--_i7Nyng
https://youtu.be/Y4T9sYbRzcQ
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2.2.1. Cordes

Habitualment fem vibrar les cordes amb ones transversals de manera que el

seu gruix és tan important com la seva longitud. Una corda gruixuda i pesant

oscil·la més lentament que una de prima i lleugera.

Altrament, les cordes també poden vibrar longitudinalment. Ara bé, la resis-

tència a la pressió en les molècules és molt més forta longitudinalment que

transversalment, per això la vibració d'una corda de longitud convencional

seria molt i molt aguda. Per a obtenir freqüències més properes als registres

a què estem acostumats necessitem cordes molt més llargues que en mode

transversal. Vegem el long string instrument, inventat per Ellen Fullman. Les vi-

bracions són creades per fricció amb els dits impregnats de resina de colofònia,

perquè sembla que és l'única manera d'estimular el moviment longitudinal de

la corda, cosa que Fullman aprofita per a crear sons de duracions llarguíssimes,

ja que pot mantenir el so tant com vulgui.

Ellen Fullman at Sonic Protest Festival 2016. Disponible a: <https://youtu.be/j9-jIgR75OM>.

Com que el so de les cordes transversals és molt habitual en les cultures occi-

dentals, i el continuarem veient en altres moments, ara vegem exemples de

cordes asimètriques, que es deixen de comportar harmònicament i produei-

xen tímbriques imprevisibles i fenòmens de polifonia, o tons compostos sem-

blants als de les campanes. Bart Hopkin, ens ofereix com sempre una gran va-

rietat de cordes connectades entre si, creant sistemes compostos ramificats.

Enllaç a contingut

Cordes asimètriques sense sèrie harmònica. Disponible a: <http://barthopkin.com/half-
half/>.

Altrament és interessant plantejar-se quan una forma es pot considerar una

corda. Un segment de perfil quadrat es podria arribar a comportar com una

corda? Una banda plana com una tallarina? Un cinturó com una corda? Vegem

el yalabajah, en què unes fibres d'un bambú encara tendre es tallen per a formar

una corda, sense arribar a desprendre's del tub en els extrems.

Taraanga: Making of Bamboo Musical Instrument (Yalabajah). Disponible a: <https://
youtu.be/XOHj-STszkM>.

Experimentar amb la sèrie harmònica

Us proposem un sistema per a tensar cordes, de metall o de niló, entre dos punts, perquè
experimenteu amb la sèrie harmònica o amb el que us convingui. Tal com veieu a la
imatge, podeu utilitzar cargols, rosques i volanderes, collats a dues peces de fusta que
podreu fixar en taules o portes o en qualsevol estructura que pugui aguantar la tensió.
Recordeu que si voleu provar d'estimular la corda longitudinalment ens caldran longituds
de corda més llargues que per a les vibracions transversals. I també recordeu que per a
vibracions transversals, la tensió és molt important per a definir una freqüència audible,
i que en canvi per a vibracions longitudinals, la corda no necessita estar excessivament
tensada, ja que el vincle entre les molècules en la direcció longitudinal no varia gaire
entre la corda una mica tensada o molt tensada.

https://youtu.be/j9-jIgR75OM
http://barthopkin.com/half-half/
http://barthopkin.com/half-half/
https://youtu.be/XOHj-STszkM
https://youtu.be/XOHj-STszkM
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Figura 4.

Font: Martí Ruiz

Figura 5.

Font: Martí Ruiz

Figura 6.

Font: Martí Ruiz
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2.2.2. Tubs i barres

Tota la resta de formes que veurem a partir d'ara no es comporten harmònica-

ment, és a dir, que la relació entre la freqüència fonamental i els sobretons no

segueix la sèrie harmònica (múltiples enters de la fonamental), sinó que cada

forma en concret produeix una sèrie de sobretons que no segueixen cap rela-

ció de proporcions fàcilment previsibles. Així doncs, alguns d'aquests objec-

tes tindran una qualitat tonal relativament clara amb sobretons que es poden

distingir clarament com a altres veus que sonen simultàniament, i de vegades

els objectes inharmònics no tenen cap qualitat tonal i són purament timbre

sense un to que puguem cantar.

Hi ha una noció sobre les dimensions de totes les formes dels oscil·ladors, que

veurem d'ara en endavant, que sembla poc intuïtiva i que cal que la tinguem

present per a constatar en cada exemple que us donem i en cada observació

que feu pel vostre compte: l'impacte�del�gruix�en�la�tensió�i�per�tant�en�la

freqüència�natural�d'un�objecte. L'experiència més habitual que tenim amb

els instruments de corda ens diu que les cordes gruixudes produeixen tons més

greus que les cordes més primes; però normalment no tenim en compte factors

com ara l'elasticitat i la tensió que apliquem a aquestes cordes. En canvi, per

a barres, plaques, planxes, tubs, discos, etc., tenen un comportament invers:

com més fines o estretes, més flexibles i lentes són les oscil·lacions i més greus

les freqüències; de la mateixa manera com més gruixudes, més rígides són i

per tant més ràpides són les oscil·lacions i més aguda la freqüència. Així doncs,

si tenim dues barres del mateix material, de la mateixa longitud i de gruixos

diferents, la més estreta serà més greu. Per tant, no n'hi ha prou a tenir en

compte la longitud, sinó que també cal tenir en compte el gruix, que d'alguna

manera podem veure com un factor que determina la tensió inherent en tal

forma.

Comencem per barres�i�tubs. Tot i que cada barra i cada tub, relativament

quadrangular, té les seves pròpies mesures en les tres dimensions, llarg, ample

i gruix, fonamentalment comparteixen un comportament general. Si trobem

els nodes per al primer mode d'oscil·lació i suspenem l'objecte per allí, podrem

escoltar un to clar, com passa amb xilòfons i metal·lòfons.
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Figura 7. Demung Saron Peking, STSI Surakarta

Font: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Demung_Saron_Peking%2C_STSI_Surakarta.jpg>.

La majoria de les cultures han sabut trobar els nodes al 22,3% de cada extrem,

per al primer mode de vibració, encara que no hagin conegut la cimàtica o les

matemàtiques adequades, perquè n'hi ha prou amb l'experiència empírica per

a veure per on aguantar la placa o el tub i que continuï vibrant.

Figura 8. Nodes d'una barra suspesa

Font: <http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Music/imgmus/frebar.gif>.

En alguns casos, també pot interessar escoltar algun dels parcials superiors

i no escoltar la fonamental, potser perquè la barra és tan llarga o fina que

és subsònica. D'altra banda, si agafem la barra pel mig, o just per l'extrem,

on es produeixen els antinodes per la freqüència fonamental, bloquejarem la

vibració i escoltarem parcials superiors. Aquest sembla que és el cas dels tubs

penjats de l'escultura sonora Bing Bang d'Ettiene�Krähenbühl, en què de fet

no hi ha un interès a obtenir uns tons en concret sinó a crear una textura

sonora per acumulació.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Demung_Saron_Peking%2C_STSI_Surakarta.jpg
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Music/imgmus/frebar.gif
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Bing Bang 2010 Etienne Krähenbühl. Disponible a: <http://youtu.be/M3rQYYH0iGM>.

Aquest és un vídeo més llarg amb diverses peces de Krähenbühl formades amb barres i
làmines sòlides o tubs: BING BANG - Etienne Krähenbühl. Disponible a: <http://youtu.be/
BzOLQcxIe6Q>.

Com anirem veient, la direcció�de�la�vibració és molt important, com més

tridimensionals són els objectes més direccions possibles per a les oscil·lacions,

que poden tenir lloc independentment o simultàniament, cadascuna amb lon-

gituds d'ona diferents. Així doncs, si agafem un tub o una barra de perfil rectan-

gular irregular podem trobar dos tons segons la cara que piquem. Bart Hopkin

va trobar just una proporció adequada entre les amplades de les cares de barres

d'alumini i ferro perquè, degudament suspeses en diagonal, cada barra produ-

eix dos tons compatibles que sonin de manera consonàntica quan piquem al

canto de la barra, activant les dues direccions alhora.

Enllaç a contingut

B.�Hopkin. Nort-South/East-West Chimes. Disponible a: <http://barthopkin.com/north-
southeast-west-chimes/>.

D'altra banda, igual que hem vist amb el long string instrument d'Ellen�Full-

man, una barra de metall llisa es pot fer oscil·lar longitudinalment. Suspenent

la barra pel centre, on es produeix un node en la propagació longitudinal, i

fregant la barra amb els dits i la resina de colofònia que fem servir per als vio-

lins, aconseguim un to net i penetrant, que es radia bàsicament per l'extrem

de la barra. En el segle xvii es va inventar un instrument basat en aquest sis-

tema, però el so probablement era tan estrany a l'estètica de l'època que no

es va consolidar.

Enllaç a contingut

B.�Hopkin. Dansal 3. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/dans-alu-
minum-3/>.

https://youtu.be/M3rQYYH0iGM
https://youtu.be/BzOLQcxIe6Q
https://youtu.be/BzOLQcxIe6Q
http://barthopkin.com/north-southeast-west-chimes/
http://barthopkin.com/north-southeast-west-chimes/
http://barthopkin.com/instrumentarium/dans-aluminum-3/
http://barthopkin.com/instrumentarium/dans-aluminum-3/
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Figura 9. Foto de dansal.

Font: <http://barthopkin.com/wp-content/uploads/2017/03/05-01m-dansal3.jpg>.

Per a aconseguir uns tons menys aguts, Hopkin aparentment havia de trobar

barres molt més llargues, cosa que resultava molt poc pràctica, de manera que

va optar per fer la mateixa operació amb barres de materials menys durs, amb

una velocitat de propagació més lenta: barres de plàstic amb una fonamental

més greu que si les mateixes longituds fossin d'alumini. Veiem, doncs, la im-

portància de saber relacionar la forma i el material adequat per a obtenir el

so desitjat.

Enllaç a contingut

B.�Hopkin. Pliffers 1 & 2. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/plaf-
ferods-1-2/>.

2.2.3. Plaques i planxes

Quan les barres es tornen més aviat planes, poden radiar el so pel seu propi

compte, com passa amb les làmines de xilòfons i metal·lòfons (des dels vibrà-

fons occidentals fins als gamelans indonesis). Com més estretes són, menys

poden radiar en el seu mode transversal. En canvi, quan n'eixamplem les di-

mensions, si ens acostem a un polígon quadrat, pentagonal, hexagonal, com

els que estudiava Chladni, segur que podrem trobar diversos modes que pro-

dueixen so.

L'escultor Kenichi�Kanazawa fa un ús molt interessant de plaques tallades

com si es tractessin dels fragments d'una placa de vidre o algun material que

s'hagués trencat en caure a terra. Així doncs, cada fragment, amb contorn i

http://barthopkin.com/wp-content/uploads/2017/03/05-01m-dansal3.jpg
http://barthopkin.com/instrumentarium/plafferods-1-2/
http://barthopkin.com/instrumentarium/plafferods-1-2/


CC-BY-NC-ND • PID_00269049 33 Objecte sonor

geometria irregular i diferent, té la seva tonalitat de manera atzarosa. Kana-

zawa disposa les peces a terra sobre uns suports tous com ara mitja esfera de

goma en els nodes.

Figura 10. Exposició Fragments of Sound (1999)

Fonts: <https://artazamino.jp/wp-content/uploads/2012/03/kenichi-kanazawa-01.jpg>, <https://www.park-
funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201103/kanazawa2.jpg>, <https://www.art-it.asia/wp-content/uploads/2015/07/
IExs80tGD2PTwivJWrHm-1.jpg> i <http://www.tamabi.ac.jp/kougei/ceramic_glass_metal/images/staff/
kanazawa_kenichi_10.jpg>.

Work for works hand-made by Kenichi Kanazawa. Disponible a: <https://youtu.be/
fYjdxwyofS8>.

Altrament, quan les plaques es tornen molt primes, i més aviat parlem de plan-

xes, trobem amples bandes de freqüències com passa amb els plats d'una ba-

teria. Això seria semblant al tam-tam xinès.

Chinese Gong for Event Opening. Disponible a: <https://youtube.com/watch?
v=t7lrnM5YIoU>.

Ara bé, la superfície d'una planxa o una placa relativament gruixuda es pot

deformar i crear una vora o repujar formes en la superfície o tota mena de

contorns. L'escultor i percussionista Steve�Hubback9 ha treballat en els marges

i creuaments entre els plats, els gongs i tota mena de formes possibles.

Aquí veiem quatre peces mòbils en forma de cargols de mar que tenen una qualitat tonal
relativament difosa, amb un timbre molt expansiu i brillant, i veiem l'efecte de tremolo
per la rotació de les planxes: 4 Spinning Conch's by Steve Hubback 2019. Disponible a:
<https://youtu.be/b26C0YuvmKw>.

En canvi, els discos de cert gruix poden generar diversos tons simultàniament

depenent del mode de vibració que es deixi vibrar, segons per on els aguantem.

Així mateix, si es repuja una cúpula just al mig, la tonalitat s'aclareix i un dels

modes de vibració es fa molt més prominent que els altres. Aquest sistema el

(9)Us recomanem que feu un cop
d'ull a la seva producció. Disponi-
ble a: <www.stevehubback.nl>.

https://artazamino.jp/wp-content/uploads/2012/03/kenichi-kanazawa-01.jpg
https://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201103/kanazawa2.jpg
https://www.park-funabashi.or.jp/and/atorie/tenji/201103/kanazawa2.jpg
https://www.art-it.asia/wp-content/uploads/2015/07/IExs80tGD2PTwivJWrHm-1.jpg
https://www.art-it.asia/wp-content/uploads/2015/07/IExs80tGD2PTwivJWrHm-1.jpg
http://www.tamabi.ac.jp/kougei/ceramic_glass_metal/images/staff/kanazawa_kenichi_10.jpg
http://www.tamabi.ac.jp/kougei/ceramic_glass_metal/images/staff/kanazawa_kenichi_10.jpg
https://youtu.be/fYjdxwyofS8
https://youtu.be/fYjdxwyofS8
https://www.youtube.com/watch?v=t7lrnM5YIoU
https://www.youtube.com/watch?v=t7lrnM5YIoU
https://youtu.be/b26C0YuvmKw
http://www.stevehubback.nl/
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trobem en els gongs indonesis, que, a diferència dels tam-tams xinesos, tenen

un to molt definit, des dels tons més aguts dels reyongs fins als més greus dels

gongs agung.

Si no tenim la possibilitat de forjar el bronze, podem seguir les orientacions

del sistema ideat per Paul Dresher i Daniel Schmidt -usat pel famós compositor

Lou Harrison- en què s'empren discos�o�planxes�poligonals�d'alumini, ma-

terial prou tou per a forjar una cúpula al centre, picant-la en fred. Podem es-

coltar el timbre rodó i càlid de gongs d'aquest tipus construïts per Bart Hopkin.

Exemple

B.�Hopkin. Gongs. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/gongs/>.

Si voleu més informació sobre la construcció i l'afinació, la trobareu a:

B.�Hopkin. Aluminium disk gongs (article #1). Disponible a: <http://barthopkin.com/alu-
minum-disk-gongs-article-1/>.

2.2.4. Campanes

Podríem pensar en la forma de les campanes, o de les copes, com un cilindre,

un tub, que es tanca sobre si mateix, o també com un disc corbat, al qual s'ha

afegit tensió al centre. D'alguna manera comparteix comportament amb els

discos i els tubs, d'entrada quant a l'impacte de les longituds i els gruixos en

la tonalitat de la fonamental.

Les campanes tenen diverses formes més o menys obertes -igual que les copes,

els bols, els plats...-, amb una sola corba o com dues corbes còncava i convexa.

En qualsevol cas, totes comparteixen el fet de produir una fonamental i par-

cials superiors que es poden discriminar com a intervals diferents.

Així com les formes esfèriques tendeixen a retenir i absorbir les vibracions sen-

se radiar-les gaire bé, quan les formes globulars o semiesfèriques estan obertes

tenen més marge per a oscil·lar i per tant a generar sons. Així doncs, tots els

membres de la família de les campanes, que comprendria formes més aviat

tubulars, com ara les de les esquelles de les vaques, i també formés molt més

planes, com ara les de paelles sense mànec, comparteixen la possibilitat de

sonar d'una manera similar, amb uns nodes al costat tancat, per on podem

aguantar-les, i regions antinodals a la superfície de l'anella lateral fins al mà-

xim antinodal a la vora de l'obertura. Vegem el campanar portàtil de Llorenç

Barber, mestre de l'art sonor a l'Estat espanyol i pioner de concerts de ciutats,

en què fa sonar diversos campanars alhora. El seu campanar està construït a

base de cascos de dipòsits i tancs de metall retallats i suspesos evidentment

pel node central.

Llorenç Barber: Manjar (1996). Disponible a: <http://youtu.be/Nqe1OWtWe3M?t=1731>.

Pràctica experimental:
paelles.

Podeu provar d'experimentar
fàcilment amb unes formes
pràcticament idèntiques, les
paelles. Quan desmuntem
o tallem el mànec d'una pa-
ella que atura la propaga-
ció de les vibracions, obte-
nim de nou aquesta forma
com de bol japonès o tibe-
tà, que podem sostenir so-
bre un drap o perforar en el
centre per a muntatges com
els del projecte. Disponible a:
<www.pangamelan.org>.

http://barthopkin.com/instrumentarium/gongs/
http://barthopkin.com/aluminum-disk-gongs-article-1/
http://barthopkin.com/aluminum-disk-gongs-article-1/
https://youtu.be/Nqe1OWtWe3M?t=1731
https://gibrell8.wixsite.com/pangamelan
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2.2.5. Lamel·lòfons: barres fixades en un extrem

Ara vegem una enorme família d'oscil·ladors formada per barres, làmines o

llengüetes fixades en un extrem i lliures en l'altre. En les cultures occidentals

no estem gaire familiaritzats amb l'ús d'aquestes formes, potser per motius

històrics o potser perquè tot i tenir una freqüència fonamental prou intensa

per a produir sensació tonal, els sobretons s'ordenen inharmònicament i a

vegades poden generar una segona veu que resulti dissonant respecte a la resta

de tons en sistemes polifònics10.

El paradigma de l'instrument amb làmines encastades seria la família de la

kalimba, la sansa i la mbira africana, formades per diverses làmines de metall

prou elàstic fixades per un pont rígid contra una placa o una caixa de fusta

que fa de difusor.

Aquí tenim un recull amb molts exemplars:

Kalimba Mbira Sansa LikembeThumb Piano Lamellaphone. Disponible a: <http://youtu.be/
zXgPaxxqLVg>.

La majoria de llengüetes i barres fixades, igual que les cordes, poden oscil·lar

perfectament, però normalment tenen massa poca superfície per a difondre les

vibracions a l'aire directament. Però precisament pel contacte amb l'element

que les fixa, la vibració es pot propagar per un altre element radiador amb més

superfície.

La «pinta» de les caixetes de música també és una variació d'aquesta forma.

Antique segmented comb music box. Disponible a: <http://youtu.be/aiDWGW3UP7U?
t=100>.

Recordem ara les llesques tallades en una sola pedra de Pinuccio Sciola i fi-

xem-nos, doncs, que es tracta de llengüetes fixes.

Els anomenats tongue drums, ja siguin de fusta o de metall, funcionen de la ma-

teixa manera, retallant les llengüetes en paral·lel al pla que actua de col·lector

i de difusor alhora.

How to make a Tank Drum. Disponible a: <http://youtu.be/Clnu3kcDPRI>.

Un instrument històric occidental que utilitzava aquest principi era el nail

violin, que bàsicament constava de claus de longituds diverses clavats en una

peça col·lectora i activats per fricció.

Hal Rammel Traces History of Nail Violin to Invention of Triolin. Disponible a: <http://
youtu.be/moIQAikuueU?t=74>.

(10)Experts com ara Bart Hopkin
ens mostren com reafinar un par-
cial en concret per a canviar la se-
va relació amb la fonamental i, per
extensió, amb un conjunt de tons
compostos més ampli, llimant en
certes regions antinodals de tals
longituds d'ona, o afegint pes com
fan els Baschet en altres punts de-
terminats.

https://youtu.be/zXgPaxxqLVg
https://youtu.be/zXgPaxxqLVg
https://youtu.be/aiDWGW3UP7U?t=100
https://youtu.be/aiDWGW3UP7U?t=100
https://youtu.be/Clnu3kcDPRI
https://youtu.be/moIQAikuueU?t=74
https://youtu.be/moIQAikuueU?t=74
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Figura 11. Nail violin (The Crosby Brown Collection of Musical Instruments, 1889)

Font: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Nail_Violin_MET_MUS1414A1.jpg>.

Aquestes formes fixes, per encastament, cargolades o soldades, han resultat ser

molt interessants per a escultors sonors i lutiers experimentals. Un dels refe-

rents en escultura sonora és Harry�Bertoia, que va basar pràcticament tota la

seva pràctica en les variacions estructurals del principi de les barres encastades,

en una estètica molt minimalista que explora les diverses sonoritats possibles

de moltes barres de la mateixa longitud en sistemes que, per tant, resulten

altament ressonants.

Sonambient. Disponible a: <http://youtube.com/watch?v=TtZ3qmGBWEM&t=29>.

Bart Hopkin ens mostra amb una sola barra de longitud variable tota mena de

sonoritats i una àmplia diversitat tímbrica. Això es deu a l'estructura altament

inharmònica de les relacions entre els sobretons. En molts casos la vibració

fonamental és tan greu que no la podem sentir i el que ens arriba són parcials

superiors. A mesura que escurcem la barra, diversos grups de parcials amb re-

lacions diverses passen pel llindar de l'audició amb prou intensitat, per tant,

no sentim només tons aguts o greus, sinó que tenen tímbriques diferents, des

de sons propers als de les campanes fins a altres de més tous i indescriptibles.

Enllaç a contingut

B.� Hopkin. What a shame. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentari-
um/what-a-shame/>.

Així mateix la gran peça dels germans François i Bernard Baschet ens mostra

aquesta diversitat de registres tímbrics segons les longituds de les barres, totes

connectades en un sol sistema per mitjà d'un col·lector -François en deia geni-

va perquè les barres, com les dents, han d'estar ben fixes per a fer la seva feina-

i difonent-ne els sons amb dos grans altaveus cònics. També convé que ens

fixem en la diversitat de sonoritats en funció dels elements accionadors, tipus

de baqueta, martells i fricció de les barres com en el nail violin o violí de claus.

Escultura sonora Baschet MUAC 2014. Disponible a: <http://youtu.be/rGNc5BkU_YI>.

La construcció amb barres roscades és molt assequible, i la possibilitat de can-

viar-ne fàcilment la longitud, o d'afegir pesos i moure'ls de posició, és una de

les aportacions de Baschet per a incitar-nos a explorar les diferents sonoritats

possibles. Vegem una percussió construïda i interpretada per Andreu Ubach,

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Nail_Violin_MET_MUS1414A1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TtZ3qmGBWEM&t=29
http://barthopkin.com/instrumentarium/what-a-shame/
http://barthopkin.com/instrumentarium/what-a-shame/
https://youtu.be/rGNc5BkU_YI
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col·laborador del taller Baschet, fixem-nos en la gamma multitímbrica forma-

da per variacions de longituds i pesos, des de sons densos, de campana, greus,

plens, dolços i ressonants, fins a sons explosius i secs amb reverberació.

Multisofon Ubach-Baschet. Disponible a: <http://youtu.be/M8qw8RFrv5s>.

Escoltem també les barres corbades i doblegades del Dragonòfon après-Baschet,

collades a una geniva col·lectora de fusta i radiades a través d'altaveus de car-

tolina, i notem l'aportació d'aquests materials a la mescla resultant.

Dragonòfon 2014. Disponible a: <http://youtu.be/TFw2Dz4_dks>.

Quan les barres es dobleguen, canvien també les relacions entre cada ordre de

sobretons, i aquí trobem un àmbit de recerca per a sistematitzar les relacions

de proporcions i sonoritats. Lake of Trees de Tom�Nunn és un exemples de

barres torçades i activades per fricció. A més, el difusor és la mateixa planxa

que fa de radiador, que conté un cert gruix d'aigua per a mostrar les vibracions

utilitzant els principis de la cimàtica.

Lake of Trees - Tom Nunn. Disponible a: <http://youtu.be/eR8x9BZYAIQ>.

El mestre Bart Hopkin es planteja on és el límit de les formes i utilitza unes

tires d'acer trempat altament elàstic en unes longituds inusuals en aquesta

família, molt primes en relació amb les longituds, per la qual cosa pengen amb

un gradient de tensió molt gran entre el punt d'encastament i l'extrem lliure.

Això fa que la freqüència fonamental sigui infrasònica i que escoltem alguns

parcials superiors amb una tímbrica iridiscent, singular i única, sense perdre

del tot una sensació tonal.

Waterfall, a musical instrument made by Bart Hopkin. Disponible a: <http://youtu.be/
kwRRZkbHCfg>.

Un altre cas d'estudi de la forma de les llengüetes encastades interessantíssim

és el daxophone inventat per Hans�Reichl, que consta d'un sistema per a fixar

làmines de fusta amb contorns diferents que s'activen per fricció amb un arc

de violí. La vibració es capta en la peça de fixació, que és on la làmina té

més pressió interna amb un micròfon de contacte, però es podria utilitzar un

sistema de difusió de tipus Baschet. Cada làmina té les seves característiques

sonores en funció del tipus de fusta i el contorn. A més, la flexibilitat relativa de

les làmines permet tensar-les amb una peça de forma ametllada per a articular

una gamma de tons molt semblant a les vocalitzacions humanes o animals.

Escoltem diverses veus gravades per pistes amb diverses làmines de daxophone

pel mateix Reichl, i observem les diverses tímbriques orgàniques i les inflexi-

ons tonals possibles que sorgeixen de la fusta. Vegem com s'utilitza en una

improvisació amb live looping i usant una sola làmina tota l'estona.

Daxophone: Hans Reichel - Bubu and His Friends. Disponible a: <http://youtu.be/
j8dG8adbOXQ>.

https://youtu.be/M8qw8RFrv5s
https://youtu.be/TFw2Dz4_dks
https://youtu.be/eR8x9BZYAIQ
https://youtu.be/kwRRZkbHCfg
https://youtu.be/kwRRZkbHCfg
https://youtu.be/j8dG8adbOXQ
https://youtu.be/j8dG8adbOXQ
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Enllaç a contingut

Més informació sobre el daxophone a: <https://en.wikipedia.org/wiki/Daxophone> i tam-
bé un tutorial de construcció fet pel mateix Reichl a: <http://www.daxo.de/downlo-
ad/DaxInfo.pdf.zip>

Figura 12. Làmines del daxophone de Hans Reichl

Font: <http://oddstruments.com/wp-content/uploads/2013/08/Dax10.jpg>.

La família de les arpes de boca, nascudes probablement a l'Extrem Orient, són

bàsicament una sola llengüeta fixada per un costat, que transfereix la seva

vibració al crani a través de les dents, i utilitza la cavitat bucal com a ressonador

afegit que permet modular l'equalització del to produït a la làmina oscil·ladora.

March of the Muskrats - Mark Stewart. Disponible a: <http://youtu.be/F0IZxu3OJt8>.

How to play the jaw harp. A beginners tutorial. Disponible a: <http://
youtu.be/0AvFpmE35sg?t=151>.

Chinese KOU XIAN Jew's Harp by TRAN QUANG HAI. Disponible a: <http://youtu.be/
xs7qn1j11nI>.

Geng gong (jews harp) traction style with string. Disponible a: <http://youtu.be/
SJk8HK7qT5U>.

De la mateixa manera que trobem arpes de boca a Indonèsia i la Xina, que

s'estenen fins a Occident, de llengüetes activades per vent també en trobem

a l'Extrem Orient.

Les mateixes llengüetes, petites i de llautó, poden ser activades per vent si es

munten davant d'una finestra que permeti l'oscil·lació i el pas de l'aire. Això és

el que trobem en el khaen, l'ancestral instrument de Laos, Vietnam i Tailàndia,

https://en.wikipedia.org/wiki/Daxophone
http://www.daxo.de/download/DaxInfo.pdf.zip
http://www.daxo.de/download/DaxInfo.pdf.zip
http://oddstruments.com/wp-content/uploads/2013/08/Dax10.jpg
https://youtu.be/F0IZxu3OJt8
https://youtu.be/0AvFpmE35sg?t=151
https://youtu.be/0AvFpmE35sg?t=151
https://youtu.be/xs7qn1j11nI
https://youtu.be/xs7qn1j11nI
https://youtu.be/SJk8HK7qT5U
https://youtu.be/SJk8HK7qT5U
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el primer orgue de boca. L'aire que l'intèrpret bufa surt per un forat que hi ha

a cada tub; quan es tapa el tub l'aire continua el seu camí pel tub on troba una

làmina de metall que vibra.

Lao Khaen Master Lung Kong playing Lam Sipandorn. Disponible a: <http://youtu.be/hGTc-
huSPHcI>.

Trobem els parents propers del khaen, en el sheng a la Xina i el sho al Japó.

Wu Wei demonstrates the sheng. Disponible a: <http://youtu.be/nn45L7Sebjw>.

Naomi Sato demonstrates the sho. Disponible a: <http://youtu.be/yUpr1F1dZt0>.

El mateix sistema d'oscil·ladors s'activa amb una manxa i s'articula amb un

teclat en l'harmònium a l'Índia, i arriba transformat en acordions, bandoneons

i harmòniques a Occident (que tanquen el cicle i tornen a ser activades per la

bufera directa i no per manxes i teclats).

Street artists playing harmonium and tabla. Disponible a: <http://youtu.be/VxvtjhycHPc>.

Los sueños (solo de bandoneón) - Astor Piazzolla. Disponible a: <http://youtu.be/
NBuOV8CnclI>.

Cómo se afina una armónica - Aprende a mantener tu armónica afinada. Disponible a: <http://
youtu.be/jfIk-cSZXcM>.

Així mateix, podem pensar ara en les canyes oscil·ladores, simples o dobles,

d'instruments com el saxofon, el clarinet, l'oboè, la gralla i tots els seus equi-

valents arreu del món, i ens adonarem que realment són els atributs estructu-

rals (llargada, gruix, flexibilitat, tensió i fins i tot humitat de les canyes) el que

determina les qualitats tímbriques i tonals del so en ser posades en vibració

per efecte de la bufera.

2.3. Activació, acció

Passem ara a veure una sèrie d'exemples que ens mostraran el grau d'impacte

en el so que tenen les diverses maneres de proporcionar energia als oscil·ladors.

Així mateix, des de la perspectiva de l'art i la creativitat, aquesta funció dels

objectes sonors i els elements que la determinen obren tota una sèrie de poè-

tiques, narratives i contextos possibles que es poden allunyar infinitament de

les accions habituals en els instruments musicals.

En aquest sentit volem recalcar, atès tot el que hem vist i el que veu-

rem, que només repensant�la�manera�d'utilitzar�i�activar�els�objectes

coneguts�podríem�descobrir�un�munt�de�possibilitats�enormes dins

de la mateixa poètica de cadascú, sense necessitat de construir cap ob-

jecte nou.

https://youtu.be/hGTchuSPHcI
https://youtu.be/hGTchuSPHcI
https://youtu.be/nn45L7Sebjw
https://youtu.be/yUpr1F1dZt0
https://youtu.be/VxvtjhycHPc
https://youtu.be/NBuOV8CnclI
https://youtu.be/NBuOV8CnclI
https://youtu.be/jfIk-cSZXcM
https://youtu.be/jfIk-cSZXcM
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D'altra banda, si volem construir objectes nous cal tenir en compte si necessi-

tarem algun element intermediari, com ara baquetes, masses, plectres, arquets,

etc. i hem de valorar si cal ajustar la forma del sistema oscil·lador per a facilitar

aquesta acció.

2.3.1. Impacte en les qualitats del so

Podem trobar diverses maneres d'activar una corda: pinçant-la amb els dits,

amb les ungles o amb plectres, percudint-la amb tota mena de martellets o

baquetes, fregant-la amb arcs o amb els dits, i cada una d'aquestes accions

generarà una tímbrica diferent. Això es produeix perquè cada activitat té un

punt o una regió de contacte diferent i transmet més o menys energia a cada

longitud d'ona de l'espectre de sobretons, durant més o menys temps.

Així mateix, ens hem de fixar en els arxifamosos intonarumori futuristes de

Luigi�Russolo. Tots els sorolls maquinals futuristes que trobarem descrits amb

gran èpica rupturista són produïts per cordes.

Luigi Russolo, Intonarumoris, 1913. Disponible a: <http://youtu.be/BYPXAo1cOA4>.

A diferència de les activacions convencionals, dins de cada caixa hi ha una

corda tensada activada per un disc dentat que la frega, la percudeix o la rasca

cíclicament. Aquesta activació impedeix que vibri normalment en la seva fre-

qüència natural i que en canvi espetegui regularment com ho fan els motors

d'explosió, segons la freqüència de gir del disc. El so diferent de cada intonaru-

mori es deu principalment al contorn diferent de cada un d'aquests discs, que

són com rodes dentades amb perfils diferents.

Figura 13. Detall del mecanisme accionador d'una rèplica d'un intonarumori, a càrrec de Martin
Simpson

Font: <http://martyn-simpson.blogspot.com/2011/08/intonarumori.html>.

https://youtu.be/BYPXAo1cOA4
http://martyn-simpson.blogspot.com/2011/08/intonarumori.html
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Una vegada generat el rebombori desitjat la gamma es pot articular apujant i

abaixant la tonalitat de la massa de soroll tensant i destensant la corda amb

un sistema de palanques.

Enllaç a contingut

Més informació i imatges detallades en una reconstrucció d'un intonarumo-
ri a: <https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/18293077/Reconstructing_Intonarumori_
NIME06.pdf>.

Així doncs, cal tenir molt clar que podem� explorar� maneres� diverses

d'activar�un�mateix�objecte�i�obtenir�sonoritats�diferents. Hem vist que les

columnes d'aire a l'interior dels tubs es poden activar bufant, però que també

es poden activar per percussió. Vegem com la gent de les illes Salomó fan sonar

les columnes d'aire tant bufant-les com percudint-les.

Nendö Bamboo Pan Pipe Band/Solomon Islands. Disponible a: <http://youtu.be/nRgrBoF-
GOSE?t=23>.

Si el tub està obert pels dos costats, qual el piquem i el tanquem per un extrem

sonarà en la seva octava baixa. Si el tub ja està tancat per un dels costats,

es pot percudir en la membrana que tapa i aquesta posa l'aire en moviment.

En tots aquests casos, encara que pensem que el material oscil·lador sigui un

tub -normalment de bambú o plàstic- hem d'entendre que realment ho és el

volum d'aire i que el material sòlid no aporta gairebé res a la sonoritat més

enllà d'establir uns límits a la columna d'aire.

Bart Hopkin encara ens mostra una altra manera d'activar el so d'una colum-

na d'aire: destapant-los. Evidentment, aquest procediment genera un so molt

singular, i tot i que no és l'acció més àgil del món, cal considerar les limitacions

de cada sistema com una característica pròpia de la poètica de l'obra i la situ-

ació que genera. Així doncs, podem tocar sense pressa o tocar entre diverses

persones. D'altra banda, recordem que no hi ha cap necessitat de «tocar cap

música en concret», de manera que hauríem de poder experimentar allò que

és intrínsec de cada situació sonora pel que és.

Suction pops. Disponible a: <http://youtu.be/IsxQ9gs8AFY> i a <http://barthopkin.com/
instrumentarium/suction-pops/>.

Algunes columnes i cavitats d'aire també s'han activat històricament, des de

l'Amèrica precolombina fins al Japó, pel moviment de l'aire�impulsat�per�un

volum�d'aigua que passa d'una cavitat a una altra. Aquestes ampolles-xiu-

lets, aprofiten la limitació temporal que implica el moviment d'una quantitat

d'aigua concreta per a crear sons que recordin el cant dels ocells, fins al punt

d'aprofitar les seqüències creades per bombolles i moviments rítmics de l'aigua.

Botella Silbato de agua - Cultura chorrera (Ecuador) - Galería de Sonidos Prehispánicos. Dispo-
nible a: <http://youtu.be/hf4avmHEwh4>.

https://youtu.be/nRgrBoFGOSE?t=23
https://youtu.be/nRgrBoFGOSE?t=23
https://youtu.be/IsxQ9gs8AFY
http://barthopkin.com/instrumentarium/suction-pops/
http://barthopkin.com/instrumentarium/suction-pops/
https://youtu.be/hf4avmHEwh4
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Exemples de Fricció

Com dèiem, la fricció�mantinguda�en�el�temps�pot�crear�ones�estacionàries

que se subdivideixen seguint la sèrie harmònica; així doncs, podem arrossegar

una cadira i obtenir un to prou clar i procurar sostenir-lo.

Una mostra d'una cadireta arrossegada i xerricant contra el terra:

Disponible a: <www.instagram.com/p/BuIyjyLI1wN/?igshid=1lecm9djgaqta>.

Aquí podem escoltar una peça electroacústica que parteix d'un sol sample d'un tamburet
arrossegat per a crear un glissando inicial fins a mantenir un to estable amb una tímbri-
ca aspra entre una veu animal i un instrument de vent trencat. Disponible a: <https://
soundcloud.com/artsonor/rns-tambur-1i2halfs>.

De la mateixa manera Tom Nunn crea sons tonals fregant tubs de cartró creant ones
estacionaries longitudinals contra una planxa que actua com a difusor i ressonador: Tom
Nunn, Lukie Tube. Disponible a: <vimeo.com/36393728>.

Un exemple paradigmàtic d'això és el Cristall Baschet: les barres oscil·ladores

fixades en un extrem tenen un comportament inharmònic si les percudim,

però activades per la fricció dels dits mullats en varetes de vidre encastades

perpendicularment, generen sons perfectament tonals.

Martí Ruiz toca el cristall trombó, dels germans Baschet. Disponible a: <http://youtu.be/z-
QeLj_zDdA>.

Vegem, tenint aquests exemples al cap -també el long string instrument d'Ellen

Fullman i el dansal de Bart Hopkin-, com una biga entra en ressonància per

acumulació d'ones longitudinals. Evidentment, no pot vibrar transversalment

perquè està retinguda contra el terra, però precisament la fricció en tot el seu

lateral crea una ona que no té res a veure amb el que passaria si la percudíssim.

World's largest friction instrument. Disponible a: <http://youtu.be/w9ulmTU8wB4>.

Obertures Poètiques

Convé conèixer com funcionen, com s'accionen, els instruments o altres ob-

jectes sonors (per què grinyola una porta, per què sona el mecanisme d'una

bici, etc.) per a poder aprofitar aquests funcionaments o modificar-los. Per

exemple, la viola de roda o hurdy gurdy utilitza des de l'edat mitjana un disc

en contacte amb les cordes que permet una fricció constant. Aquesta idea pot

mutar i, doncs, canviar la forma i, per tant, l'acció concreta fins a arribar al so

d'un intonarumori. També convé saber com funcionen les gaites, amb reservo-

ris d'aire que permeten un flux d'aire continu per a diversos tubs, que sonen

constantment mentre premem la bossa (com les manxes del orgues d'església).

Combinant aquesta idea amb l'ús de membranes de globus de làtex usades

per Prent Rodgers i Bart Hopkin trobem la peça Caminant Walker de Francesc

Quintana, que permet una exploració i una manipulació de les tensions de

les membranes bufades sense haver de preocupar-se de l'aportació de l'aire.

Caminant Walker Francesc Quintana. Disponible a: <http://vimeo.com/255043117>.

https://www.instagram.com/p/BuIyjyLI1wN/?igshid=1lecm9djgaqta
https://soundcloud.com/artsonor/rns-tambur-1i2halfs
https://soundcloud.com/artsonor/rns-tambur-1i2halfs
https://vimeo.com/36393728
https://youtu.be/z-QeLj_zDdA
https://youtu.be/z-QeLj_zDdA
https://youtu.be/w9ulmTU8wB4
https://vimeo.com/255043117
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Sempre resulta interessant conèixer tècniques instrumentals diferents de les

habituals en la nostra cultura perquè ens podrien ajudar a tenir idees noves

i a replantejar coses que donàvem per sabudes. això passa, per exemple, amb

les cítares krar d'Eritrea, que es toquen al revés que la majoria d'instruments

de corda que coneixem: rascant totes les cordes emmudides alhora i alliberant

només les que volem escoltar vibrant. Evidentment, aquesta acció invertida

constitueix una sonoritat i un estil musical concrets.

New Eritrea krar musci. Disponible a: <http://youtu.be/FY6wuvB-Skk>.

Així mateix, convé pensar com la disposició dels elements oscil·ladors condi-

ciona les possibles maneres d'activar, i veure com forma i acció es poden retro-

alimentar en una poètica escènica, performativa, narrativa, etc. El discurs so-

nor s'articula juntament amb la dispersió fragmentada d'instruments conven-

cionals, traient suc a l'exploració de les possibilitats concretes dels elements

instal·lats.

Melodies of Certain Damage (Opus 3). Disponible a: <http://youtu.be/Q5jJvoNw1y4>.

Fins i tot dins de la narrativa de l'ASMR d'explorar el so perquè sí i per a pro-

duir una suposada resposta neuroacústica, fixem-nos en l'enorme diversitat

tímbrica que aquestes youtuberes generen, no solament per les formes i mides

diferents dels gels, sinó per l'exploració d'accions i manipulacions diverses, des

de gratar, fregar, fer xocar, mastegar, tallar...

ASMR ICE Cold TINGLES! Ice Tapping & Scratching, Ice Spheres & Cubes, Unique Sounds (NO
TALKING). Disponible a: <http://youtube.com/watch?v=KdwFw6EFalY>.

Internet en va ple, d'aquests vídeos, sempre podríem descobrir alguna sonoritat insospi-
tada:

ASMR Ice Tapping, Scratching, Carving Sounds (No Talking). Disponible a: <http://
youtube.com/watch?v=9Da10bZpcXo>.

Disponible a: <https://www.youtube.com/watch?v=Qtk2mrUNKXU>.

De vegades el pretext per a crear o modificar un objecte sonor podria néixer

de la voluntat de dur a terme determinada acció, com ara els vestits sonors per

a passejar del començament de la carrera d'Ellen Fullman o de Tom Nunn.

4:16 / 17:085-18-13 - 3 invented dances - Tom Nunn and Christina Braun.  Disponible a:
<http://youtube.com/watch?v=feuJEWpP5D0>.

Un exemple paradigmàtic de com la intenció de fer una acció pot definir la

direcció i condicionar la resta d'elements funcionals és la peça Drag Guitar de

Christian�Marclay, que arrossega una guitarra elèctrica per la carretera, amb

tots els sorolls de destrucció que en podríem esperar, per a denunciar un crim

racista que va tenir lloc als Estats Units en què un home va ser cruelment

arrossegat per una camioneta.

https://youtu.be/FY6wuvB-Skk
https://youtu.be/Q5jJvoNw1y4
https://www.youtube.com/watch?v=KdwFw6EFalY
https://www.youtube.com/watch?v=9Da10bZpcXo
https://www.youtube.com/watch?v=9Da10bZpcXo
http://www.youtube.com/watch?v=Qtk2mrUNKXU
https://www.youtube.com/watch?v=feuJEWpP5D0
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Guitar Drag - Christian Marclay (1999) video.  Disponible a: <http://youtu.be/
ENzw0XGAX2Q>.

La interactivitat pot ser un factor important per a la poètica d'una escultura

o d'una instal·lació sonora, encara que sigui fonamentalment per a compartir

una experiència determinada amb el so, de manera que cada visitant o usuari

pugui participar-hi de manera directa. Així doncs, veiem un munt de peces en

què les accions a realitzar s'han dissenyat -la disposició de tots els elements,

és clar- per a poder ser fàcils per a persones que no tinguin habilitats musicals

en particular, com ara aquesta proposta de Wim�Menters.

Wood on Stone.  Disponible a: <http://youtu.be/whxk5X8uRns>.

2.3.2. Automatismes i activacions aleatòries

A banda de les interaccions diverses que un expert o el públic general pugui

tenir directament amb els objectes sonors, una tendència molt estesa en el

món de l'art sonor és el de l'objecte autòmat, ja sigui amb una seqüència pro-

gramada d'alguna manera o completament aleatòria:

Els primers mòbils d'Alexander�Calder eren sonors, per exemple Small sphere

and heavy sphere de 1932, en el qual els espectadors podien canviar els objectes

de lloc.

«Alexander Calder: Capturing Movement» Conference at the University of Virginia 2010.  Dis-
ponible a: <http://youtube.com/watch?v=siRy41Q1-Pg>.

De vegades, els sistemes que permetran el moviment necessari per a un com-

portament automàtic poden ser summament bàsics, per exemple el sistema

del pèndol, el del balancí, el de palanques simples o l'ús del moviment natural

de l'aire, de l'aigua, etc.

Aquí es genera una temporalitat i una progressió en la seqüència rítmica prou interessant
si pensem en la simplicitat del mecanisme: Le berceau : Métallophone soporifique.  Dispo-
nible a: <http://youtu.be/riDmYd55Oaw>.

I aquí es mostra un mecanisme de balanceig molt senzill i efectiu, que genera seqüències
aleatòries per la recombinació dels tons de cada caixeta de fusta, percudida internament
amb una bola: Field of flowers (Paul Dresher i Daniel Schmidt). Disponible a: <http://
youtu.be/wqfEec9oono>.

Les instal·lacions de Celeste�Boursier�Mougenot reutilitzen objectes sonors i

s'activen de maneres molt diferents d'aquelles a què estem acostumats. Creen

així una situació d'una poètica molt suggeridora, per exemple fent xocar bols

ceràmics en una piscina, com si es tractés de música de campanes aleatòries,

o disposant guitarres elèctriques perquè uns ocellets s'hi passegin i hi juguin

amb branquetes.

Boursier Mougenot: From hear to ear.  Disponible a: <http://youtube.com/watch/
v=8ZQ4Vmic>.

https://youtu.be/ENzw0XGAX2Q
https://youtu.be/ENzw0XGAX2Q
https://youtu.be/whxk5X8uRns
https://www.youtube.com/watch?v=siRy41Q1-Pg
https://youtu.be/riDmYd55Oaw
https://youtu.be/wqfEec9oono
https://youtu.be/wqfEec9oono
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQ4VmicDeM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=8ZQ4VmicDeM&t=10s


CC-BY-NC-ND • PID_00269049 45 Objecte sonor

Com dèiem, les qualitats del so es veuen altament influenciades per tota la in-

formació visual i contextual. Però des del punt de vista de la creació d'objectes

cal recalcar l'enorme possibilitat de permutacions i variacions concebibles des

del factor de les maneres d'activar objectes ben coneguts, que obre pas a noves

configuracions plàstiques i sonores.

Nao� Nishihara utilitza peces de carrosseria de cotxe, convidat a fer una

instal·lació en una regió alemanya on es fabriquen automòbils, i simplement

les frega. Però no fa girar la bola de goma per la superfície sinó que fa girar

la superfície mateixa.

ROLLIN BEAMISH + NAO NISHIHARA «abgrundtief».  Disponible a: <http://youtube.com/
watch?v=bNF-_28-Hu0>.

Rie Nakajima utilitza motorets per generen repicadisses continuades i rítmi-

ques en tota mena d'objectes.

Rie Nakajima Cyclic at IkonGallery. Disponible a: <http://youtu.be/9auW3mVOEd8>.

Rie Nakajima live session. Disponible a: <http://youtu.be/wUy4XBepiKM>.

Tomoko Sauvage utilitza el degoteig de blocs de gel desfent-se per a activar el

so de bols plens d'aigua, captat per hidròfons.

Tomoko Sauvage performance - City Sonic 2014.  Disponible a: <http://youtu.be/ip87sN-
foF8?t=18>.

Bart Hopkin planteja un format intermedi, una sèrie d'instruments diversos

anomenats semi self played instruments, que tenen un comportament autònom

i alhora ens permeten interactuar-hi. Aquest en concret utilitza el rebot d'uns

pèndols contra les cordes i d'unes varetes trenades entre cordes, sistemes que

una vegada activats mantenen seqüències rítmiques durant cert temps.

Enllaç a contingut

B.�Hopkin. SSP strings. Disponible a: <http://barthopkin.com/ssp-strings/>.

Evidentment, qualsevol acció que produeixi so pot ser l'origen d'una propos-

ta d'objecte o esdeveniment sonor, i no podem fer un catàleg de la infinitat

de processos que produeixen so. Sí que convé recordar-ho, però, per a tenir

present que des del pensament més oblic de l'art contemporani, hi ha moltís-

simes vies per a explorar el so a través dels usos i les accions possibles. Vegem

aquesta instal·lació de Zimoun, on el so, cruixent i variable, es produeix per

l'evaporació de gotes caient a sobre de planxes roents.

Zimoun: 60 medical infusion sets, water, fire, metal sheets 20 x 20 x 4 cm, 2013.  Disponible
a: <http://vimeo.com/65474872>.

https://www.youtube.com/watch?v=bNF-_28-Hu0
https://www.youtube.com/watch?v=bNF-_28-Hu0
https://youtu.be/9auW3mVOEd8
https://youtu.be/wUy4XBepiKM
https://youtu.be/ip87sN-foF8?t=18
https://youtu.be/ip87sN-foF8?t=18
http://barthopkin.com/ssp-strings/
https://vimeo.com/65474872
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2.4. Difusió

Ja hem comentat que alguns oscil·ladors tenen prou superfície i tensió pròpia

per a difondre la vibració per si mateixos, i aleshores en diem idiòfons, i que

molts d'altres no en tenen prou i aleshores cal trobar la manera de transmetre

les vibracions per contacte amb un altre element amb prou superfície, capaç de

vibrar per si mateix i per tant capaç de rebre vibracions d'un element extern.

Per tant, convé tenir en compte les característiques materials i estructurals

igual que fem amb els oscil·ladors. Cal veure si els elements difusors poden vi-

brar en el conjunt de freqüències desitjades amb suficient amplitud. Evident-

ment, la caixa d'un contrabaix i la d'un violí tenen una forma similar, però les

dimensions estan determinades per les longituds d'ona que han de mobilitzar.

Evidentment es poden utilitzar sistemes de microfonia aèria i de contacte i

també pastilles electromagnètiques que poden captar la vibració en els metalls,

i a partir d'aquí passar a un processament analògic o digital, sobre els quals

parlarem en un altre bloc i podeu trobar multitud de tutorials en línia. Per això

ara ens quedarem en les formes de difusió o radiació acústiques, ja que formen

part integral de molts objectes sonors que convé comprendre en conjunt amb

els que hem vist fins ara, i que constitueixen un element funcional en què

podem observar multitud de solucions creatives, que esperem que també us

resultin estimulants.

Enllaç a contingut

Article sobre les característiques, les limitacions i les possibilitats de diversos tipus de
microfonia:

B.�Hopkin. Everyone wants beach-front real estate. Disponible a: <http://barthopkin.com/
everyone-wants-beach-front-real-estate/>.

Sobretot estem familiaritzats amb les tapes de fusta dels instruments de corda,

que més enllà de la ressonància aèria que es pugui produir a l'interior, són prou

fines per a vibrar transversalment i moure l'aire al seu voltant. Recordem que

Baschet va substituir la caixa d'una guitarra per un inflable. També va provar

membranes amb tubs ressonadors, cons de cartró, de resina i de metall, a més

de planxes plegades amb dissenys imaginatius i metòdics que exploraven la

resposta en freqüències en funció del grau d'asimetria i tensió11.

Com sonen les escultures Baschet?  Disponible a: <https://youtu.be/uX30Mmff5EA>.

Altres autors han fet servir globus com a difusors, quan les barres de metall

no tenen prou superfície i podrien retenir molta vibració al seu interior sense

passar a l'aire. Això mateix podria passar amb un ganivet o una forquilla. Si

col·loquem aquests objectes sobre un globus, aquest no aturarà la vibració

perquè es tracta d'una suspensió molt elàstica, i part de la vibració passarà a la

superfície del globus, que la difondrà a l'aire.

5-18-13-3 invented dances - Tom Nunn and Christina Braun.  Disponible a: <https://
youtu.be/feuJEWpP5D0?t=364>.

(11)Si voleu veure'n un recull
exhaustiu us recomanem el
capítol dedicat als difusors
Baschet en la tesi doctoral.
<www.tesi.tallerbaschet.cat>.

http://barthopkin.com/everyone-wants-beach-front-real-estate/
http://barthopkin.com/everyone-wants-beach-front-real-estate/
https://youtu.be/uX30Mmff5EA
https://youtu.be/feuJEWpP5D0?t=364
https://youtu.be/feuJEWpP5D0?t=364
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Volem destacar una possibilitat que ens ofereixen els globus: canviar la pressió

sobre la superfície i canviar la tensió i el volum del so, com s'ha experimentat

en la sèrie Après-Baschet dels Nimbus (diapasons i globus com a difusors).

Fixem-nos que hem disposat els diapasons perquè facin contacte amb el globus

en l'extrem que és on la vibració té més amplitud.

NIMBUS-SEED sound sculpture ニムブス-シード音響の彫刻.  Disponible a: <https://
youtu.be/kyjgNY>.

L'escultor Reinhold�Pieper�Marxhausen fa una demostració del potencial del

poliestirè expandit, porexpan, com a material difusor. És un sòlid summament

lleuger, per la qual cosa les vibracions d'altres materials més durs, com ara bar-

res de metall o cordes, hi poden transmetre les vibracions fàcilment, mobilit-

zant peces sòlides de porexpan de gruixos molt superiors que si fossin de fusta.

Sound sculpture demonstration.  Disponible a: <https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=330>.

D'altra banda, just el mateix autor va desenvolupar una sèrie de peces interac-

tives semblants a una kalimba d'escolta íntima, amb tiges metàl·liques solda-

des a uns auriculars purament acústics, que evidentment radien el so només

cap al portador dels auriculars.

Sound sculpture demonstration.  Disponible a: <https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=146>.

Figura 14. Escolta íntima, Marxhausen

Font: <http://marxhausen.blogspot.com/2010/04/>.

Zimoun té també una peça autòmata que juga amb la rítmica de la percussió

en les mateixes caixes de cartró i l'imaginari col·lectiu de la música electrònica.

Zimoun: Compilation Video 3.6.  Disponible a: <https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=889>.

D'altra banda, també hem de tenir en compte la possibilitat de conduir la vi-

bració directament al crani, com van fer els Baschet per a unes escultures so-

nores per a sords (els que encara tenien restes de capacitat auditiva podien

mossegar uns apèndixs que transmetien la vibració per contacte). Podeu pro-

https://youtu.be/-F2edkyjgNY
https://youtu.be/-F2edkyjgNY
https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=330
https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=146
http://marxhausen.blogspot.com/2010/04/
https://youtu.be/4n7LNy13l04?t=889
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var de mossegar un bastonet o un pal de gelat i escoltar la vibració sense que

ningú més escolti la vostra kalimba cranial. Laurie�Anderson va utilitzar la

transmissió a través dels ossos del braç fins al crani en la seva peça Handphone

Table.

Laurie Anderson – Handphone Table: Remembering Sound / WRO2000@KULTURA. Disponi-
ble a: <https://vimeo.com/19207943>.

2.5. Articulació Gammes

Com que el nostre objectiu aquí no és parlar sobre les escales musicals sinó

parar atenció a les implicacions que té el fet de voler generar una gamma de

sons determinada per a un tipus de so i articular discursos sonors més variats,

veurem alguns exemples dels paràmetres que generalment tenen influència

en la tonalitat, i també les disposicions que aquestes qüestions poden originar.

Per exemple, convé pensar si busquem la polifonia o la monofonia, perquè

d'això depèn el nombre mínim d'elements oscil·ladors.

Podríem repassar tots els exemples que hem vist fins ara i analitzar quins fac-

tors fan que els sistemes puguin alterar la seva tonalitat durant el seu ús, o si

tot es determina durant la seva construcció.

Per a començar hauríem de diferenciar�entre�les�freqüències�naturals de res-

sonància d'un sistema, que són les que apareixen en funció de les seves di-

mensions i tensions inherents, i�la�possibilitat�de�forçar�una�freqüència�ex-

ternament, encara que no es correspongui amb una freqüència natural. Per

exemple, les trompes i cornetes sense pistons ni circuits extres poden articu-

lar els tons corresponents a la sèrie harmònica, establerts entre la freqüència

d'oscil·lació dels llavis en el broquet i les freqüències de ressonància de la co-

lumna d'aire.

Corneta de órdenes.  Disponible a: <https://youtu.be/kD20nvMVy7E>.

Cornu de pompeii. Disponible a: <https://youtu.be/1IlZgj2FAHA>.

D'alta banda, podem induir freqüències a un material de diverses maneres,

com ens mostra aquest experiment fàcil de dur a terme: introduïm una rosca

hexagonal dins d'un globus i l'inflem. Si fem girar el globus de manera que

la rosca rodi contra l'interior, les cares de la rosca percudiran a una certa fre-

qüència que s'imposarà a tota la membrana, de manera que segons la velocitat

del gir el to pujarà o baixarà.

Screaming Balloon - SickScience! #161.  Disponible a: <https://youtu.be/-7gOyzG5Tmc>.

Bart Hopkin ha creat un dispositiu, basat en l'experiment del físic Félix Savart,

per a establir la relació entre la freqüència i la sensació de to disposant unes

rodes dentades, amb diàmetres i nombres de dents diferents, que percudeixen

unes peces de cartró o plàstic i imposen freqüències concretes, amb uns inter-

vals definits.

http://vimeo.com/19207943
https://youtu.be/kD20nvMVy7E
https://youtu.be/1IlZgj2FAHA
https://youtu.be/-7gOyzG5Tmc
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Savart's Wheel, a musical instrument by Bart Hopkin.  Disponible a: <https://youtu.be/
WSWG5Wv6fLM>.

El més habitual, però, és aprofitar les freqüències�naturals�d'un�cos, que de-

penen de les seves longituds�d'ona, és a dir, dels límits naturals o imposats

externament, i de la tensió natural per a tals límits. Sobre aquesta base, cal

trobar la modificació més adequada per a cada sistema, canviant les longituds

o les tensions.

Vegem exemples de canvi en les longituds. Cal pensar si volem aconseguir una

modulació de les freqüències gradual, és a dir, amb glissando per un gradient

continu, o si volem definir uns passos discrets, és a dir, fraccionar l'espectre

continu de freqüències, formant escales amb graus definits. Així doncs, podem

fer marques al mànec o suport d'una corda, incorporar-hi trasts, per a definir

les longituds triades, o deixar la possibilitat de lliscar per qualsevol punt in-

termedi de la corda. Això mateix es pot fer amb una columna d'aire: podem

interrompre una columna d'aire dins d'un tub amb un forat i canviar-ne la

longitud (o, inversament, commutar uns tubs per altres de longituds diferents

com ara les trompetes amb pistons) o bé trobar sistemes per a allargar i escur-

çar la columna d'aire a voluntat. Els trombons de vares i les flautes d'èmbol

són una solució consolidada, però Bart Hopkin ha trobat una altra fórmula:

un tub metàl·lic amb una obertura longitudinal de punta a punta, que es tapa

amb una tira elàstica magnètica, com els imants de nevera. La tira està tensa-

da de manera que tendeix a obrir-se, així que la part que queda en contacte

amb el tub tanca l'obertura magnèticament i es pot obrir o tancar segons on

col·loquem el dit.

Enllaç a contingut

B.�Hopkin. Moe. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/moe/>.

MOE Flute - Bart Hopkin.  Disponible a: <https://youtu.be/E5S1CE8QGO8>.

Així com estem familiaritzats amb l'escurçament de les cordes en la construc-

ció d'una arpa i amb la limitació de les longituds de les cordes en violins, vio-

loncels, guitarres, etc., Bart Hopkin ens mostra que es pot fer el mateix amb

barres fixes en un extrem:

Enllaç a contingut

B.�Hopkin. HHK. Disponible a: <http://barthopkin.com/hhk-bridge/>.

Hand- held key.  Disponible a: <https://youtu.be/KIioBKT4yyU>.

Tot i que semblaria que hi ha pocs idiòfons que puguin articular tons diferents

en la seva freqüència fonamental natural, vegem-ne diverses opcions.

Krystyna�Bobrowski imposa límits a barres suspeses sobre globus per a blo-

quejar i activar certs modes de vibració i així toca, doncs, la sèrie de parcials

inharmònics presents en una barra.

https://youtu.be/WSWG5Wv6fLM
https://youtu.be/WSWG5Wv6fLM
http://barthopkin.com/instrumentarium/moe/
https://youtu.be/E5S1CE8QGO8
http://barthopkin.com/hhk-bridge/
https://youtu.be/KIioBKT4yyU
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Krystyna Bobrowski 10th Annual Outsound New Music Summit 7/22/11.  Disponible a:
<https://www.youtube.com/watch?v=YDlHVSfanHg>.

Això ho podríem provar amb qualsevol objecte: trobar�els�punts�correspo-

nents�a�nodes�i�antinodes�per�a�escoltar�diversos�modes�de�vibració�natu-

rals.

Una altra manera de modelar� les� freqüències� imposant� límits� i� alterant

la� velocitat� de� propagació del so és utilitzant aigua per a disminuir les

oscil·lacions en alguns idiòfons.

A l'Índia, el jal tarang és instrument tradicional, que consisteix en un conjunt

de bols ceràmics d'ús alimentari quotidià, triats pel seu bon so, que es reafinen

a voluntat afegint aigua fins a trobar cada un dels tons desitjats.

Jal tarang.  Disponible a: <https://youtu.be/BhNcjLy5CeA?t=85>.

John�Cage va fer servir un gibrell ple d'aigua per a submergir-hi un gong i can-

viar-ne el to, i així va aconseguir un glissando descendent: com més superfície

del gong se submergeix més es disminueix la freqüència. Això va ser utilitzat

a la peça First Construction in Metal.

John Cage: First Construction in Metal.  Disponible a: <https://youtu.be/FVAbMtxR-
LOQ?t=77>.

Aquí podem escoltar un únic gong submergit: Water Gong. Disponible a: <https://
youtu.be/ZctqhSMuA60>.

Vegem Akio�Suzuki explorant els canvis de to i els glissandos possibles d'una

ampolla relativament plana, amb una certa quantitat d'aigua a l'interior.

Akio Suzuki on Walthamstowe Marshes 3.  Disponible a: <https://youtu.be/RQucABbaaN4>.

Nosaltres mateixos vam fer una instal·lació en unes muscleres per al festival

Eufònic a base de campanes tubulars, activades pel moviment de les ones del

mar. Així mateix, el to de cada tub feia glissandi en funció de la part que que-

dava submergida. Així doncs, podríem pensar en un sistema per a submergir

un metal·lòfon parcialment i crear efectes similars a voluntat, igual que ho

podem fer amb la palanca d'una guitarra elèctrica.

Glissandi Tubulars Eufònic 2014.  Disponible a: <https://youtu.be/TZUv4J6Taxk>.

D'una manera anàloga, podem regular la freqüència d'una cavitat d'aire si can-

viem el volum disponible omplint-lo i buidant-lo d'aigua.

Balloon Flute.  Disponible a: <https://youtu.be/T0e6my3hLls?t=248>.

Vegem exemples de canvis�en�les�tensions: la serra musical és un exemple

fantàstic d'objecte naturalment inharmònic que passa a tenir un comporta-

ment tonal fruit de la fricció, amb prou superfície per a ser un oscil·lador idi-

ofònic i prou flexible per a poder tensar i destensar manualment, de manera

https://www.youtube.com/watch?v=YDlHVSfanHg
https://youtu.be/BhNcjLy5CeA?t=85
https://youtu.be/FVAbMtxRLOQ?t=77
https://youtu.be/FVAbMtxRLOQ?t=77
https://youtu.be/ZctqhSMuA60
https://youtu.be/ZctqhSMuA60
https://youtu.be/RQucABbaaN4
https://youtu.be/TZUv4J6Taxk
https://youtu.be/T0e6my3hLls?t=248
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que es pugui controlar amb precisió un gran rang tonal. Evidentment, la for-

ma i el material específics són els adequats per a poder comportar-se d'aquesta

manera.

Musical Saw: The Strangest Instrument You've Ever Seen.  Disponible a: <https://youtu.be/
KyNcUQacyX0>.

Els tambors parlants (talking drums) dels països de l'Àfrica oriental permeten

tensar i destensar les membranes durant la interpretació12 i, per tant, canvi-

ar-ne el to.

The talking drum-Donno.mpg-KwameAnsah-Brew @ FrostburgState Univ.  Disponible a:
<https://youtu.be/sDSPPHGht5s?t=43>.

Els kotsuzumi del Japó, tot i presentar una tímbrica diferent per la seva cons-

titució i perquè els percudeixen amb la mà sense baquetes, aconsegueixen el

mateix efecte.

KOTSUZUMI.  Disponible a: <https://youtube.com/watch?v=z47Xt6M7m50>.

La mateixa idea de canviar la tensió és la que es tecnifica a Occident, delegant la tensió
en l'ús de pedals per a alliberar les dues mans, en les timbales orquestrals:

Drucktrommel / PressureDrum.  Disponible a: <https://youtu.be/v-mnTKgoCXg>.

Aquí podem escoltar el glissando de la timbala, i poc després podem escoltar com inter-
preta una melodia amb diverses membranes en tensions diverses: Instrument: Timpani.
Disponible a: <https://youtu.be/40k3AAbA7tM?t=186>.

Així mateix, veiem els tambors de marc (frame drums) construïts per David Roman, que
es poden afinar inflant una càmera de bicicleta contra la membrana, cosa que la tensa
més o menys: 20 mazhar frame drum with thick goat skin. Disponible a: <https://youtu.be/
khzFuSl426A>.

Bart Hopkin genera sistemes que permeten graduar la velocitat de les

oscil·lacions dels sacsejadors (shakers) amb pesos mòbils, i ens mostra

l'impacte�del�pes�en�la�tensió�i�la�flexió a una velocitat subsònica que perce-

bem com a polsos i no com a tons. És a dir, ens mostra que, a més de gammes

tonals, podríem construir gammes temporals polirítmiques.

Enllaç a contingut

B.� Hopkin. Dinosaur and shaker arms. Disponible a: <http://barthopkin.com/dino-
saur-and-shaker-arms/>.

Per a acabar aquest apartat, vegem els beneficis de disgregar i repartir els ele-

ments oscil·ladors, cosa que permet generar altres tipus d'articulacions melò-

diques, tocar entre diverses persones, generar espais, etc. Un sol intèrpret pot

definir la gestualitat que més li convingui, més enllà de l'ordenació de greu

a agut habitual.

Solomon Islands Pipes.  Disponible a: <https://youtu.be/4BgNRkNpGyg>.

Enllaç a contingut

Vegem com Bart Hopkin hi afegeix forats, com fem amb les flautes, per a augmentar el
nombre de tons que pot fer cada tub oscil·lador:

(12)De fet, els tambors parlants
s'utilitzen per a reproduir les ento-
nacions melòdiques de la parla, ja
que llengües com la Yorubà són
tonals i efectivament es transme-
ten missatges usant tons amb els
tambors a gran distància igual que
es faria amb la parla. Disponible
a: <https://en.wikipedia.org/wiki/
Talking_drum - How_they_"talk">.

https://youtu.be/KyNcUQacyX0
https://youtu.be/KyNcUQacyX0
https://youtu.be/sDSPPHGht5s?t=43
https://www.youtube.com/watch?v=z47Xt6M7m50
https://youtu.be/v-mnTKgoCXg
https://youtu.be/40k3AAbA7tM?t=186
https://youtu.be/khzFuSl426A
https://youtu.be/khzFuSl426A
http://barthopkin.com/dinosaur-and-shaker-arms/
http://barthopkin.com/dinosaur-and-shaker-arms/
https://youtu.be/4BgNRkNpGyg
https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_drum#How_they_%22talk%22
https://en.wikipedia.org/wiki/Talking_drum#How_they_%22talk%22
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B.�Hopkin. Bootoo. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/bootoos/>.

Marxhausen ens mostra com llençar les notes d'una melodia, amb un objecte

per a cada to de la seqüència, amb les seves singing rods (veiem que es tracta

de barres idiofòniques, afinades per a sonar en els seus modes transversals).

Sound Sculpture Demonstration.  Disponible a: <https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=668>.

El màxim d'atomització i dispersió de la gamma és l'angklung indonesi, nom

que rep l'instrument i també el gènere musical: cada intèrpret té una peça de

bambú (dues o tres canyes afinades per octaves, de manera que cada peça dona

un to molt clar) que se sacseja creant un tremolor. Cada intèrpret toca només

un to, de manera que cal coordinar-se per a fer una melodia entre tots.

An Angklung Orchestra. Our Asian Neighbours - Indonesia.  Disponible a: <https://
youtu.be/9yeEBoiQaN4?t=72>.

L'artista filipí José�Maceda havia organitzats concerts -sovint amb tallers for-

matius previs- en els quals el mateix públic, de centenars d'assistents, esde-

venia intèrpret i utilitzava aquestes estratègies�d'atomització�i�repartiment

d'objectes de bambú per a generar textures envolvents i plurifocals.

Aquí podem escoltar un segons d'un dels esdeveniments de José Maceda:

Documentary of José Maceda on Japanese TV 1991 (1/5). Disponible a: <https://youtu.be/
HBXXq9cGDCI?t=27>.

Voldríem recalcar que hi ha tota mena d'escales musicals al marge de les més

convencionals a Occident, des de multitud d'escales tradicionals d'altres cul-

tures -particularment del Pròxim Orient a l'Extrem Orient-, xentonals, amb

intervals aparentment dissonants o desafinats a oïdes occidentals, passant per

escales de tot tipus buscades per tendències experimentals del segle xx diverses

(les basades en teories pitagòriques i les microtonals, amb figures com Harry

Partch com a exponent de referència) i arribant a les afinacions fortuïtes, el

found tuning, que proposa usar els valors que naturalment apareguin en les

configuracions d'objectes sonors diversos. En serien un exemple algunes peces

dels Baschet, en què les barres es fixen segons una disposició visual preconce-

buda, sense intenció d'obtenir uns valors precisos, de manera que l'afinació

definitiva és un sistema xentonal fortuït, que constitueix un món per explorar,

que probablement no hauríem dissenyat mai arbitràriament.

Escoltem una peça improvisada amb Sachiko Nagata amb l'escultura Baschet Kawakamip-
hone de 1970, que precisament presenta una gamma xentonal fruit d'una disposició de les
longituds visual completament arbitrària: Disponible a: <https://ruids.bandcamp.com/
track/tubular>.

http://barthopkin.com/instrumentarium/bootoos/
https://youtu.be/KVePUBUMeXQ?t=668
https://youtu.be/9yeEBoiQaN4?t=72
https://youtu.be/9yeEBoiQaN4?t=72
https://youtu.be/HBXXq9cGDCI?t=27
https://youtu.be/HBXXq9cGDCI?t=27
https://ruids.bandcamp.com/track/tubular
https://ruids.bandcamp.com/track/tubular
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Figura 15. Kawakamiphone restaurat a Osaka. François Baschet

Font: <http://osaka.tallerbaschet.cat.>.

L'escultura sonora és un espai que pot aparèixer completament alliberat de

certes pràctiques musicals i dels seus codis, però també pot ser un espai on ex-

plorar certs fenòmens perceptius, sensacions, que van associats a l'efecte har-

mònic o inharmònic de les afinacions, per l'enorme influència de la música en

el nostre dia a dia, de manera que conèixer les teories darrere de les afinacions

pot ser motiu d'experiments sonors molt interessants.

Acabem aquesta secció recordant la noció de gamma�multitímbrica, en què

els valors no es poden ordenar simplement de greu a agut perquè la diversi-

tat de característiques tímbriques s'obren a altres aspectes, i tanmateix podem

trobar criteris per a associar sons amb timbres diferents tinguin més o menys

característiques tonals. Les bateries en són un bon exemple, i val la pena plan-

tejar-se quins elements són susceptibles de sumar-se a una gamma de timbres.

Vegem com el percussionista Dario Rossi apel·la a l'imaginari sonor del techno buscant
timbres equivalents en objectes diversos: Amazing techno street drummer Dario Rossi. Dis-
ponible a: <https://youtu.be/YbsvFMEvPo4>.

Acostant-se a l'estètica de l'electroacústica, Tom Nunn explora la interacció

entre les micropulsacions de les pues de pintes, paper de vidre, volanderes,

sèries de barretes, etc., en els seus skatchboxes.

Rigs!: Tom Nunn demonstrates Skatchboxes. Disponible a: <https://youtu.be/ElrJisnhtSU>.

Veiem, doncs, que a banda de la pluralitat d'elements -formes i materials- que

podem reunir per a crear-nos una gamma de timbres, les diverses accions pos-

sibles a explorar també permeten trobar sonoritats diverses, cosa que podem

observar clarament en els acoustic laptops o portàtils acústics.

Srosh Ensemble Acoustic Laptop Duo. Disponible a: <https://youtu.be/L1bk5FPdaVY>.

http://osaka.tallerbaschet.cat.
https://youtu.be/YbsvFMEvPo4
https://youtu.be/ElrJisnhtSU
https://youtu.be/L1bk5FPdaVY
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2.6. Ressonància

Quan François Baschet organitza i descriu les funcions elementals de tot ob-

jecte sonor, hi afegeix aquest últim factor, que malgrat no ser imprescindible

per al funcionament dels objectes, quan hi és acaba definint el caràcter de la

sonoritat.

Es tracta d'afegits o modificacions de la resta d'elements que augmenten

o redefineixen la ressonància. Avui en dia, podríem descriure'ls com a

filtres, des de la perspectiva de l'efecte que tenen en la morfologia del

so. És a dir, no es tracta d'una funció imprescindible perquè hi hagi so,

però sí que és imprescindible per a definir les qualitats d'alguns sons.

Els ressonadors afegits més habituals tradicionalment són els tubs ressonadors

-que aprofiten la ressonància aèria- i les cordes simpàtiques -que aprofiten la

ressonància per contacte entre sòlids-, tal com dèiem sobre els llaüts barrocs o

els pedals que alliberen totes les cordes dels pianos.

What do the pedals on a piano do? | Cunningham Piano Company, Philadelphia, King of Prus-
sia, PA. Disponible a: <https://youtu.be/xwYBBWFDZRA?t=87>.

Els Baschet incorporen molles que acumulen energia en els sistemes acústics

i l'alliberen gradualment, de la mateixa manera que els amplificadors de gui-

tarra incorporaven grups de molles per a la mateixa funció, crear un efecte de

reverberació.

En l'analapos d'Akio Suzuki s'utilitzen llargues molles per a crear efectes de

reverberació i eco entre les membranes de dos cilindres, que poden actuar

acústicament de micròfon i altaveu recíprocament. Així mateix, el yaybahar

introdueix les molles com a intermediaris per a propagar el so dels oscil·ladors

a les membranes difusores per a crear també aquesta reverberació.

AKIO SUZUKI ANALAPOS. Disponible a: <https://youtu.be/sveCfvKr0wM>.

Yaybahar by Görkem #en. Disponible a: <https://youtu.be/_aY6TxC1ojA>.

Cal tenir present que si ens trobem davant d'un objecte realment idiofònic, pot

resultar complicat sinó impossible poder-hi afegir un element difusor, perquè

qualsevol contacte amb una regió vibrant antinodal hi restaria energia. Així

doncs, una manera d'augmentar el volum total és l'ús de ressonadors aeris,

tubs afinats igual que els idiòfons, que no entren en contacte amb el cos.

En aquest cas, a més dels tubs que afegeixen energia a les freqüències greus, hi ha algun
tipus de brunzidor -ocult en el tub- per a afegir una textura.

Playing a big bass marimba. Disponible a: <https://youtu.be/mIYSNYxjHe4>.

https://d.docs.live.net/8f14a7b045e96d39/Documents/CLIENTS/Huygens/00211_30643_PID_00269049/youtu.be/xwYBBWFDZRA?t=87
https://youtu.be/sveCfvKr0wM
https://youtu.be/_aY6TxC1ojA
https://youtu.be/mIYSNYxjHe4
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Si pensem en els sons vocals, veiem que l'oscil·lació es produeix a les cordes de

la laringe, on es genera el to, i l'obertura de la cavitat bucal, juntament amb

la col·locació de la llengua, defineixen l'equalització dels diversos sobretons i

fan que alguns ressonin més i altres menys.

La cultura Pako fa servir aquesta flexibilitat ressonadora de la boca per a filtrar

el so d'instruments de corda i de vent, cosa que genera el so del vocòder a

oïdes occidentals.

Vietnam Pako. Disponible a: <https://youtu.be/0FCplhwgDwM>.

The A'bel and A'reng - Co Tu and Ta Oi Pako peoples of Hue Province, Vietnam. Disponible
a: <https://youtu.be/KTC5QnkYysY>.

En el cas de les cordes, les oscil·lacions de la corda passen longitudinalment a

través d'una corda secundària fins a una peça rígida que la transmet a les dents

i al crani, cosa que permet que la boca faci de ressonador de resposta variable.

Tal com havíem vist que l'aigua es podia fer servir per a modificar la tensió i els

límits de les longituds d'ona en sòlids, això també s'ha utilitzat per a alterar la

ressonància de les superfícies difusores, de manera que la tonalitat fonamental

es manté però la proporció dels parcials es modifica. Un instrument de refe-

rència és el waterphone.

Waterphone - Instrumento Musical Escalofriante. Disponible a: <https://youtu.be/-
HkXHrBIIrg>.

Bart Hopkin ens mostra com aplicar aquest fenomen a estructures de corda.

B.�Hopkin. Aqaalt. Disponible a: <http://barthopkin.com/instrumentarium/aquaalt/>.

B.�Hopkin. PSALT Water. Disponible a: <http://barthopkin.com/psalt-water/>.

Bowed Water Psaltery - a musical instrument by Bart Hopkin.  Disponible a: <https://
youtu.be/ja12SJsjF5Q>.

Una altra aproximació a aquesta funció de filtratge final serien totes les modi-

ficacions i afegits en els oscil·ladors i difusors que n'alteren els modes naturals

de vibrar i que així influencien les qualitats finals del so.

Enllaç a contingut

Vegem els ponts que afegeixen un brunzit en interactuar lleument amb els harmònics
superiors de les cordes, com en el sitar de l'Índia o la begena africana.

B.�Hopkin. Amejawari. Disponible a: <http://barthopkin.com/amejawari>.

Cadenes, xinxetes i altres objectes que repiquen i afegeixen textura contra els

plats d'una bateria o la membrana de la caixa.

DRUM HACK | Easy DIY Cymbal Sizzle/Rivet. Disponible a: <https://
youtu.be/9eOGfW_rucU?t=87>.

Aquí podem escoltar el so de les membranes d'una caixa i com es va afegint tensió a les
molles que contacten amb les molles de la membrana inferior: Ep. 7 How to Dial in Your
Snare Wires. Disponible a: <https://youtu.be/BF1hzMhx9oc?t=186>.

https://youtu.be/0FCplhwgDwM
https://youtu.be/KTC5QnkYysY
https://youtu.be/-HkXHrBIIrg
https://youtu.be/-HkXHrBIIrg
http://barthopkin.com/instrumentarium/aquaalt/
http://barthopkin.com/psalt-water/
https://youtu.be/ja12SJsjF5Q
https://youtu.be/ja12SJsjF5Q
http://barthopkin.com/amejawari/
https://youtu.be/9eOGfW_rucU?t=87
https://youtu.be/9eOGfW_rucU?t=87
https://youtu.be/BF1hzMhx9oc?t=186
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O els pesos afegits per a alterar el mode harmònicament natural d'oscil·lació

de les cordes i assolir altres textures i configuracions inharmòniques13, des

del piano preparat de Cage fins a les invencions de William Sethares o Bart

Hopkin.

John Cage - Sonata V (from Sonatas and Interludes) - Inara Ferreira, prepared piano. Disponible
a: <https://youtu.be/jRHoKZRYBlY>.

Igual que podríem considerar les articulacions de la cavitat bucal com un res-

sonador afegit a les cordes vocals, podríem considerar que qualsevol espai en

el que es propaga el so és un ressonador que filtrarà, afegirà un perfil propi a

les qualitats sonores i ressaltarà algunes bandes de freqüències i en mitigarà

altres. Paul Kikuchi té una sèrie d'intervencions site specific, en què mostra fins

a quin punt podem comptar amb les qualitats que l'espai aporta al so, quant a

prolongació per reverberació, retards rítmics per eco i filtratge de freqüències.

Per a acabar aquesta secció dedicada a l'anàlisi dels components funcionals

descrits per Baschet, i tancant allò referit als ressonadors afegits, observem

amb atenció tots els recursos que desplega Suzuki en aquesta exploració sono-

ra: utilitza només dues pedres, una a cada mà, com a oscil·ladors idiofònics.

Articula tons més o menys aguts, més o menys secs, alliberant unes parts o

altres de les pedres, i utilitza les mans per a fer cavitats ressonadores que també

canvien la coloració, l'equalització dels sons. A més, utilitza la cavitat bucal

com a ressonador, i els rebots més o menys curts del so en l'espai arquejat a

sota el pont.

Enllaç a contingut

Vegem els ponts que afegeixen un brunzit en interactuar lleument amb els harmònics
superiors de les cordes, com en el sitar de l'Índia o la begena africana.

B.�Hopkin. Weighted strings: four instruments. Disponible a: <http://barthopkin.com/ins-
trumentarium/weighted-strings/>.

Paul Kikuchi: Drum Solo at Satsop Nuclear Plant. Disponible a: <https://youtube.com/
watch?v=lN3HM4oTVOY>.

Akio Suzuki on Walthamstowe Marshes 1. Disponible a: <https://youtu.be/XKK5IEhko3g>.

(13)Podríem debatre sobre si aques-
tes modificacions s'haurien de
considerar com a part constitu-
ent de la naturalesa estructural de
l'oscil·lador o si les concebem com
a afegit de ressonància, però més
enllà de la qüestió taxonòmica, ara
per ara el més important és que
comprenguem l'impacte que te-
nen en la sonoritat resultant.

https://youtu.be/jRHoKZRYBlY
http://barthopkin.com/instrumentarium/weighted-strings/
http://barthopkin.com/instrumentarium/weighted-strings/
https://www.youtube.com/watch?v=lN3HM4oTVOY
https://www.youtube.com/watch?v=lN3HM4oTVOY
https://youtu.be/XKK5IEhko3g
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3. Objecte trobat i construcció: exploració,
composició, arranjament

Hem vist un bon grapat d'instruments, escultures i objectes sonors per a sonar

en contextos diferents. Convé conèixer el màxim d'aquests dispositius, fins

i tot quan la narrativa, la sonoritat o l'aspecte estilístic no ens agradi perso-

nalment, per a acumular coneixements, ampliar les perspectives i poder tenir

elements d'inspiració. Certament la física acústica és un terreny molt ampli,

però a mesura que comprenem el funcionament de l'acústica podem anar lli-

gant caps i acumular coneixements a cada observació directa que fem. Com

que pretenem que pugueu posar en pràctica la configuració d'objectes sonors,

ja sigui construint des de zero o reutilitzant objectes i instruments existents,

voldríem aportar algunes reflexions i exemples més.

Una primera aproximació per a poder arribar a construir escultura sonora,

o bons instruments objectes sonors, seria començar a manipular i explorar

aquells als quals puguem tenir accés. Verificar el màxim de fenòmens que ve-

iem aquí i en altres fonts, i no tenir por a fracassar o a provar coses sense més

propòsit que el de fer sonar o sentir sons en si mateix.

La majoria d'objectes que ens rodegen, i molts que tenim ben a prop, poden

tenir una sonoritat interessant en si mateixa, però dependrà del context en

què puguem realment descobrir-los i valorar-los, i per a això pot caldre temps.

Per a començar, escoltar els bols i les copes que tinguem a l'abast, o fer sonar

els de la botiga del barri sense por, i triar-ne alguns pel seu so.

Steven�White es va comprar una granja vella a amb tota la maquinària agrí-

cola i va fer una sèrie d'escultures sonores reciclant tota mena de peces i parts

industrials, triant-les per la seva forma i sonoritat.

Molecular Roulette - Steven White sound sculpture. Disponible a: <https://youtu.be/pN-
mpfa14ug>.

Fixem-nos en la sonoritat dels objectes de Bélaműhely, en la seva majoria

instruments fets amb materials reciclats que apunten a l'imaginari sonor del

techno. Us recomanem que primer l'escolteu sense mirar-lo. Ens interessa par-

ticularment el motiu rítmic inicial que es manté durant tota la peça.

Bélaműhely - Tekno_1. Disponible a: <https://youtu.be/xyxb546yxcg>.

Fixem-nos en aquest riff inicial tocat amb una mena de bagul. Sembla que

no han fet cap canvi constructiu al bagul, sinó que simplement han trobat

una sonoritat que recorda sons propis de l'electrònica, sobretot gràcies a la

modulació produïda per la percussió en zones diferents, que crea un efecte de

filtre dinàmic. L'objecte en si té tot de sons possibles, també en funció del tipus

i consistència de massa utilitzada i de les regions on l'activem, però cal tenir

https://youtu.be/pN-mpfa14ug
https://youtu.be/pN-mpfa14ug
https://youtu.be/xyxb546yxcg


CC-BY-NC-ND • PID_00269049 58 Objecte sonor

la sonoritat del techno al cap per a adonar-se de la similitud i incloure l'objecte

a la paleta de sons, no hi ha tant una construcció d'un objecte físicament sinó

l'elaboració d'un arranjament en funció d'una escolta intencional. Aquest so

cobra un valor, mostra d'un enginy sonor, en funció del context creat pel seu

ús, en relació amb altres sons; en un altre context potser no seria més que un

«cloc-cloc-cloc» qualsevol.

El lutier experimental Henry�Dagg, que ha col·laborat amb artistes com Björk

amb instruments realment sofisticats, també es permet crear instruments amb

objectes trobats, com ara setze gatets de peluix que miolen en prémer-los. Dis-

posats de greu a agut formen un autèntic orgue de gats i constitueixen una

mena d'exercici kitsch i autoparòdic respecte de les excentricitats del món de

l'art. Ara bé, per a poder interpretar música convencional acompanyat per un

piano i portar la idea a terme, cal que cada gatet de peluix tingui un to concret.

Com que molt improbablement no els trobaríem afinats d'aquesta manera,

podem imaginar que Dagg ha reafinat els oscil·ladors de cada gatet. Això im-

plica un cert coneixement, que ara ja hem adquirit: la majoria de joguines que

sonen per pressió porten una llengüeta batent de plàstic -la mateixa que tro-

bem dins d'un espanta-sogres- de la mateixa família de tots els lamel·lòfons.

Canviant la longitud de la llengüeta podem canviar el to, així de simple. Tèc-

nicament no té cap misteri, però cal conèixer les llengüetes i atrevir-se a fer-

ne alguna malbé si convé.

Private Widdle - Henry Dagg and theCatastrophony. Disponible a: <https://youtu.be/
C3ImDrWIclc>.

Finalment, voldríem aportar un element de reflexió respecte a la relació entre

els objectes i els usos: hi ha objectes molt sofisticats, que requereixen molta

experiència i perícia constructiva -pensem en un piano de cua o en un Cristall

Baschet, en les barres soldades de Harry Bertoya, en un gong javanès-, que

assoleixen unes sonoritats espectaculars, molt elaborades, i que poden ser ac-

tivades per qualsevol persona sense que hagi d'aprendre cap tècnica particu-

lar. La tecla del piano, la vareta de vidre, la massa adequada i cada part del

sistema fan la feina a la perfecció, i el so és sempre igual de bo. Per poc que

fem, l'experiència retorna un so elaborat que realimenta les nostres ganes de

jugar-hi.

D'altra banda, hem vist com amb objectes molt poc elaborats, o de construc-

ció molt fàcil -les pedres de Suzuki, les canyes de les illes Salomó, el bagul de

Bélaműhely-, també podem aconseguir sons interessants, però sovint reque-

reixen una capacitat de crear interès per mitjà d'una tècnica específica o de

la creació d'un context poeticosonor. Sense tota l'activitat necessària, serien

sons que podrien passar desapercebuts o simplement no generar cap interès

ni reforçar les ganes d'interactuar, aprendre, aprofundir.

Evidentment no estem dient que tot objecte elaborat serà fàcil d'utilitzar, ni

que tot objecte de construcció simple requerirà una atenció especial per a ser

activat (també hi ha construccions elaborades difícils d'usar i construccions

https://youtu.be/C3ImDrWIclc
https://youtu.be/C3ImDrWIclc
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simples fàcils d'usar), però creiem que convé reflexionar sobre aquests equili-

bris, pensar en qui és el destinatari o usuari potencial a l'hora de plantejar una

peça que pugui ser interactiva, i aprofitar per a jugar amb aquests factors a

favor de l'experiència sonora. Així doncs, les peces autòmates, que funcionen

per si mateixes, i que no requereixen cap acció del públic, solen requerir molta

planificació i elaboració.

Els continguts diversos que hem seleccionat provenen de diverses disciplines i

cultures, i probablement només tenen en comú el fet de sonar i poder ser des-

crits des de la física acústica i analitzats des del sistema Baschet. Esperem que

aquests continguts, juntament amb les propostes d'experimentació directa, us

permetin començar a generar idees i gust pels objectes sonors.

Lectura complementària

M.� Rocha� Iturbide (setembre 2019). «La expansión de la escultura y de la ins-
talación sonora en el arte (1)». Revista Online SulPonticello, núm. 63. Disponible
a: <http://3epoca.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-so-
nora-en-el-arte-1/#.XhjFHfxCfIU>.

http://3epoca.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/#.XhjFHfxCfIU
http://3epoca.sulponticello.com/la-expansion-de-la-escultura-y-de-la-instalacion-sonora-en-el-arte-1/#.XhjFHfxCfIU
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