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Introducció

Abordar la música experimental no és una tasca fàcil. Per a començar, perquè

n'hi ha moltes i són molt diverses. Cadascuna es relaciona, directament o tan-

gencialment, amb alguna tradició, fins i tot amb diverses alhora, ja sigui per

a ampliar les seves possibilitats o per curtcircuitar-les. N'hi ha que parteixen

de la composició clàssica i altres que sorgeixen de llenguatges populars com

ara el jazz, el pop o el folklore. I també hi ha les que, circumscrites a alguna

d'aquestes categories, es singularitzen completament per la seva vinculació a

una conjuntura tecnològica específica, com és el cas de la música concreta,

l'electroacústica i l'electrònica. En aquest aspecte, al marge dels discursos que

se situen premeditadament fora de l'òrbita del «musical» per a reflexionar so-

bre la naturalesa mateixa de l'esdeveniment sonor assumit com a art, es pot

afirmar que, en origen, les músiques experimentals no són sinó declinacions

d'altres músiques, les quals, al seu torn, han acabat esdevenint noves tradici-

ons.

És aquesta, doncs, una història complexa i farcida de creuaments, revinclades,

hibridacions i fluxos constants d'idees i metodologies en perpètua mutació i

en múltiples direccions. Per tot això, un relat sintetitzat i cronològic dels fets i

les troballes de les músiques experimentals al segle XX que es pretengui raona-

blement exhaustiu i es resisteixi a la mera enumeració telegràfica d'efemèrides

pot resultar tan feixuc com confús. D'aquí la decisió de l'autor d'articular el

text1 sobre la base de blocs temàtics, corresponents a altres assoliments acon-

seguits per aquestes músiques. Músiques que neixen com a processos de cerca

més enllà dels límits formals i conceptuals, i els èxits de les quals nomes es

poden mesurar en perspectiva, observant el grau d'infiltració del que proposen

fora del seu marc factual.

El�context�històric

La segona meitat del segle XIX va ser una era de transformació sense precedents

a Occident. La revolució industrial va precipitar la transició cap a una nova

estructuració econòmica i política de la societat, les ressonàncies de la qual van

afectar pràcticament tots els aspectes de la vida. L'augment de la població, la se-

va concentració en nuclis urbans, el canvi del model productiu i l'emergència

de la burgesia i el proletariat com a classes socials, amb el subsegüent naixe-

ment d'ideologies com el comunisme i l'anarquisme, tot això sumat a una ac-

celeració vertiginosa del progrés tecnològic –en menys de cent anys es van

inventar la locomotora, la llum incandescent, el telèfon, l'automòbil i l'avió–,

van contribuir de manera decisiva a l'establiment d'un moment de gran agi-

tació en el qual el món i el seu sentit van haver de tornar a ser formulats. Va

(1)Tots els enllaços d'aquest mòdul
van ser consultats el 27/11/2019.
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ser una època de ruptures sense parangó i, en conseqüència, de crisis profun-

des, moltes de les quals es van acabar resolent, per bé o per malament, amb

la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

L'art no va ser aliè a les tensions, dubtes i anhels del seu temps. Després de

la decadència del neoclassicisme en la primera meitat del vuit-cents, durant

el període finisecular va desaparèixer l'estil únic. La disparitat estètica es va

alimentar, entre altres factors, del paper cada vegada més rellevant adquirit per

la singularitat individual de la mirada de l'artista. El paradigma de la relació

entre el creador i la realitat es va desplaçar progressivament del reflex –aspecte

que, en el cas de les arts plàstiques, va quedar en gran manera cobert per la

fotografia– a la interpretació. L'auge de la subjectivitat com a valor va conduir

al qüestionament dels cànons i a un progressiu alliberament de les restriccions

imposades per la tradició, cosa que va aplanar el camí cap a l'abstracció i la

conceptualització que caracteritzarien la producció dels cent anys següents.

La reflexió més radical sobre l'aspecte i el sentit mateix de l'art es va donar en el

si de les avantguardes, en què les pràctiques experimentals van ser preceptives.

Els diferents ismes que van agitar l'escena artística, des de finals del XIX fins a la

segona meitat del XX, van ser bel·licosos des del seu mateix origen etimològic:

el terme avantguarda, pres del llenguatge militar, defineix les unitats que actu-

en d'avançada en l'exploració i el combat. En les seves diferents gradacions,

de la tebiesa de l'impressionisme a la iconoclasia del dadaisme, van pretendre

una renovació integral de l'art, enfrontant-se al seu llegat històric, negant-ne

la vigència i enunciant noves construccions el sentit primordial de les quals

era la transgressió d'aquest llegat. El fonament de la gestualitat avantguardis-

ta, per tant, va ser necessàriament experimental: va evitar el ja conegut i es

va endinsar en territoris fins aleshores inhòspits. Les músiques tractades en

aquest text també van estar travessades per aquest esperit d'aproximació críti-

ca a l'establert. Van ser experimentals per la gosadia dels seus pressupòsits, per

voler anar més enllà i deixar entrar la llum allà on durant segles havia regnat

la foscor. La seva gosadia i els riscos que van prendre van contribuir de manera

definitiva a perfilar la música del present. Probablement, i potser aquesta és la

seva principal fita, també la que encara ha de venir.
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1. Ampliació del camp harmònic: dodecafonisme,
serialisme integral, minimalisme, drone

1.1. El dodecafonisme

Quan l'any 1923 Arnold�Schönberg (1874-1951) va concloure l'escriptura de

la Suite per a piano op. 25, la seva primera obra netament dodecafònica, ja fe-

ia tres lustres que recorria a l'atonalitat en les seves composicions. Si bé amb

aquesta pràctica va guanyar l'antipatia generalitzada de l'estament acadèmic

de l'època, atès que als ulls dels seus detractors significava una impugnació del

sistema tonal, imperant en la música occidental des del segle XVII, l'austríac no

la va concebre mai com a tal. Per a Schönberg, no es tractava de trencar amb

el passat, sinó d'accelerar l'evolució de la música de Liszt, Brahms i, sobretot,

Wagner, en la Tristany i Isolda (1865) del qual ja es podia apreciar un desple-

gament cromàtic que vorejava l'atonalitat.

Schönberg,�A. (1923). Suite per a piano op. 25. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=bqhr_z8xvvi>.

Tanmateix, Schönberg no va ser l'únic que va conrear l'anomenada atonali-

tat�lliure, terme del qual va renegar per considerar que en el seu treball no

es negava la tonalitat, sinó que la hi dilatava, i per això la seva preferència

per l'etiqueta pantonalitat. Coetanis seus a un costat i altre de l'Atlàntic, de

Gustav�Mahler,�Claude�Debussy�i�Maurice�Ravel a Europa a Henry�Cowell

i�Charles�Ives als Estats Units, van acariciar igualment la idea d'una música

alliberada del to dominant, fet simptomàtic de la percepció, entre molts ar-

tistes nascuts en la segona meitat del XIX, d'una crisi de la tonalitat, d'un es-

gotament dels recursos tradicionals. No obstant això, va ser l'autor de Pierrot

Lunaire (1912) qui més lluny va portar les provatures d'una composició sense

centre tonal i el primer a ser conscient dels dilemes que plantejava l'absència

d'una tècnica reglada per a aquesta finalitat, mancança que va corregir amb la

invenció del mètode�de�dotze�sons,�o�dodecafonisme.

Per a impedir que un so «manés» més que un altre, és a dir, per a suprimir la

tònica, el mètode obligava a crear una seqüència de dotze notes –els set tons i

els cinc semitons de l'escala temperada, als quals s'assignava el mateix valor–,

sense poder repetir-ne cap abans que haguessin sonat les onze restants. Aques-

ta seqüència, la sèrie�original, constituïa la base de la peça i podia ser trans-

formada mitjançant moviments retrògrads, d'inversió intervàlica, fragmenta-

cions, etcètera.

https://www.youtube.com/watch?v=bQHR_Z8XVvI
https://www.youtube.com/watch?v=bQHR_Z8XVvI
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Pilar fonamental de la música contemporània, tot el que s'havia

d'esdevenir en l'àmbit de la música culta moderna gravitaria entorn del

dodecafonisme, ja fos per a expandir aspectes concrets de la fórmula,

fusionar-lo amb noves troballes o discutir-lo.

Amb el mètode de Schönberg va començar el distanciament sever entre

l'objecte artístic i el gust dominant que caracteritzaria el gruix de la producció

experimental del segle XX, fruit de la convergència de dos fenòmens de caràc-

ter diametralment oposat:

• D'una banda, la florida de la cultura de masses, sostinguda en la producció

industrial de béns culturals difosos pels mitjans de comunicació (premsa,

ràdio, cinema, televisió), amb la seva tendència a l'homogeneïtzació de les

apetències estètiques col·lectives.

• D'una altra, l'empremta investigadora del que el filòsof Theodor W. Ador-

no va batejar com a Nova Música, l'ethos de la qual entrava en conflicte

amb el plantejament d'un art massiu i, en conseqüència, poc exigent en la

seva demanda intel·lectual, atès que aspirava a afectar un ventall enorme

de sensibilitats dispars.

El consum de la música contemporània, per contra, comportava una dificultat

òbvia, ja que evitava el lloc comú i requeria un esforç notable per a compren-

dre què passava, com passava i per què passava d'aquella manera. A partir de

l'atonalitat, tret de comptades excepcions, la bretxa s'eixamplaria amb cada

nova innovació fins a tornar-se abismal, cosa que condemnava l'experimental

a sobreviure en els marges dels circuits comercials.

Dos alumnes de Schönberg, Alvan� Berg (1885-1935) i Anton� Webern

(1883-1945), van abraçar amb entusiasme el sistema del seu mentor i van esta-

blir el nucli creatiu de la Segona�Escola�de�Viena (en contraposició a la Prime-

ra, en la qual s'inclouen Mozart,�Haydn�i�Beethoven). Tots dos van aprofun-

dir en el mètode dodecafònic i hi van introduir algunes modificacions subs-

tancials. Berg i, sobretot, Webern van començar a aplicar el model de Schön-

berg en paràmetres com ara el ritme, la dinàmica i el timbre. Així, a les sèries

de dotze notes van sumar-hi, si bé tímidament, sèries simètriques de durada,

intensitat i textura.

Els progressos harmònics dels vienesos, però, van quedar interromputs per

l'auge del nacionalsocialisme. El Reichsmusikkammer, la institució nazi creada

per a la difusió de la música ària, va incloure el dodecafonisme, l'incipient

serialisme apuntat per Berg i Webern, i pràcticament tota l'atonalitat en la

llista negra de l'Entartete Musik, la música degenerada, reprimint-ne la pràctica
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i obligant a exiliar-se un bon nombre d'artistes, molts d'ells jueus. Les mateixes

estètiques van ser igualment perseguides per l'enemic dels nazis, l'estalinisme,

que les va percebre com a símbols de l'«individualisme burgès».

1.2. El serialisme integral

Després del lapse de la Segona Guerra Mundial, una nova generació de com-

positors fortament influenciats pel protoserialisme de Webern i per la figura

cabdal d'Olivier�Messiaen (1908-1992), professor de molts d'ells i amo d'un es-

til únic, síntesi personalíssima de maneres antigues i modernes, van coincidir

entre 1946 i 1955 en els Internationale Ferienkurse für Neue Musik de Darms-

tadt, els Cursos Internacionals d'Estiu de Nova Música, finançats amb capi-

tal estatunidenc i part d'un programa de dinamització cultural de l'Alemanya

postnazi. Edgar�Varèse,�Ernst�Krenek o els ja esmentats Adorno i Messiaen

van ser alguns dels ponents convidats. Entre l'alumnat es trobaven els noms

que havien de determinar els corrents dominants en la música contemporà-

nia durant les tres dècades següents: Pierre�Boulez,�Karlheinz�Stockhausen,

Luigi�Nono,�Iannis�Xenakis,�Luciano�Berio�i�Milton�Babbitt, entre altres.

Es coneixerien com la Darmstädter Schule, l'Escola�de�Darmstadt.

Amb l'Escola de Darmstadt es va produir la ruptura total amb la tradició que,

malgrat les polèmiques, en realitat mai no van protagonitzar els vienesos. Li-

derat per Boulez (1925-2016), Stockhausen (1928-2007) i Nono (1924-1990),

el grupuscle sorgit dels cursos d'estiu va apostar per un�serialisme�integral,

l'ús absolut (i absolutista, com es veurà) del principi de sèrie en tots els parà-

metres de les peces.

Boulez,� P. (1952). Structures I. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=emerwn02fx0>.

Stockhausen,� K. (1952). Kontra-Punkte. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=o5xp2556txa>.

El rigor constructiu en la composició, estrictament matemàtic i atemà-

tic, va ser l'agent idoni per a vehicular el tall amb el passat, amb un

temps històric el crepuscle tràgic del qual va ser la Segona Guerra Mun-

dial.

A propòsit dels serialistes integrals, el compositor Tomás�Marco es va referir

a la reinvenció de la modernitat a la postguerra així:

«Un cúmul d'idees que creu en la capacitat de la ciència per a millorar el futur, en el pro-
gressisme com a avenç efectiu continu, en l'Estat del benestar, i en una sèrie de conceptes
d'un nou humanisme que té com a base, malgrat sorgir d'una guerra, cert optimisme de
fons. Tot això té a veure amb una espècie de restauració del racionalisme, després de la
barbàrie a la qual certs irracionalismes, com el nazisme, encara que no únicament, nas-
cuts d'un suposat idealisme, havien propiciat».

https://www.youtube.com/watch?v=EmErwN02fX0
https://www.youtube.com/watch?v=EmErwN02fX0
https://www.youtube.com/watch?v=O5xp2556TxA
https://www.youtube.com/watch?v=O5xp2556TxA
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La inspiració, la imaginació i l'emoció formaven part intrínseca de la menta-

litat que calia superar. Per a esquivar-les, es va desembocar en un formalisme

extrem, una música�antiromàntica,�cerebral�i�científica, despresa de qual-

sevol connotació sentimental.

Els artistes de Darmstadt també van connectar amb els objectes sonors de Pi-

erre�Schaeffer, que el pare de la música concreta va descriure així:

«Tot fenomen sonor que es percep com un conjunt, com un tot coherent, i que se senti
mitjançant una escolta reduïda que l'enfoqui per si mateix, independentment de la seva
procedència o del seu significat».

Paradoxalment, la suma de la cura microscòpica de cada partícula de so i les

estructures intricades va implicar, sovint, una aparença capritxosa per a l'oïda

profana. György�Ligeti (1923-2006), que va mantenir una relació distant amb

els serialistes integrals, va assenyalar que «el completament determinat resulta

idèntic al completament indeterminat».

La necessitat, majoritàriament europea i particularment alemanya, de cons-

truir un món nou, de fer taula rasa, va agraciar l'Escola de Darmstadt amb una

inusitada promoció per mitjà del circuit institucional d'auditoris i conservato-

ris, de fundacions privades i de la radiodifusió pública. Radio France, la RAI

italiana, la WDR de Colònia o la BBC britànica van apostar sense reserves per

aquella nova Nova Música, tot i que el nombre d'oients dotats del coneixe-

ment necessari per a apreciar-ne l'enrevessada tècnica –l'única cosa que calia

tenir en compte, donada l'obcecada negació del factor emocional– va ser escàs.

Els efectes d'un aparell propagandístic tan formidable al servei de

l'avantguarda no van ser els esperats: després d'una etapa de (forçada) eferves-

cència mediàtica –la popularitat de la figura de Stockhausen, no pas de la se-

va obra, va arribar a ser tal que els Beatles el van incloure entre les setanta

personalitats que ocupaven la portada de l'àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts

Club Band (1967)–, l'alienació del públic davant de la complexitat formalista

va assolir cotes inassumibles. A més, el serialisme integral es va enquistar en

una vehemència intolerant amb altres sonoritats, i va degenerar en un dog-

ma tossudament immobilista quan els seus popes van aconseguir ocupar llocs

de poder, com va ser el cas de Boulez al capdavant de l'IRCAM (Institut de

Recherche et Coordination Acoustique/Musiqui), sufragat pel centre Georges

Pompidou de París.

No van ser pocs els compositors que es van rebel·lar contra el «despotisme se-

rialista». Després de l'academització dels preceptes de Darmstadt, els discursos

contrareformistes, enfrontats al nou cànon, van assumir majors riscos experi-

mentals. Part d'aquest posicionament crític va cristal·litzar en més flexibilitat

i porositat, en un deixar-se «polucionar» per altres disciplines artístiques, com

Vegeu també

Podeu consultar informació
sobre els objectes sonors de
Pierre Schaeffer a l'apartat 3
d'aquest capítol.
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ara la performance, i per músiques alienes a l'esfera culta (el jazz, les músiques

ètniques). Un exemple emblemàtic en va ser el corrent minimalista estatuni-

denc.

1.3. El minimalisme

En el seu vessant plàstic, el minimalisme va invertir els principis de

l'expressionisme abstracte. En el musical, va encarnar l'antítesi del serialisme.

Va protagonitzar una tornada dràstica a la tonalitat –per aquest motiu

alguns crítics el van considerar un moviment neoromàntic, fins i tot

antimodern–, es va obrir a l'aleatorietat i va reduir la lingüística com-

positiva al màxim, i va optar per construccions extremament austeres i

aparentment senzilles: frasejos curts, repeticions, evolucions cícliques,

ritmes continus.

Gestat en els marges de l'acadèmia estatunidenca i amb un contacte fluid amb

l'underground contracultural dels seixanta, el minimalisme va mantenir en la

seva primera etapa un curiós equilibri entre el culte i el popular, l'experimental

i l'accessible. Bona mostra n'és In C, de Terry�Riley (1935), del 1964, conside-

rada la primera obra magna de l'estil. La peça es compon de cinquanta-tres

patrons breus escrits en do major (C, en el sistema de notació anglosaxó) que

poden ser interpretats tantes vegades com vulgui un grup indeterminat de

músics. La superposició d'aquests patrons, de durades diferents, dona lloc a tot

tipus de combinacions harmòniques consonants profundament hipnòtiques,

efecte reforçat amb la supressió premeditada de contrastos d'intensitat.

Riley,�T. (1968). In C . Disponible a: <www.youtube.com/watch?v=tbtn79x-mri>.

L'interès pels sons�no�eurocèntrics va ser una constant en el minimalisme.

La similituds que mantenia In C amb el jazz i les maneres melòdiques de la

música clàssica hindustànica no van ser casualitat: com el seu mentor i pioner

del minimalisme LaMonte�Young, Riley va estudiar el raga hindustànic i car-

nàtic sota la tutela de Pandit�Pran�Nath. L'altre puntal de l'estil, Steve�Reich

(1936), es va formar sense prejudicis en el serialisme integral –va ser alumne

de Berio– i en el jazz, i posteriorment es va especialitzar en percussió africana,

període coronat amb una de les seves peces més cèlebres, Drumming (1971), i

en gamelan indonesi, les ressonàncies del qual es deixen notar en una altra de

les composicions insígnia de l'autor, Music for Eighteen Musicians (1976).

Reich,�S. (1976). Music for Eighteen Musicians. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=ilpckqldmhc&t=642s>.

La tirada orientalista de Young, Riley i Reich, connectada amb les inquietuds

pròpies de l'era hippy, de la qual van ser tangencialment partícips, es va diluir

fins a pràcticament desaparèixer quan altres artistes, estatunidencs com John

https://www.youtube.com/watch?v=tbTn79x-mrI
https://www.youtube.com/watch?v=ILpCKQlDmhc&t=642s
https://www.youtube.com/watch?v=ILpCKQlDmhc&t=642s
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Adams i Philip�Glass i europeus com el britànic Michael�Nyman i l'holandès

Louis�Andriessen, van prendre el relleu dels anteriors i van apostar per una

sonoritat notablement més occidental i adaptada al gust del gran públic.

1.4. El drone

Tot el contrari va passar entre la facció més radical del minimalisme. Al cap-

davant del Theatre of Eternal Music –sovint esmentat com a The Dream Syn-

dicate i integrat per l'artista visual Marian�Zazeela, el percussionista Angus

MacLise, el violinista Tony�Conrad i la futura estrella del rock John�Cale (The

Velvet Underground), entre altres–, LaMonte Young (1935) es va desprendre

gradualment de tota subjecció harmònica clàssica i va reduir la seva música a

l'esencialisme extrem del drone.

Young,�L. (1962). The Second Dream Of The High-Tension Line Stepdown Transformer. Dis-
ponible a: <www.youtube.com/watch?v=vtmndo7nitu>.

Element recurrent en diverses tradicions litúrgiques, del cant gregorià al gagaku

japonès, i eix fonamental de la música hindú, un�drone�és�un�so�o�grup�de

sons�sostinguts durant un llarg període de temps sense canvis perceptibles

d'intensitat.

La simplicitat formal conté, no obstant això, una formidable càrrega de

significats místics. Una mena de mirada fugaç a l'infinit, el drone rara-

ment estructura una narrativa, no té principi, final ni amb prou feines

desenvolupament. És omnipresent i perpetu, un perfecte inductor a es-

tats de trànsit.

En totes les tradicions en les quals participa, el drone és una base sobre la qual

tenen lloc diferents esdeveniments musicals. La innovació de Young va ser la

seva extrapolació com a esdeveniment únic. L'ambició del Theatre of Eternal

Music, el mateix nom de la formació ja ho apuntava, va ser crear un brunzit

còsmic i interminable –les obres podien durar diverses hores, dies i, en format

d'instal·lació, anys–, cim simultàniament de senzillesa i transcendència.

En la música drone no solament es va aguditzar la premissa minimalista del

canvi ínfim; quan aquest s'esdevenia, en forma de subtilíssimes modulacions

o canvis de to –gairebé sempre seguint el sistema de la justa entonació, ba-

sat en els harmònics naturals i aplicable en instruments d'afinació variable i

electrònics–, ho feia a una velocitat prodigiosament lenta, amb prou feines

perceptible.

La proposició de Young va tenir un èxit migrat en els cercles acadèmics, cir-

cumstància agreujada per l'aversió manifesta del californià als conservatoris.

Com a conseqüència d'això, la música drone va seguir una sendera del tot no-

https://www.youtube.com/watch?v=VtMnDo7NItU
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va, a mig camí entre les institucions i l'underground pop. Així i tot, un grapat de

compositors associats a l'àmbit culte la va conrear. D'entre aquests, dues dones

destaquen per la solidesa de les seves propostes:

• La francesa Eliane�Radigue (1932), antiga deixebla de Pierre Schaeffer i

ajudant de Pierre�Henry, va fer de la seva conversió al budisme tibetà al

final dels anys setanta el leitmotiv de la seva producció més fecunda, que

va assolir el seu cim amb la monumental Trilogie de la Mort, completada el

1993 i genuïna peça de resistència de l'estil.

Radigue,� E. (1993). Trilogie de la Mort. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=skrzdvqzaec>.

• Pauline�Oliveros (1932-2016), cofundadora amb Morton Subotnick i Ra-

món Sender del Sant Francisco Tape Music Center i teòrica del Deep Liste-

ning, l'escolta profunda, va adoptar el drone a les darreries dels anys sei-

xanta com a mitjà idoni per a formalitzar les seves idees sobre la meditació

sònica, combinant electrònica i acordió.

https://www.youtube.com/watch?v=SKrZdvqzAEc
https://www.youtube.com/watch?v=SKrZdvqzAEc
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2. Ampliació del camp tímbric: futurisme, música
concreta, John Cage

2.1. El futurisme

La música experimental pot ser entesa com un debat, encara inconclús, sobre

els límits del fet musical, sobre què és i què no és música. La naturalesa del so

musical és una qüestió central en la discussió. Fins al segle XX, només el cant i

els timbres dels instruments tradicionals, generats mitjançant manipulacions

específiques, eren considerats musicals. Però el 1913, el pintor i poeta futurista

Luigi�Russolo (1885-1947) va escriure L'art dels sorolls.

Russolo,� L. (1913). Risveglio di una città. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=ic3kmbskyni>.

Originalment una missiva privada dirigida a Francesco�Balilla�Pratella, autor

al seu torn del Manifest dels músics futuristes i del Manifest tècnic de la música

futurista, en el text es va exigir l'ampliació de la gamma de sons considerats

musicals per mitjà de la incorporació dels que fins aleshores eren titllats de

«sorolls».

Amb el to exaltat típic del futurisme, Russolo va escriure:

«El so musical està excessivament limitat en la varietat qualitativa dels timbres. Les or-
questres més complicades es redueixen a quatre o cinc classes d'instruments, diferents en
el timbre del so: instruments de corda amb i sense arc, de vent (metalls i fustes), de per-
cussió. De tal manera que la música moderna es debat en aquest petit cercle, esforçant-se
endebades per crear noves varietats de timbres.

Cal trencar aquest cercle restringit de sons purs i conquerir la varietat infinita dels sons-
sorolls. Qualsevol reconeixerà d'altra banda que cada so comporta un embolcall de sensa-
cions ja conegudes i gastades, que predisposen al receptor a l'avorriment, malgrat l'afany
de tots els músics innovadors. Nosaltres els futuristes hem estimat tots profundament les
harmonies dels grans mestres i n'hem gaudit. Beethoven i Wagner ens han trastornat els
nervis i el cor durant molts anys. Ara ja en tenim prou i gaudim molt més combinant
idealment els sorolls de tren, de motors d'explosió, de carrosses i de gentades vociferants,
que no pas tornant a escoltar, per exemple, l'Heroica o la Pastoral».

Tampoc la idea d'una música�feta�amb�sorolls va perir en la guerra. Ben al

contrari, va ser una tecnologia perfeccionada durant el conflicte bèl·lic la que

va permetre portar la premissa de l'italià fins a les seves últimes conseqüències:

la cinta magnètica.

Conjugada amb la microfonia i el magnetòfon, la cinta va permetre superar la

mera imitació de sorolls dels intonarumori i va posar a la disposició de l'artista

tots els sons existents, musicals o no, ara susceptibles de ser captats, combinats,

manipulats i fixats sobre un suport estable, com si es tractés d'un collage sonor.

La prova dels
intonarumori

Russolo va posar en pràctica
els seus pressupòsits teòrics
amb els intonarumori, dispo-
sitius mecànics generadors de
soroll construïts per ell ma-
teix i batejats amb noms tan
il·lustratius com ara crepitatore,
ululatore o gluglulatore. Els apa-
rells es van utilitzar, principal-
ment, com a acompanyament
per a formacions orquestrals
en concerts del repertori futu-
rista. El seu inventor va arribar
a crear un sistema de notació
exclusiu i va compondre peces
només per a intonarumori, si
bé mai no es van arribar a in-
terpretar a causa del mal aco-
lliment dels enginys pel públic.
Per a acabar-ho d'adobar, el
desenvolupament dels intona-
rumori va quedar violentament
interromput pels bombardejos
de la Segona Guerra Mundial.
Les màquines de Russolo van
ser destruïdes i només van so-
breviure algunes partitures i els
plànols originals, la qual cosa
en va permetre la reconstruc-
ció els anys setanta.

https://www.youtube.com/watch?v=IC3KMbSkYNI
https://www.youtube.com/watch?v=IC3KMbSkYNI
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L'enginyer i compositor francès Pierre Schaeffer (1910-1995) va ser el primer

a aprofundir en les possibilitats creatives de la cinta magnètica. A Schaeffer es

deu la musique concrète, la música concreta.

2.2. La música concreta

A diferència de la música «de notes», basada en representacions gràfiques, abs-

tractes, de sons en una partitura, Schaeffer va idear una�música�de�sons�en-

registrats i, en conseqüència, concrets.

La composició era el muntatge d'aquests enregistraments, sotmesos a

diferents modificacions –reproduïts al revés, accelerats, alentits– i orga-

nitzats de diverses maneres en el temps –repetits en bucle, juxtaposats,

superposats–, seguint una metodologia similar a la del muntatge cine-

matogràfic.

L'obra, en conseqüència, només es podia reproduïr, no interpretar. El concert,

entès com l'execució en directe d'una partitura, va donar pas a una escolta

desproveïda de referents visuals –l'oient no podia veure la font original dels

sons– i d'instrumentistes. El músic i teòric François Bayle va anomenar aquest

tipus d'experiència, ampliada a altres pràctiques com la música electrònica i

la computer music, concerts acusmàtics.

Finançat per l'RTF (Radiodiffusion-Télévision Française), Schaeffer va presen-

tar el seu treball en públic per primera vegada l'any 1948. L'objectiu dels seus

Cinq Études de Bruits, cinc estudis de sorolls, va ser, en paraules del seu artífex,

«abstreure els valors musicals potencials» que contenien els sons de trens en

marxa, tos, passos i veus capturades de la ràdio que integraven les peces. Uns

valors que afloraven quan els enregistraments s'organitzaven «musicalment».

Per a Schaeffer, el caràcter musical dels timbres no estava implícit en la seva

naturalesa física, sinó en l'ús que se'n pogués fer. Qualsevol�so�podia�ser�mú-

sica si era emprat com a tal.

Schaeffer,�P. (1948). Étude aux Chemins de Fer. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=n9poq8u6-ba>.

Schaeffer,� P.;� Henry,� P. (1950). Symphonie pour Un Homme Seul. Disponible a:
<www.youtube.com/watch?v=moynfu45khq>.

El qüestionament de Russolo i Schaeffer dels valors assignats al soroll i la mú-

sica va ser semblant al de Marcel�Duchamp a propòsit de l'objecte artístic.

L'any de publicació de l'Art dels Sorolls, el 1913, Duchamp va fixar la roda d'una

bicicleta a sobre d'un tamboret de cuina. Aquesta pensada la va titular Roda de

bicicleta. I la va presentar com una escultura.

https://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA
https://www.youtube.com/watch?v=N9pOq8u6-bA
https://www.youtube.com/watch?v=MOYNFu45khQ
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Un principi similar al del readymade ha regit, des de llavors, l'ús de soroll en

la música experimental: situat en un marc presentat com a música, és a dir,

modulat culturalment, el caràcter del so-soroll muta. Deixa de ser soroll, de la

mateixa manera que la roda de Duchamp va deixar de ser una roda.

Russolo i Schaeffer van buscar suprimir les connotacions negatives (no musi-

cals, no comunicatives, no estètiques) del soroll per a integrar-lo en els seus

llenguatges respectius. Van ambicionar una democratització�dels�sons i els

van atorgar valors equivalents al pizzicato d'un violí i a l'espetec d'una locomo-

tora. Russolo, en L'art dels sorolls, i Schaeffer, en Tractat dels objectes musicals

(1966), van arribar a sistematitzar sengles vocabularis a partir de la catalogació

dels sorolls en funció de la seva tipologia i morfologia. En les obres de tots

dos, el soroll com a tal no existia, perquè qualsevol so era susceptible de ser

llenguatge i convertir-se en música. I si era música, no podia ser soroll. Com

explica Luis Gámez en L'art del soroll:

«La domesticació dels sorolls per a la seva consideració com a part de l'obra musical (per
allunyats que n'estiguin en principi), això és, la seva nova significació com a elements
musicals i la seva consegüent reassignació al sistema musical, no pot, per principi, tenir
cap relació amb un sorollisme ple».

Molts dels timbres utilitzats per Russolo i Schaeffer, com els de tants altres

que els havien de succeir, eren, en el seu estadi original, sorolls. No obstant

això, una vegada organitzats, adquirien un significat que els negava com a tals.

Quan deixaven de ser subjectes per a servir com a objectes, quedaven modulats

estèticament. Paul�Hegarty, autor de Noise / Music: A History, coincideix amb

Gámez en el fet que «quan el soroll és utilitzat, deixa de ser plenament soroll».

Però a què es refereixen Gámez i Hegarty quan parlen de soroll�ple? Tots dos

al·ludeixen a qualsevol senyal acústic les ones del qual no responen a un or-

dre desxifrable, a diferència d'altres sons compostos per patrons regulars de

freqüències. Soroll ple és el so del vent, de l'aigua fluint, dels trons i de la plu-

ja: atzarós, imprevisible, espontani i incontrolable. En conseqüència, el soroll

només pot ser entès com a ple quan s'esdevé de manera accidental. Si respon

a una acció premeditada –explicar, atordir, apoderar, alienar–, esdevé signe,

adquireix una codificació. Es converteix en un objecte semiòtic.

En el pla cognitiu, aleshores, la fenomenologia del soroll està subjecta

a les circumstàncies –temps, lloc, context estètic– i depèn de la sensibi-

litat i la cultura de l'oient. Dit d'una altra manera, en un esdeveniment

artístic, el soroll és soroll segons quan, segons on i segons per a qui.

2.3. John Cage

Hi ha, per tant, una diferència ontològica entre el que és soroll i el que ente-

nem com a tal. El 1952, quatre anys després dels primers experiments de Scha-

effer, que assolirien la maduresa a partir de la seva associació amb Pierre Henry,

Readymade

Amb Roda de bicicleta va néi-
xer la tècnica de l'objet trouvé,
o readymade, consistent en la
descontextualització d'objectes
mundans per a convertir-los en
art. Per mitjà del readymade,
el sentit mateix de la creació
va ser sotmès a un replanteja-
ment radical: què distingia la
roda de bicicleta de Duchamp
de la roda d'una altra bicicleta?
Que la seva era una obra d'art.
Per què? Perquè es va presen-
tar en un marc expositiu ad
hoc, que en va transformar el
seu significat i la validà com a
tal.
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en peces com ara Symphonie pour Un Homme Seul, del 1950, l'estatunidenc John

Cage va portar la premissa duchampiana fins a les últimes conseqüències en

la que perdura com la seva obra més rellevant: 4’33”.

Cage,�J. (1952). 4’33’’. Disponible a: <www.youtube.com/watch?v=jtefkfixsx4>.

Pensada per a qualsevol instrument o conjunt d'instruments, 4’33” consistia

en una sèrie d'instruccions performatives que exigien a l'intèrpret mantenir-se

en silenci durant, sí, quatre minuts i trenta-tres segons. Sovint malentesa com

una composició silenciosa, 4’33” es regia pel principi de l'objet trouvé adaptat

a l'àmbit del sonor: era un marc, en aquest cas temporal, capaç de transformar

els sons casuals, vulgars i definitivament no musicals, ergo sorolls, que esdeve-

nien dins d'aquest. Seguint amb l'analogia, els quatre minuts i trenta-tres se-

gons de Cage complien la mateixa funció que la galeria on es va exposar Roda

de bicicleta: proporcionaven un context que elevava l'ordinari a excels i condi-

cionaven la manera en què l'oient s'hi relacionava. Quan els sorolls deixaven

de�ser�sentits�per�a�ser�escoltats durant el lapse presentat com a «música»,

la predisposició a apreciar-los permetia repensar-ne el valor. Els estossecs del

públic, el cruixit de les butaques, el brunzit dels focus, doncs, eren l'obra. Cage

es va referir a l'estrena de 4’33’’ d'aquesta manera:

«No existeix això anomenat silenci. El que van pensar que era silenci, perquè no sabien
com escoltar-lo, estava ple de sons accidentals. Podies escoltar el vent bufant a l'exterior
durant el primer moviment. Durant el segon, gotes de pluja van començar a colpejar el
sostre, i durant el tercer el mateix públic va fer tota mena de sons interessants a mesura
que parlava o sortia».

La comprensió del so condicionada pel grau d'atenció que s'hi presta és una

qüestió cabdal en l'ideari de Cage i de la música experimental posterior a ell.

En El futur de la música: Credo (1937), sosté:

«On sigui que estiguem, el que sentim és en la seva major part soroll. Quan l'ignorem,
ens molesta. Quan l'escoltem, el trobem fascinant».

https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4
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3. Ampliació del camp compositiu: música
performativa, música indeterminada, improvisació
lliure

3.1. La música performativa

En 4’33’’, la gestualitat de l'intèrpret, el seu estatisme i la parsimònia a l'hora

de passar les pàgines de la partitura eren tan rellevants com el que s'escoltava.

El caire�performatiu�de�l'obra va exercir una gran influència en el corrent,

llavors encara germinal, d'experimentació de la música com a acció, objecte

i conquesta de l'espai. En aquest aspecte, Cage va significar un pont entre la

performativitat musical del futurisme i el dadaisme i la posterior recuperació

i reformulació dels llegats de tots dos a les mans del Group�Ongaku�i�Fluxus.

Fundat el 1958 a la Universitat Nacional de Música i Belles arts de Tòquio

per Shukou�Mizuno i Takehisa�Kosugi, poc després ampliat amb l'adhesió de

Mieko�Shiomi, Yasunao�Tone i altres, el Group Ongaku va teixir una tupida

trama conceptual en la qual es conjugaven:

• l'escriptura automàtica dels surrealistes (no com a escriptura, sinó com a

expressió espontània, no intervinguda per la raó),

• l'estima estètica dels sons oposats de la música concreta i

• l'ànim cageià de fusionar composició i interpretació en un únic, nou tipus

d'esdeveniment.

Amb el pas del temps –no gaire: les activitats del col·lectiu van cessar el 1962–,

els membres del Group Ongaku van incorporar de manera cada vegada més

emfàtica l'ús del propi cos com a mediador entre els objectes i les seves capa-

citats sòniques, i les jams del grup van derivar en sessions de pura performance.

Group� Ongaku (1960). Automatism. Disponible a: <www.youtube.com/watch?v=q4l-
ektjk2k>.

Sobre aquesta última etapa del grup, Brandon�LaBelle va escriure:

«En entendre la producció musical com un espai d'acció o actuació, els sons es van con-
vertir en productes derivats, traces d'una acció física exercida més enllà del cos i contra
el trobat: els objectes casuals funcionaven com a possibles instruments, les dinàmiques
de grup es desplegaven com a intents de revelar nous territoris, i els moments musicals
actuaven com un marc en el qual el trobat, el cos i el so s'entrellaçaven per donar forma
a la composició».

Després del seu pas pel Group Ongaku, Kosugi, Shiomi i Tone es van unir a

la xarxa internacional Fluxus, creada pel lituà estatunidenc George�Maciunas

el 1962.

https://www.youtube.com/watch?v=q4L-eKtjk2k
https://www.youtube.com/watch?v=q4L-eKtjk2k
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Moviment multidisciplinari de marcat accent neodadaista, Fluxus va

compartir amb el Group Ongaku idees afins sobre la performativitat

com a acte musical en si mateixa i la potencialitat artística dels gestos

i els objectes quotidians. El principal objectiu dels artistes Fluxus va ser

la integració de l'art en la vida, això és, la dessacralització�de� l'acte

creatiu, que ells mateixos van titllar d'antiart.

Per a Maciunas:

«Fluxus-art-diversió ha de ser simple, entretingut i sense pretensions, tractar temes trivi-
als, sense necessitat de dominar tècniques especials ni fer innombrables assajos i sense
aspirar a tenir cap tipus de valor comercial o institucional».

Seguint aquest ideari, el gruix de la producció musical de Fluxus va cristal·litzar

en esdeveniments ordinaris, intencionadament banals i no exempts d'humor.

Exemples d'esdeveniments de Fluxus

Nivea Cream Piece (1962), d'Alison Knowles: consistia en un cor amplificat de persones
que es fregaven les mans amb crema hidratant.

Danger Music Number Seventeen (1962), de Dick Higgings: consistia a cridar sis vegades.

Solo for Violin (1962), de Maciuna: consistia a destruir un violí.

Esdeveniments, cal dir-ho, molt semblants als protagonitzats en aquesta ma-

teixa època pels espanyols Zaj –Juan�Hidalgo,�Ramón�Barce,�Walter�Marc-

hetti�i�Esther�Ferrer–, que van rebutjar l'oferiment de Maciunas d'integrar-

se a Fluxus.

A diferència del Group Ongaku, els compositors Fluxus no van conrear la im-

provisació. Les seves partitures, sovint instruccions textuals, solien deixar un

marge de decisió més o menys ampli als intèrprets, però partien d'un objectiu

fixat. Preponderava de fons la voluntat de passar pel sedàs duchampià les no-

cions clàssiques de composició. De facto, a més de vindicar l'art com a mira-

da/escolta abans que fet, Duchamp es va avançar a la música d'acció tan aviat

com el 1913. El mateix any en què va presentar el primer readymade, el francès

va compondre Erratum Musical per a tres veus. La partitura es va establir a partir

de l'elecció a l'atzar de tres jocs, un per a cada intèrpret, de 25 notes apuntades

en trossos de cartró barrejats dins d'un barret. Erratum Musical pot ser consi-

derada, igualment, pionera de la música indeterminada, aquella que admet la

intervenció de l'atzar en la interpretació, en la composició o en ambdues.

Diversos� artistes (1962). Fluxus Festival (Wiesbaden 1962). Disponible a:
<www.youtube.com/watch?v=yibfhwz66gq>.

https://www.youtube.com/watch?v=YibFHWZ66GQ


CC-BY-NC-ND • PID_00269055 20 Músiques experimentals

3.2. La música indeterminada

La música indeterminada va ser un altre fenomen reactiu enfront del mani-

erisme i la «deshumanització» del serialisme integral, i va tenir en la figura

de Cage un dels seus principals paladins. Amb l'ús de la casualitat, la música

quedava «alliberada», almenys parcialment, de l'autoritat del compositor.

En els antípodes de la proposta acusmàtica, quan es feia l'intèrpret par-

tícip del joc, les obres adquirien una personalitat mal·leable, en perpè-

tua mutació, subjecta en cada nova actuació a la influència de factors

de tota mena que la modificaven.

El grau d'aleatorietat i el mode de la seva aplicació va permetre distingir tres

categories bàsiques: la forma oberta, la forma tancada i l'aleatorietat absoluta.

1) En la forma�oberta, l'executant era lliure de prendre decisions sobre la ba-

se d'un ventall de possibilitats proposat pel compositor, que podia deixar a

l'antull de l'intèrpret des de l'alineació tímbrica –partitures amb indicacions

del tipus «per a un o diversos instruments» o «per a qualsevol instrument»– a

aspectes relatius a l'estructura –ordre i durada dels segments–, el to o la dinà-

mica. L'intèrpret, llavors, transcendia el seu paper per a convertir-se en part

decisiva de la creació.

Contra tot pronòstic, va ser Stockhausen, capdavanter del control ferri sobre

la composició, un dels més coneguts a aplicar la forma oberta. La partitura de

Klavierstück XI (1957), dedicada a David Tudor, col·laborador habitual de Cage

i primer intèrpret de 4’33’’, presentava dinou fragments estampats en una so-

la pàgina. El pianista podia triar quin interpretar a cada moment, únicament

condicionat per la instrucció d'acabar quan un passatge fos tocat per tercera

vegada. Stockhausen s'havia inspirat en treballs del novaiorquès Morton�Feld-

man (1926-1987) com ara Intermission 6 (1953), encara que en aquell cas eren

quinze les opcions disponibles i es limitaven a notes i acords solts. Feldman va

inventar diversos sistemes de notació oberta i es va caracteritzar pel to reposat,

líquid de la seva música, amanida per llargs intervals silenciosos.

Feldman,� M. (1953). Intermission 6. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=m8u1t6_un1s>.

Una de les expressions més rotundes de forma oberta es troba en Treatise

(1967), de Cornelius�Cardew (1936-1981), gairebé dues-centes pàgines farci-

des de símbols i formes geomètriques de les quals el compositor mai no va ex-

plicar el significat, cosa que va obligar a una interpretació genuïnament sub-

jectiva dels músics.

https://www.youtube.com/watch?v=m8u1T6_Un1s
https://www.youtube.com/watch?v=m8u1T6_Un1s


CC-BY-NC-ND • PID_00269055 21 Músiques experimentals

2) Els papers s'invertien en la forma�tancada. L'intèrpret s'ajustava amb rigor

a la partitura, però l'atzar dominava el procés compositiu. Opció especialment

popular entre els compositors nord-americans de la segona meitat del segle

XX, la forma tancada va dominar, per exemple, Music of Changes (1951), de

Cage, les decisions compositives de la qual, supeditades a les seves conviccions

budistes, van estar guiades per l'I Ching, l'oracle xinès.

Cage,�J. (1951). Music of Changes. <www.youtube.com/watch?v=b_8-b2rnw7s>.

3) Va ser així mateix Cage qui va assumir per primera vegada l'aleatorietat

total, i va retre al destí la seva tasca i la de l'intèrpret. Pensada per a la core-

ografia Field Dances de Merce�Cunningham, Variations IV (1963) va ser una

peça per a un nombre indefinit d'executants que podien emetre qualsevol so

o combinació de sons servint-se del mitjà que consideressin adequat per a fer-

ho. L'estructura es va crear in situ, retallant una transparència amb nou punts

i tres cercles en trossos i repartint-los a l'atzar dins i fora de l'auditori.

3.3. La improvisació lliure

No s'han de confondre artefactes com ara Variations IV amb la improvisació.

O, per a ser exactes, atesa la presència habitual d'indicacions, acords i regles

prefixades en la improvisació jazzística, amb la improvisació�lliure, que va

adquirir caire de gènere els anys seixanta arran de l'esclat del free-jazz i la mú-

sica indeterminada. Amb una prèdica considerable a la Gran Bretanya, alinea-

cions com ara l'Spontaneus Music Ensemble, The Music Improvisation Com-

pany i AMM, grups de joves provinents del free i l'avantguarda, amb una clara

filiació esquerrana i decididament crítics amb l'estament musical –Cornelius

Cardew, que va formar part d'AMM, va signar l'incendiari assaig Stockhausen

Serves Imperialism–, van il·luminar una música no idiomàtica, desjerarquitza-

da, creada al moment i només limitada per la imaginació i els recursos, no

necessàriament tècnics ni virtuosos, dels artistes, esdevinguts compositors i

intèrprets simultàniament. El so resultant no podia ser etiquetat sota cap eti-

queta, tret del que esmentava la seva completa emancipació dels ordres esti-

lístics preexistents.

La música improvisada lliurement era idiosincràtica per definició: ca-

da improvisació significava l'invent d'un llenguatge diferent, articulat

per primera i última vegada, que desapareixia amb el silenci posterior

a l'actuació.

La figures històricament més rellevants de la improvisació lliure van formar

part en la seva majoria dels conjunts britànics del període 1965-1975: el sa-

xofonista Evan Parker, els guitarristes Derek�Bailey i Keith�Rowe, el baixista

Peter�Kowald i el bateria Eddie�Prévost eren dels més coneguts. Amb el pas

dels anys, el relleu generacional va ampliar el camp instrumental i, en conse-

https://www.youtube.com/watch?v=B_8-B2rNw7s
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qüència, la multiplicitat de registres possibles, amb l'adhesió a la improvisació

lliure de músics formats en l'electrònica, la música concreta, l'art sonor i fins

i tot no-músics.

AMM (1966). Ailantus Glandulosa. Disponible a: <www.youtube.com/watch?v=rksfhh17-
tg>.

Bailey,� D. (1971). Improvisation 8. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=pypitrke_i8>.

https://www.youtube.com/watch?v=RKSFHh17-tg
https://www.youtube.com/watch?v=RKSFHh17-tg
https://www.youtube.com/watch?v=PYPITRke_I8
https://www.youtube.com/watch?v=PYPITRke_I8
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4. Música i noves tecnologies: música electroacústica,
tape music, música electrònica i computer music

Una música veritablement experimental requereix incerteses, misteris per a

resoldre. La necessitat d'enigmes, ja que l'experimentació consisteix primer

de tot a trobar-los o crear-los, no forçosament a resoldre'ls, fa de les noves

tecnologies, i de les capacitats per a explotar que alberguen, territoris adobats

per a l'experimentació.

Al llarg del segle XX, la música d'avantguarda va mantenir una relació íntima

amb el progrés científic i va liderar els processos de la seva aplicació artística.

Aquest lideratge es va cimentar en l'ànim de crear llenguatges intrínsecs per a

cada mitjà. A diferència d'altres discursos, l'avant-garde no va plantejar mai la

substitució d'un element acústic per un altre d'electrònic o informàtic per fer

el mateix que el primer, amb la sola novetat d'un desplaçament tímbric, d'un

canvi textural (com sí que va passar en la música pop a partir de la incorpo-

ració del teclat en els sintetitzadors). El conjunt d'estètiques englobades sota

l'etiqueta electroacústica, de la música concreta i la tape music a l'elektronische

musik i la computer music, van destacar íntegrament en les prestacions especí-

fiques del mitjà abordat. No podien existir fora del seu marc tecnològic.

4.1. La música electroacústica

Els especialistes coincideixen a datar el naixement de la música�electroacús-

tica l'any 1939, quan John Cage va estrenar Imaginary Lansdcape No. 1. La ins-

trumentació de la peça incloïa, a més de piano i plateret xinès, dos tocadiscos.

Cadascun d'aquests reproduïa un to pur, la freqüència del qual canviava en

variar la velocitat de reproducció.

Imaginary Lansdcape No. 1 plantejava un encavalcament temporal fins alesho-

res desconegut: l'execució de la peça es donava en temps real, però part del

material sonor, els tons enregistrats en els discos, no es generava en aquell mo-

ment, havia estat produït amb anterioritat. La hibridació de temps i timbres,

d'elements acústics i electromecànics, va marcar l'inici d'una nova era musical.

Cage,� J. (1939). Imaginary Lansdcape No. 1. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=p-3ilnxv90s>.

La tecnologia�fonogràfica va ser tant o més decisiva per al progrés de la mú-

sica electroacústica que els instruments�electrònics. Els primers van ser cons-

truïts a finals del XIX, però el seu ús més o menys normalitzat no va tenir

lloc fins als anys cinquanta del següent segle, coincidint amb l'invent del sin-

tetitzador. Abans d'això, alguns d'aquells dispositius, encara rudimentaris, es-

pecialment les ones Martenot i el theremin, van ser utilitzats en combinació

amb instruments clàssics per Charles�Ives,�Olivier�Messiaen,�Edgard�Varè-

https://www.youtube.com/watch?v=p-3iLnXV90s
https://www.youtube.com/watch?v=p-3iLnXV90s
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se i Gavriil�Popov, entre altres, amb resultats, en general, discrets. En canvi,

l'aparició de la cinta magnètica va transformar completament la manera de

fer i entendre la música per a un bon nombre d'artistes provinents de l'esfera

culta. Circumstància lògica, aquesta última, atès l'alt cost dels equipaments,

només accessibles en els estudis d'emissores de ràdio i televisió (ORTF a París,

NWDR a Colònia, NHK a Tòquio) i en institucions educatives (la Universitat

de Colúmbia, el Conservatori de l'Haia ).

4.2. La tape music

A més de possibilitar la captació i modificació de sons no musicals que donaria

motiu a la música concreta, la tape music també va servir per a accedir a un

nou nivell d'experimentació amb els timbres de la gamma orquestral clàssica.

Bona mostra de l'evolució intervinguda per la fonografia de les tècniques�es-

teses, conreades per Cage i altres mitjançant la preparació especial de pianos

i guitarres, són obres per a cinta com:

• Fantasy in Space (1952), d'Otto�Luening, basada en enregistraments de

flauta,

• Sonic Contours (1952), de Vladimir�Ussachevsky, a partir de mostres de

piano,

• Omaggio a Joyce (1958), de Luciano�Berio, muntatge de fragments vocals

distorsionats, reverberats i reproduïts al revés.

Escrita per a catorze instruments de vent, cinc de percussió i cinta magnèti-

ca, Déserts (1954), del veterà Edgar Varèse (1883-1965), va significar la madu-

ració de l'avançat per Cage a Imaginary Lansdcape No. 1. Bona part dels sons

enregistrats que acompanyaven la formació de cambra havien estat generats

electrònicament.

Varèse,� I. (1954). Déserts. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=_ihrj2-8xao&t=300s>.

4.3. La música electrònica

Les possibilitats creatives dels senyals d'àudio creats per síntesi ja es tenien en

compte des de feia temps. L'impuls definitiu pel que havia ser l'elektronische

musik, la música�electrònica, va ser la fundació de l'Studio Für Elektronische

Musik de la WDR de Colònia, el primer laboratori especialitzat en so sintètic de

la història. Els seus responsables, Werner�Meyer-Eppler,�Robert�Beyer i Her-

bert�Eimert, van partir de les idees exposades pel primer en la seva tesi Elek-

trische Klangerzeugung. Elektronische Musik und Synthetische Sprache, del 1949,

en la qual preveia una tape music feta amb timbres electrònics «purs», és a dir,

construïts íntegrament pel compositor amb audiogeneradors, a diferència dels

sons preestablerts, «de sèrie», d'instruments electrònics com ara el trautònium

o el melocordi.

https://www.youtube.com/watch?v=_ihrJ2-8xao&t=300s
https://www.youtube.com/watch?v=_ihrJ2-8xao&t=300s
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El sintetitzador va satisfer com cap altre dispositiu previ el desig dels

serialistes de controlar tots els paràmetres del timbre i poder tractar ca-

da senyal de manera singular, motiu pel qual la troballa va despertar

l'entusiasme de molts integrants de l'Escola de Darmstadt.

Un dels més destacats integrants de l'Escola de Darmstadt, Karlheinz�Stock-

hausen, va passar a la posteritat com el pare de la música electrònica, apreci-

ació errònia, si ens atenim al rigor històric –hi ha constància de treballs previs

d'Eimert, per exemple–, però comprensible: el 1957, la prestigiosa discogràfica

Deutsche Grammophon li va publicar Studie I / Studie II / Gesang Der Jünglinge,

el primer disc de música electrònica del qual es té coneixement. Paradoxal-

ment, la peça més celebrada de l'àlbum, Gesang der Jünglinge, avui un clàssic

del repertori electrònic contemporani, era un muntatge de tècnica mixta, en-

tre l'elektronische i el concrète, que barrejava tons sintètics amb veus infantils.

L'alemany es va tornar a servir de la tècnica mixta per al que es considera el ze-

nit del seu cicle electrònic, Kontakte (1960), per a piano, percussió i electrònica.

Stockhausen,� K. (1960). Kontakte. Disponible a: <www.youtube.com/watch?v=jf-
x2caakom>.

L'èxit de la música electrònica en el primer tram dels anys seixanta va servir

per a reconciliar momentàniament la creació d'avantguarda amb el públic aliè

als cercles especialitzats. L'acollida entusiasta de què van gaudir les obres de

Stockhausen,�Ussachevsky,�Milton�Babbit�o�Morton�Subotnick –Silver Ap-

ples on the Moon (1967) va tenir una rellevància comercial extraordinària per

a una peça de les seves característiques–, encara exigents en la seva escolta,

va tenir a veure amb una actitud general d'especial receptivitat davant de tot

el que denotés progrés tecnològic. No es pot passar per alt que aquesta músi-

ca es va gestar durant l'edat d'or del capitalisme, el període d'expansió socio-

econòmica posterior a la Segona Guerra Mundial que no es frenaria fins a la

primera crisi del petroli, el 1973. La prosperitat tècnica i científica va rever-

berar amb força en el teixit popular: es va disparar el culte a l'automòbil, a

l'electrodomèstic, a la cursa espacial i a la ciència-ficció. La música electrònica

va ser entesa com el so del futur, un futur que s'endevinava triomfal perquè

en l'horitzó només s'albirava acceleració, creixement, millora. La transició de

l'elektronische musik dels laboratoris de so als productes de consum massiu va

ser gairebé immediata.

Subotnick,�M. (1967). Silver Apples On The Moon . Disponible a: <www.youtube.com/
watch?v=eelvkqhu1m4>.

Exemples: la música electrònica i els productes de consum

• Al cinema: la banda sonora de Planeta prohibit (1956), del matrimoni Louis�i�Bebe
Barron, propietaris d'un dels primers estudis domèstics d'electrònica.

• A la televisió: la sintonia de la sèrie Doctor Who (1963), produïda per Delia�Derbyshire
en el BBC Radiophonic Workshop.

• A la lounge music, variant còsmica de l'easy listening.
• A la publicitat: els jingles de l'empresa Manhattan Research Inc., dirigida per Ray-

mond�Scott.

https://www.youtube.com/watch?v=jf-x2cAAkOM
https://www.youtube.com/watch?v=jf-x2cAAkOM
https://www.youtube.com/watch?v=EelvKqhu1M4
https://www.youtube.com/watch?v=EelvKqhu1M4
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L'idil·li es va estroncar quan Robert�Moog va comercialitzar el seu primer sin-

tetitzador. De mida petita, controlat per un teclat i molt més econòmic que

qualsevol dels seus precedents, el Moog Modular Synthesizer va canviar el

rumb dels esdeveniments de manera espectacular: la seva interfície, idèntica a

la d'un piano, va simplificar l'accés al so electrònic per als músics de formació

clàssica, que va implicar un inesperat conservadorisme estètic, i el seu baix

preu va facilitar la normalització de l'electrònica en el pop. El corrent expe-

rimental va continuar progressant i la seva genealogia arriba fins als nostres

dies, però no va tornar a tenir el favor del públic.

4.4. La computer music

En paral·lel a la música feta amb sintetitzadors i muntada en cinta magnètica,

la naixent tecnologia informàtica també va ser objecte de recerca estètica. El

1957, Max�Matthews va crear MUSIC I, el primer programa capaç de sinte-

titzar so. No obstant això, els primers passos significatius de la computer mu-

sic es van fer en l'àmbit de la composició. El 1956, Lejaren�Hiller i Leonard

Isaacson van utilitzar un sistema algorítmic per a escriure la partitura de la

Illiac Suite per a quartet de corda. Poc després, el francogrec Iannis�Xenakis

(1922-2001), exalumne de Darmstadt, va crear el mètode estocàstic, un com-

plex conjunt de sistemes matemàtics de probabilitats amb el qual va compon-

dre ST/4 (1962).

Xenakis,�I. (1962). ST/4. Disponible a: <www.youtube.com/watch?v=bwltre1dds4>.

Xenakis, que va alternar la creació musical amb l'arquitectura –va dissenyar

al costat de Le Corbusier el pavelló Philips per a l'Exposició Universal de

Brussel·les del 1958, on Edgar Varèse va estrenar el multimèdia Poème Electro-

nique, per a 425 altaveus–, va crear en la dècada dels setanta el programa UPIC

per a la conversió d'imatges en so. Els resultats es van poder apreciar a Mycènes

Alpha (1978).

Xenakis,� I. (1978). Mycenae Alpha. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=zi3cnszznse>.

La computer music no va tenir mai el calat popular de la música electrònica,

entre altres factors perquè, quan la potència dels ordinadors va ser la necessà-

ria per a generar sons complexos i estrictament informàtics, com els presents

a Mutations (1969), de Jean-Claude�Risset, potser la primera obra de referèn-

cia del gènere, l'interès dels mass media per l'experimentació ja s'havia eva-

porat. No obstant això, arran de l'abaratiment i sofisticació dels equips, avui

l'ordinador i el programari musical són les principals eines de producció mu-

sical del món.

https://www.youtube.com/watch?v=BWltre1ddS4
https://www.youtube.com/watch?v=zI3CnSZZNsE
https://www.youtube.com/watch?v=zI3CnSZZNsE


CC-BY-NC-ND • PID_00269055 27 Músiques experimentals

Lectura recomanada del capítol:

Nyman,�M. (2011). Música experimental. De John Cage en adelante. Documenta.
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