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Introducció

En aquest apartat1 explorem la idea del paisatge sonor i com aquesta forma

d'observació conscient del nostre entorn sonor pot tenir un paper determinant

a l'hora de buscar sons, ambients i gravacions que serveixin a la nostra pràctica

artística.

Més enllà de l'exploració canònica de la idea de paisatge sonor i el seu

posterior enregistrament i arxiu, és important esmentar que les tècni-

ques aquí descrites són aplicables a pràcticament qualsevol context en

què es facin gravacions de camp, sigui registrant paisatges sonors o gra-

vant qualsevol font sonora independentment de la seva naturalesa.

Amb això es pretén descriure una panoràmica eminentment pràctica que di-

buixi una metodologia basada en l'autogestió i l'autoconstrucció d'eines caso-

lanes per a l'enregistrament sonor.

Font: Edu Comelles (2019)

(1)Tots els enllaços d'aquest mòdul
van ser consultats el 19/08/2019.
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1. Paisatge sonor

El paisatge sonor és un concepte que sorgeix arran de les recerques del musi-

còleg canadenc Murray�Schafer i el grup de recerca format a la Simon Fraser

University de Vancouver. El�concepte�neix�de�la�unió�de�dos�termes,�sound

(‘so’�en�anglès)�i�landscape�(‘paisatge’�en�anglès),�que�formen�el�vocable

soundscape,�la�traducció�del�qual,�acceptada�àmpliament,�és�‘paisatge�so-

nor’. Tot aquest moment seminal i definitori es va destil·lar en The soundscape:

our sonic environment and the tuning of the world, de Murray Schafer.

Aquest concepte sorgit a partir d'un creixent interès sobre l'escolta com a mè-

tode d'observació del món que ens envolta planteja precisament la idea de

definir aquesta amalgama de sons al voltant de nosaltres.

Així, doncs, entenem per paisatge sonor el conjunt de sons que se suc-

ceeixen en un espai o lloc i un temps determinats, amb tota la varietat

de contextos específics als quals aplicar aquest plantejament.

Entenem també com a paisatge sonor un conjunt de sons que conviuen en un

lloc específic i que, de manera aleatòria o no, construeixen una composició

sonora global en constant canvi i evolució.

Podem mesurar la complexitat d'un paisatge sonor a partir de la quantitat

diversa d'elements que el formen i la manera com aquests elements sonors

estableixen relacions entre ells.

En general, podem classificar els sons o paisatges sonors en diverses categories

que, sense ser inamovibles, estableixen una sèrie de blocs sobre els quals po-

dem sustentar una categorització de sons. Són�sons�urbans,�rurals,�del�món

natural,�de�la�meteorologia�i�el�clima,�fins�i�tot�de�la�geologia,�i�tot�allò

que�passa�més�enllà�del�rang�de�freqüències�audible�per�l'ésser�humà. El

paisatge sonor se succeeix, en cada cas, en contextos específics, i en cada eco-

sistema de l'índole que sigui es comporta de manera diferent.

1.1. El paisatge sonor polièdric

Una de les característiques més interessants del paisatge sonor és que, com que

es tracta d'un sistema d'observació del món que ens envolta, pot ser afrontat

des de pràcticament qualsevol camp del coneixement. En aquest sentit podem

entendre l'escolta del paisatge sonor —i el seu enregistrament posterior, com

veurem més endavant— com una�eina�de�coneixement�aplicat. Una prova

Reflexió

El paisatge sonor és omnipre-
sent i summament complex:
en cada context donat, a ca-
da moment en el temps, es
veu afectat per una infinitat
d'elements que el formen, di-
buixen i transformen.
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d'això és que el paisatge sonor es treballa en profunditat des de la biologia fins

a l'etnografia passant per tots els camps del coneixement que requereixin un

sistema per a observar-lo amb l'escolta.

1.2. El temps en el paisatge sonor

El paisatge sonor està en constant�canvi�i�evolució, és dependent del temps

i això determina el seu futur inexorable. En aquest sentit hem d'entendre que

el paisatge sonor d'un lloc determinat pot�veure's�afectat�per�canvis�horaris:

imaginem el paisatge sonor en un col·legi buit minuts abans que arribin els

alumnes, i com es transforma quan sona el timbre d'entrada a classe: mateix

lloc, diferent paisatge sonor. Hi ha paisatges que són afectats per canvis al llarg

de la jornada amb diferències entre el dia i la nit, independentment de si són

contextos�urbans�i�naturals. En aquesta línia també es presenten canvis�des

del�punt�de�vista�estacional (per exemple, no és el mateix un paisatge sonor

natural a l'hivern que a l'estiu), i fins i tot canvis�anuals o canvis des�del�punt

de�vista�del�temps�històric; tan sols hem de tractar d'imaginar com sonaven

les ciutats abans de la Revolució Industrial i la màquina de vapor i com sonen

en l'actualitat.

Bernie Krause / TED TALK (transcrit al castellà).
Disponible a: <www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world/
transcript?language=és>.

1.3. Característiques del paisatge sonor

Del paisatge sonor podem destacar diverses característiques i elements que els

formen. Segons expressa Schafer i després destil·la i interpreta Rocha�Iturbide,

en el paisatge sonor hi ha:

Sons tònics (keynote sounds), els sons particulars que caracteritzen i donen sentit a un lloc
i que per això de vegades deixen d'escoltar-se conscientment i es queden en el fons; sons
senyals, els sons que hi ha en un primer pla i que són escoltats de manera conscient són
més figures que fons, i la majoria de les vegades representen codis (a Mèxic el soroll de
l'afilador de ganivets, la sirena d'una ambulància o patrulla, etc.); [...] Sons importants
(soundmarks), els sons que els individus identifiquen com una idea composta per un o
diversos signes que ens descriuen alguna cosa que passa. [...] Murray parla de sons que es
manifesten com a terrenals (ground), que jo interpreto com a sons de fons (background), i
de figures que es manifesten en un primer pla (foreground), i d'un tercer nivell anomenat
camp (field), que és el lloc des del qual s'escolta el paisatge sonor.

Seguint aquesta mateixa classificació, també podríem parlar d'horitzó�sonor

referint-nos a la nostra capacitat d'escoltar lluny o a les limitacions acústiques

de determinats llocs amb impediments geogràfics, geològics, arquitectònics

etc. que impedeixen una escolta expandida o llunyana.

Totes aquestes maneres de classificar les característiques del paisatge sonor po-

den ser abordades des del terreny de la fotografia. Així, doncs, també podem

entendre els sons senyals com a primer pla, i allò que queda en un segon pla

com a fora de camp. Les similituds són moltes. Fins i tot, un horitzó sonor

ampli pot ser entès com una fonografia amb una gran profunditat de camp.

https://www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world/transcript?language=es
https://www.ted.com/talks/bernie_krause_the_voice_of_the_natural_world/transcript?language=es
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No obstant això, un paisatge sonor confinat al detall i amb una forta presència

de sons senyals en primer pla també pot ser denominat fonografia amb baixa

profunditat de camp.
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2. Escolta

Fetes les consideracions inicials sobre el paisatge sonor, és important comen-

çar a plantejar-se una escolta activa de diferents contextos sonors. Per a això

podem fer tot un seguit d'exercicis�d'immersió�sensorial, que ens poden aju-

dar a començar a deixar de sentir i començar a escoltar.

Font: Edu Comelles (2011)

Per això ens podem servir d'alguns dels exercicis que el mateix Murray Schafer

planteja a A sound education. En aquest document es recull una variada quan-

titat d'activitats que segueixen una corba d'aprenentatge per a educar l'escolta.

A sound education.
Disponible a: <www.monoskop.org/Schafer-RMurray-A-Sound-Education-100Exercises-
in-Listening- and-Soundmaking.pdf>.

Comencem per escoltar el nostre cos i el que ens envolta de manera immedia-

ta. Si estem sols i en silenci, aquesta primera part serà relativament fàcil. Enu-

merem mentalment què sona en aquest lloc: la nostra respiració, el moviment

del nostre cos en contacte amb la roba que portem, etc. Tractem de fer aquest

exercici al més llarg possible i no passar a la fase següent sense estar comple-

tament convençuts que hem enumerat mentalment tot el que passa al nostre

espai més íntim i proper. Aquesta norma l'aplicarem a la resta del procés.

A posteriori, centrant la nostra atenció, podem explorar allò que passa a certa

distància en el nostre abast des del lloc en què estem asseguts. En aquesta

mateixa posició avançarem en el nostre procés d'escolta focalitzant en allò

que podem escoltar des del nostre lloc. En aquest moment podem aplicar les

característiques esmentades anteriorment i classificar�mentalment�tot�el�que

sona en aquest moment al nostre al voltant: de quina manera se succeeixen
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els sons, quina és la seva morfologia, si són estàtics o estan en moviment.

Podem afegir un grau de complexitat analitzant el que passa a l'habitació en

què estem i com aquest context es transforma si obrim portes i finestres.

Molt a poc a poc, podem enumerar, descriure o crear llistes de tots els

elements del paisatge sonor que se sumen a la nostra experiència per-

ceptiva.

Aquest procés gradual requereix una certa concentració, tranquil·litat, silenci,

i és recomanable escriure, enumerar o memoritzar el que escoltem en aquests

processos per tractar d'establir un vocabulari descriptiu dels tipus de sons que

ens envolten.

Estant quiets en un lloc, tan sols hem de tancar els ulls per a aconseguir aquest

efecte. És interessant, en aquest punt, fer aquest exercici en diferents llocs amb

característiques diferents i tractar de fer-ho de manera més o menys regular.

A aquest procés podem afegir-hi un grau més de complexitat i iniciar cami-

nades sonores o soundwalks. Aquests recorreguts podem fer-los en solitari o

acompanyats, sempre que se succeeixin en complet silenci. Hem de submer-

gir-nos en allò que ens envolta sonorament i mentalment, evidenciant tot el

que passi al voltant. És interessant, en aquest punt, fer llistes mentals com les

que descriu Hildegard�Westerkamp, membre del World Soundscape Project

i companya de Murray Schafer, aplicables a aquest exercici o al descrit amb

anterioritat.

Comença escoltant els sons del teu cos mentre et mous. Són el més proper a tu i estableixen el
primer diàleg entre tu i l'entorn. Si pots escoltar fins als més silenciosos d'aquests sons, estàs
travessant un entorn dimensionat a escala humana. En altres paraules, amb la teva veu o els
teus passos, per exemple, estàs «parlant» amb el teu entorn, que al seu torn respon oferint-te
sons amb una qualitat acústica específica.

Intenta moure't.

Sense produir cap so. És possible?

Quin és el so més silenciós del teu cos?

(Si, en canvi, els sons que produeixes es perden en el soroll ambiental del que t'envolta, estàs
experimentant un paisatge sonor desequilibrat. Les proporcions humanes han estat rebutjades
aquí. No solament la teva veu és inaudible, sinó que la teva orella és assaltada per una multitud
de sorolls alts i caòtics.)

Porta l'oïda lluny dels sons que produeix el teu cos i escolta els sons propers.

Què sents? (Fes-ne una llista.)

Què més sents?

Unes altres persones.

Sons de la naturalesa.

Sons mecànics.

Reflexió

Hem de fer un esforç per ob-
viar el que veiem i centrar
l'atenció en el que escoltem
plenament.
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Quants sonscontinussonscontinussonscontinussonscontinus?

Pots detectar.

Ritmes interessants.

Cadències regulars.

La més alta.

La més baixa freqüència?

Pots escoltar.

S.o.n.s.i.n.t.e.r.m.i.t.e.n.t.s.o.d.i.s.c.r.e.t.s.

Cruixits.

Cops.

Espetecs.

Patacades?

Quines són les fonts dels diferents sons?

Què més sents?

Porta l'oïda lluny d'aquests sons i escolta més enllà, en la distància.

Quin és el so més silenciós?

Què més sents?

Què més?

Què més?

Què més?

Fins ara has estat aïllant uns sons d'uns altres i coneixent-los com a entitats individuals. Però
cadascun és una part d'una composició ambiental més àmplia. Així que torna a assemblar-los
i escolta'ls com si estiguessis escoltant una peça musical interpretada per diversos instruments.
Sigues crític i decideix si t'agrada el que sents.

Escull els sons que més t'agraden i crea un paisatge sonor ideal en el context del teu entorn
actual. Quines serien les característiques principals? Seria tan sols un somni idealitzat o podria
convertir-se en realitat en la nostra societat moderna?

Hildegard Westerkamp (1974). «Soundwalking». A: Sound Heritage (vol. 3, núm.
4, pàg. 18). Disponible a: <www.eldeseodeandar.blogspot.com/2013/06/hildegard-wes-
terkamp-soundwalking.html>.

Aquesta manera de procedir pot servir-nos en una fase inicial per a descobrir

l'escolta i el seu potencial. No obstant això, l'exercici per si mateix és molt

recomanable en situacions en què ja treballem amb microfonia i monitoratge.

Malgrat el condicionament que produeix l'escolta amb auriculars i microfonia,

és important combinar ambdues pràctiques com a mètode de preparació per

a un procés de gravacions de camp.

http://eldeseodeandar.blogspot.com/2013/06/hildegard-westerkamp-soundwalking.html
http://eldeseodeandar.blogspot.com/2013/06/hildegard-westerkamp-soundwalking.html
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3. Microfonia DiY

Aquest apartat pretén desgranar una sèrie de solucions tècniques i pràctiques

al problema de les gravacions de camp. El material que segueix no es planteja

com una eina didàctica per a endinsar-se en els usos professionals de la capta-

ció de so, sinó per a oferir una sèrie d'eines bàsiques, de baix cost, per a iniciar

una pràctica de gravacions de camp o construir i assemblar un petit equip de

microfonía que, sense complir els estàndards de qualitat de la indústria audi-

ovisual, ens permeti desenvolupar una pràctica artística basada en la recollida

de sons del nostre entorn d'una manera digna.

Font: Edu Comelles (2014)

Enllaços a continguts

1.4.3. Microfonia (pàg. 19-24).
Disponible a: <www.materials.cv.uoc.edu/daisy/materials/pid_00215115/pdf/
pid_00215115.pdf>.

Sobre posicionament de microfonia.
Disponible a: <www.analfatecnicos.net/archivos/66.tecnicasmicrofoniaestereo-
sonidoyaudio.pdf>.

Equip casolà de microfonia portàtil.
Disponible a: <www.educomelles.com/2014/08/suit-up-field-recordings-survi-
val-kit.html?m=1>.

Tutorial de construcció de micròfons estèreo propietaris.
Disponible a: <www.wildmountainechoes.com/equipment/diy-stereo-electret-mics-pri-
mo-em-172-capsules/>.

Tutorial de construcció de micròfons de contacte i/o hidròfons casolans.
Disponible a: <www.instructables.com/id/make-a-contact-microphone/>.

http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00215115/pdf/PID_00215115.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00215115/pdf/PID_00215115.pdf
http://www.educomelles.com/2014/08/suit-up-field-recordings-survival-kit.html?m=1
http://www.educomelles.com/2014/08/suit-up-field-recordings-survival-kit.html?m=1
https://www.wildmountainechoes.com/equipment/diy-stereo-electret-mics-primo-em-172-capsules/
https://www.wildmountainechoes.com/equipment/diy-stereo-electret-mics-primo-em-172-capsules/
https://www.instructables.com/id/Make-a-Contact-Microphone/
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Més enllà dels coneixements necessaris per a comprendre el vast i complex

món de la microfonia, hi ha tot un seguit d'eines assequibles que ens permeten

disposar d'un equip de gravacions de camp versàtil, lleuger i adaptable. El seu

disseny respon a una necessitat d'accés a aquestes eines d'alta qualitat per a

propòsits creatius com els del context que ens ocupa.

Per a això necessitarem una gravadora portàtil de gamma mitjana-baixa que

tingui micròfons interns (electret) i almenys una entrada externa en forma de

mini-jack. Aquests models de gravadora portàtil són els habituals per a gravar

entrevistes, veu, etc., encara que podem utilitzar-los per a altres propòsits. El

fet que aquest tipus de dispositius inclogui una entrada de micròfon del tipus

mini-jack line in significa que podem connectar a aquest dispositiu una gran

varietat de micròfons. Per a aquest efecte, necessitem que el nostre dispositiu

tingui, en aquesta entrada, un voltatge d'entre 3 V i 5 V. Aquesta característica

és coneguda com a plug in power. La majoria de gravadores en aquest rang te-

nen aquest tipus de voltatge, que serveix especialment per a alimentar micrò-

fons de condensador electret. Per tant, podem connectar micròfons Lavalier o

micròfons Binaural a aquest tipus d'entrada.

Per a aquest tipus d'equip, és recomanable dissenyar i construir un conjunt

estereofònic de micròfons de condensador electret. Un dels components més

utilitzats en tutorials són les càpsules Electret Primer ECM 172. Amb aquest

tipus de micròfons obtenim una qualitat que supera la dels micròfons interns

de la nostra gravadora portàtil domèstica aportant una versatilitat, rang de

freqüències i qualitat molt per sobre de la mitjana d'aquests productes.

DiY stereo electret mics. Disponible a: <www.wildmountainechoes.com/equipment/diy-
stereo-electret-mics-primer-em-172-capsules/>.

Més enllà de l'opció plug in power de la nostra gravadora domèstica, en aques-

ta entrada mini-jack podem connectar-hi també micròfons de contacte, hidrò-

fons casolans o qualsevol dispositiu d'enregistrament o captació de sons que

permeti una connexió de sortida mini-jack adaptable a la gravadora de què dis-

posem. Tot això multiplica la versatilitat d'aquests dispositius de gamma baixa.

En el cas dels micròfons de contacte i hidròfons, la versatilitat de contextos so-

nors que podem registrar s'amplia. Aquestes eines, que podem construir també

a partir de components electrònics bàsics, ens permeten registrar vibracions

i ressonàncies sobre diferents materials. Els micròfons de contacte es constru-

eixen a partir de discos piezoelèctrics, component electrònic utilitzat habitu-

alment com a altaveu de baixa potència que ens serveix alhora de sensor per

a captar vibracions que entrin en contacte amb el dispositiu en qüestió. Si ens

construïm un conjunt de micròfons de contacte i a més l'impermeabilitzem,

tal com s'explica en el tutorial adjunt a l'enllaç següent, tindrem uns hidrò-

fons, és a dir, micròfons capaços de registrar el so inserits en líquids com

l'aigua.

https://www.wildmountainechoes.com/equipment/diy-stereo-electret-mics-primo-em-172-capsules/
https://www.wildmountainechoes.com/equipment/diy-stereo-electret-mics-primo-em-172-capsules/
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Micròfons de contacte

<www.instructables.com/aneu/Make-a-Contact-Microphone/>.

<www.zachpoff.com/resources/building-contact-mics/>.

Al mateix temps, també podem endinsar-nos en altres tipus de dispositius de

captació de sons. Allunyant-nos de la idea de micròfon convencional, tam-

bé podem explorar la possibilitat de registrar camps electromagnètics amb

dispositius com Priezor o Elektrosluch, construïts per l'artista eslovac Jonas

Gruska i que ens permeten endinsar-nos de manera assequible al món de

l'electromagnetisme. En el cas concret dels materials que construeix Gruska,

és important esmentar que tots els dissenys són open source i estan disponibles

per a fer-los un mateix a casa.

Elektrosluch

<www.store.lom.àudio/collections/elektrosluch-accessories>.

<www.knowledge.lom.audio/>.

A part del conjunt d'eines format pels micròfons externs i la gravadora do-

mèstica, cal tenir en compte una sèrie d'elements fonamentals que sovint

s'obliden, entre els quals hi ha el paravent. Aquest utensili tèxtil és necessa-

ri en la majoria de contextos, especialment si es grava en exteriors, ja que la

més mínima brisa pot arruïnar les gravacions. Per això és�fonamental�gravar

sempre�amb�aquest�tipus�d'utensili. A continuació adjuntem un tutorial per

a construir-lo de manera senzilla.

Tutorial per a construir un paravent. Disponible a: <www.youtube.com/watch?
v=tO21fKUfyLo>.

Una altra eina a la qual cal prestar una atenció especial són els auriculars

amb els quals monitoritzarem allò que gravem. És fonamental tenir en compte

l'escolta amb auriculars en registres sonors. Cal ser molt conscient que el que

escoltem amb els auriculars no té per què correspondre amb el que gravem.

Podem estar escoltant o monitorant a molt alt volum i alhora tenir el guany

d'entrada del nostre micròfon baix, i viceversa. En aquest sentit, cal trobar

l'equilibri exacte entre el que escoltem per monitoratge (auriculars) i la quan-

titat de guany que ens entra pel micròfon.

És important també pensar en suports per als nostres micròfons que evitin

els sorolls derivats de la manipulació de les nostres gravadores quan fem

l'enregistrament. Aquests suports són peus de micròfons, trípodes de càmeres

fotogràfiques o trípodes del tipus aranya o pop flexibles i adaptables a diferents

superfícies o estructures en les quals podem subjectar els nostres micròfons

quan fem gravacions estàtiques.

https://www.instructables.com/id/Make-a-Contact-Microphone/
https://www.zachpoff.com/resources/building-contact-mics/
https://store.lom.audio/collections/elektrosluch-accessories
https://knowledge.lom.audio/
https://www.youtube.com/watch?v=tO21fKUfyLo
https://www.youtube.com/watch?v=tO21fKUfyLo
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4. El micròfon com a eix subjectiu

Quan sortim a registrar paisatges sonors, hem de tenir en compte tot un seguit

de detalls que tenen a veure amb aspectes tècnics i decisions creatives. Tot això

influirà en la manera en què escoltem, gravem i obtinguem les gravacions de

camp.

Primer definirem�la�nostra�posició�en�relació�amb�el�que�volem�gravar.

Aquesta posició és igualment important tant si deixem el micròfon o els mi-

cròfons fixos com si estem en moviment. Ambdues possibilitats són decisions

que afectaran la posterior percepció i subjectivitat de l'enregistrament. Per a

això, hem de pensar com volem enregistrar aquest so i com el mateix so o

paisatge sonor es desenvolupa:

• Un paisatge estàtic en què els elements que el formen no es mouen.

• Un paisatge sonor de sons en moviment constant.

En aquest instant haurem de decidir�si�participem�d'aquest�moviment o no.

Això afectarà la manera en què percebem aquest so o conjunt de sons.

Font: Edu Comelles (2016)

En el cas de carregar nosaltres amb la microfonia, hem d'entendre

que la� nostra� subjectivitat� està� encaixada� completament� en� el� tipus

d'enregistrament�que�fem. Els nostres moviments són els que s'enregistraran

i la percepció en l'instant de gravar és la que prevaldrà.

Aquesta qüestió és principal per a entendre com de vegades la pròpia expe-

riència estètica de l'enregistrament sonor pot transformar la manera com el

percep el qui el genera i com aquesta emoció no transcendeix a l'oient futur.

Reflexió

El nostre cos es converteix en
el centre narratiu d'un context
sonor, i la pròpia experiència
de l'enregistrament quedarà
rubricada en la manera com el
percebem.
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En aquest problema subjectiu rau la complexitat de l'enregistrament subjectiu

i l'habilitat de cadascun per a generar discursos que transcendeixen la nostra

pròpia experiència estètica.

Com ja hem dit, el paisatge sonor és un material en constant canvi i evolució.

Per això en contextos específics requereix que pensem�i�tinguem�sempre�a

mà�la�possibilitat�de�regular�el�guany�d'entrada�dels�nostres�micròfons.

Gràcies a aquesta eina i a la nostra percepció expandida, podem regular en

temps real si hi ha canvis�abruptes�en�el�rang�de�freqüències per l'aparició

d'un so fort o molt fort que pot saturar la gravació.

L'observació�constant i una escolta�conscient�i�profunda són fonamentals

per a un enregistrament correcte del context al qual un s'enfronta. Igualment,

si optem per fer gravacions en absència, el que cal tenir en compte és una

suposició mitjana del que pot passar en aquesta absència. Aquest tipus de gra-

vacions se sol fer a l'exterior, en contextos naturals, per a capturar paisatges

sonors naturals en què, per exemple, hi hagi una presència destacada de fauna

salvatge susceptible de no aparèixer a causa de la nostra presència.

4.1. Arxiu

Cada campanya de gravacions de camp o sessió de gravació que fem és una

oportunitat per a construir la nostra llibreria de sons. Al llarg de cada sessió

de gravació, en fem una infinitat que, si bé poden no servir per a l'objectiu

immediat d'aquesta sessió, poden ser susceptibles de servir-nos en el futur. Per

això és necessari que mantinguem un rigor absolut a l'hora de posar nom,

etiquetar i emmagatzemar les nostres gravacions de camp.

Generalment, les gravadores convencionals solen generar arxius sonors i po-

sar-los nom amb un codi correlatiu de lletres i números. Tenint en compte

això, una vegada hem acabat el nostre procés d'enregistrament hem de pen-

sar sempre a posar nom a tots i cadascun dels arxius que hem generat amb

la finalitat de no necessitar escoltar el conjunt de les gravacions per a saber

quin és quin.

Per�a�evitar�perdre,� traspaperar�o�simplement�no�saber�quin�és� l'origen

d'una o diverses gravacions, podem utilitzar diverses tècniques de catalogació:

1) Una de les més bàsiques consisteix a posar�noms�al�lloc,�hora�i�contingut

de�la�gravació�amb�la�nostra�veu�a�l'inici�de�la�gravació. Aquesta tècnica:

• és molt pràctica�i ràpida en contextos en què generarem una gran�quan-

titat�d'enregistraments sonors;
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• és poc� útil en gravacions amb microfonia� no� aèria, com és el cas

d'enregistraments que fem amb micròfons de contacte, hidròfons o siste-

mes de captació electromagnètica.

2) En la mateixa línia podem fer un enregistrament�per�escrit de les nostres

gravacions apuntant en un bloc de notes cadascuna de les entrades i, així, ge-

nerar una sincronia entre el nom automàtic que genera la nostra gravadora

i el que amaga cada nom i codi. Aquest sistema de bloc de notes ens permet

alhora afegir informació escrita addicional sobre el que conté la gravació. Re-

quereix paciència i permanència, coses que en molts casos, si es tracten de

gravacions de natura, són perfectament assumibles. En un altre context en què

els enregistraments se succeeixen en moviment, aquest sistema tampoc no és

el més pràctic.

3) Finalment, la combinació�de�diversos�sistemes�d'etiquetatge�avançat com

els que hem descrit és una opció molt vàlida si mantenim una forta disciplina

que impliqui, una vegada tinguem accés a un ordinador, un procés de garbe-

llament i nomenament dels arxius sonors. Les notes de veu i per escrit ens

serviran per a saber quin arxiu és quin una vegada a l'estudi. Una vegada esti-

guem davant el teclat procedirem, ara sí, a posar nom a tots i cadascun dels

arxius sonors que hàgim generat durant el dia.

Per a això hem de crear i establir una nomenclatura, un sistema amb el qual es

pugui saber, solament llegint els noms dels arxius, de quina gravació es tracta,

quan es va fer i què conté.

Cada persona haurà de construir la seva manera de classificar i accedir

als arxius i mantenir-s'hi fidel perquè en el futur, quan la llibreria creixi,

tingui una manera eficient de localitzar els sons.

En funció de com ordenem les nostres gravacions mentalment, podem deter-

minar quina és la manera més còmoda de recordar els enregistraments.

Exemples de classificació

Data_Hora_Lloc_Característica_Número.WAV

El dia, el lloc en què es fa la gravació i una característica que distingeixi aquesta gravació
de les altres possibles gravacions que coincideixin en dia i lloc. El número final pot de-
terminar una certa varietat de gravacions semblants o del mateix tipus.

Data_Lloc_CaracterísticaU_CaracterísticaDos_Número.WAV

Versió simplificada del sistema anterior però amb l'afegit d'una segona característica que
diferenciï quan una gravació de la mateixa font sonora ha estat feta de manera diferent.

Data_Material_CaracterísticaU_CaracterísticaDos_Número.WAV

En el cas que siguin materials, instruments o veus úniques en una gravació, podem fer
la mateixa classificació obviant l'element geogràfic i centrant l'atenció en l'objecte o ob-

Reflexió

Òbviament, no hi ha una me-
todologia única i totes, al seu
torn, són vàlides. Això sí, han
d'estar sempre al servei de
l'autor i buscar sempre la mà-
xima eficiència de paraules,
de manera que s'evitin noms
d'arxiu excessivament llargs
que dificultin la cerca.
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jectes que enregistrem i una o dues característiques que les diferenciïn de les altres gra-
vacions del mateix objecte, instrument o veu.

Finalment, aquest sistema d'arxiu s'ha de completar amb un sistema�de�car-

petes que encapsuli campanyes de gravacions o conjunts de enregistraments

sonors sota paraigües generalistes, sigui per èpoques, llocs, materials o carac-

terístiques musicals, conceptuals o estètiques. Cada carpeta contindrà un va-

riat repertori d'enregistraments que aportaran elements específics de cada gra-

vació.
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5. Els usos

Una vegada definides les característiques i processos que ens porten a

l'enregistrament de paisatges sonors, és important valorar quins usos�creatius

immediats podem observar després d'aquest procés. En general, els usos són

pràcticament infinits, però enumerem, en honor de la concreció, tot un se-

guit de pràctiques artístiques comunes o paradigmàtiques d'usos o aplicacions

pràctiques de l'enregistrament de gravacions de camp.

Font: Edu Comelles (2016)

5.1. El mapa sonor

L'arxiu com a pràctica artística per si mateixa potser seria el primer d'aquests

usos possibles; en aquest sentit, el mapa�sonor és potser el format digital pa-

radigmàtic més pertinent, ja que estableix una relació d'interfície directa entre

la idea seminal del paisatge sonor, el so per si mateix, i la representació del

lloc, el mapa. Malgrat la gradual desaparició d'aquest tipus de formats d'arxiu

i catalogació de paisatges sonors, la cartografia acústica continua essent una

de les eines més pertinents per a mostrar i preservar aquest material.

Un bon exemple d'aquesta manera de documentar, arxivar i catalogar gravacions de camp
és Soinumapa, el mapa sonor del País Basc mantingut per l'artista basc Xabier�Erkizia.
Aquest mapa va ser pioner juntament amb Escoitar.org, el mapa sonor de Galícia impul-
sat pel col·lectiu homònim l'any 2006. Si bé Escoitar ja ha desaparegut, Soinumapa pre-
senta a dia d'avui les característiques bàsiques d'un mapa sonor, té una API que treballa
amb Google Maps i permet navegar per enregistraments sonors, llegir-los i escoltar-los, i
una categorització que inclou una gran varietat d'agrupacions de tipus de sons vinculats
al territori, en aquest cas a Euskal Herria, Navarra i Iparralde, a França.

Com a resultat de la irrupció d'aquest sistema d'arxiu i documentació de pai-

satges sonors, i en plena expansió del paisatgisme sonor, sorgeixen projectes

similars a tot el món. Entre els mapes similars destaquen London�Sound�Sur-

vey, que amplia el format de l'arxiu i inclou documentació i gravacions histò-

rics del so de la ciutat de Londres, a més d'un exhaustiu estudi literari i descrip-
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tiu que inclou, en aquesta cartografia sonora de la capital londinenca, textos

escrits amb anterioritat a la idea de paisatge sonor, que ens permeten imaginar

com sonava l'urbs segles enrere.

Enllaços a continguts

Apartat de mapes sonors

<www.diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53770>.

Antes de que el demonio sepa que has muerto

<www.radioimaginamos.es/wp-content/uploads/2014/05/AntesDeQue_%C2%A9
EduComelles.pdf>.

5.2. El paisatge sonor compositiu

Superats els aspectes processuals del paisatge sonor i l'enregistrament de gra-

vacions de camp, és moment de presentar una sèrie de propostes�artístiques

que donen respostes diverses a la pregunta sobre què cal fer amb les gravacions

de camp. En aquest sentit proposem una sèrie d'escoltes sobre diverses mane-

res de fer per part d'artistes de tot el món. Algunes de les descrites aquí són

obres�paradigmàtiques del gènere i unes altres són exemples�de�maneres

de fer que, lluny de ser obres seminals, condensen tendències existents en el

terreny de l'ús creatiu de les gravacions de camp i, sobretot, estan al servei de

creadors que treballen en l'actualitat.

5.2.1. El tren fantasma - Chris Watson

Font: <www.chriswatsonreleases.bandcamp.com/album/el-tren-fantasma>.

L'obra de Chris�Watson es pot considerar paradigmàtica en el context del pai-

satgisme sonor. El tren fantasma és possiblement un dels millors exemples so-

bre aquest tema. Es tracta d'un àlbum de gravacions de camp articulat com un

viatge. Destaca la capacitat de Watson per a construir una narració i un discurs

lineal, gairebé cinematogràfic, d'acord amb la temàtica del disc: l'últim viatge

d'una línia fèrria a Mèxic.

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/53770
http://www.radioimaginamos.es/wp-content/uploads/2014/05/AntesDeQue_%C2%A9EduComelles.pdf
http://www.radioimaginamos.es/wp-content/uploads/2014/05/AntesDeQue_%C2%A9EduComelles.pdf
https://chriswatsonreleases.bandcamp.com/album/el-tren-fantasma
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5.2.2. Energy field - Jana Winderen

Font: <www.janawinderen.bandcamp.com/album/energy-field>.

Energy field reuneix el pensament i la manera de fer de l'artista noruega

Jana�Winderen alhora que destil·la sonorament la seva particular manera

d'entendre el so i el paisatge sonor. Mitjançant la descontextualització i re-

contextualització de paisatges sonors polars, Winderen construeix un tapís so-

nor mancat de narrativitat —a diferència de Watson—, centrat en una idea

d'escolta profunda que se submergeix en un univers sonor ocult però plena-

ment descriptiu dels ecosistemes en què treballa habitualment.

5.2.3. Transit Mundi - Carlos Suárez

Font: <www.soundcloud.com/lusciniadiscos/sets/carlos-su-rez-transit-mundi>.

En el cas del treball de Carlos�Suárez, aquesta obra utilitza el paisatge sonor al

servei d'un context musical. La gravació de camp es barreja, es retorça a mercè

d'un discurs compositiu i musical; àdhuc sense perdre la identitat inicial, el

paisatge es converteix en textura, color i record.

https://janawinderen.bandcamp.com/album/energy-field
http://www.soundcloud.com/lusciniadiscos/sets/carlos-su-rez-transit-mundi
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5.2.4. The alarming blend of three arches - Dallas Simpson

Font: <www.impulsivehabitat.com/releases/ihab002.htm>.

Aquest és un plantejament radicalment oposat a tots els anteriors. El treball

de Dallas�Simpson planteja la gravació de camp com un enregistrament per-

formatiu en el qual ell activa sonorament, carregant micròfons binaurals, un

lloc específic a partir d'una activitat percudiva amb materials oposats. Simp-

son entén que l'enregistrament espontani, immediat i conscient del context

és l'obra per si mateixa. La composició és el que en aquest lloc va passar i co-

mença i acaba amb l'acte de gravar.

5.2.5. Mechanics of suspended time - Rui Almeida

Font: <www.impulsivehabitat.com/releases/ihab062.htm>.

http://impulsivehabitat.com/releases/ihab002.htm
http://impulsivehabitat.com/releases/ihab062.htm
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En una línia performativa semblant a la de Dallas Simpson però amb un ele-

ment de contenció major, aquesta petita obra alberga un estudi minuciós

del paisatge sonor contingut en un objecte concret i la relació musical que

l'estableix autor amb aquest mecanisme sonor. Es tracta d'una manera d'activar

el paisatge sonor, un altre tipus de paisatge sonor.

5.2.6. South Gare - Chris Whitehead

Font: <www.linearobsessional.bandcamp.com/album/south-gare>.

Un acostament canònic a una pràctica habitual en el paisatgisme sonor, la

d'encapsular un projecte únic en un lloc específic per oferir un retrat o una

imatge de conjunt d'una localització concreta. En aquest cas Chris�Whitehead

reuneix en el disc una variada plétora de sons recollits en la desembocadura

del riu Tees, a Anglaterra, per construir un collage sonor que dibuixa aquest

lloc auditivament i amb diversos nivells d'abstracció.

5.2.7. A Journey South - Chris Watson

Font: <www.chriswatson.net/2010/02/05/touchradio-49-a-journey-south/>.

https://linearobsessional.bandcamp.com/album/south-gare
https://chriswatson.net/2010/02/05/touchradio-49-a-journey-south/
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Recuperem Chris Watson per presentar un aspecte molt més documental i ra-

diofònic. Si bé al Tren fantasma hi ha tot un seguit d'elements de ficció, nar-

rativitat i construcció d'un imaginari, a A Journey South ens trobem amb un

plantejament merament documental i radiofònic, la qual cosa no deixa de ser

un acostament absolutament imprescindible per a entendre una pràctica ar-

tística que s'expandeix de manera rizomàtica mitjançant diverses disciplines

i camps del coneixement.

5.2.8. Serendipity effects - Regina Burbach

Font: <www.audiotalaia.net/2016/06/at054-regina-burbach-serendipity-effects.html>.

Aquesta és una obra que reuneix gravacions de diferents contextos fetes per

Regina�Burbach en molts viatges. La manera de compondre en el temps i si-

tuar els paisatges sonors atén diferents maneres d'entendre'ls com a contextos

geogràfics, estats d'ànim o textures o elements descontextualitzats al servei

d'una certa musicalitat. A més de la complexitat i varietat de les fonts sono-

res, és interessant l'ús de diverses qualitats de gravació i una entesa estètica i

discursiva d'aquesta pràctica. La presència del joc, el dinamisme extrem i la

juxtaposició d'espais, colors i contextos recorda pioners de la matèria com Luc

Ferrari.

Lectura recomenada del capítol:

López,�X.�X. (2010). «La fonografía más allá del fonógrafo». A: MASE: historia y presencia
del arte sonoro en España (pàg. 127-136). Bandaàparte.

http://www.audiotalaia.net/2016/06/at054-regina-burbach-serendipity-effects.html
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Augoyard, J. F.; Torgue, H. (2014). Sonic experience: a guide to everyday sounds. Mc-
Gill-Queen's Press - MQUP.

Krause, B. (1960). The great animal orchestra. Back Bay.

Lane, C.; Carlyle, A. (2013). In the field: the art of field recording. Uniformbooks.

Schafer, M. (1993). The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Inner
Traditions/Bear.

http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?q=MERIDIANO%20VIA%20LIMITE&desde=&hasta=&site=RTVE&start=2
http://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?q=MERIDIANO%20VIA%20LIMITE&desde=&hasta=&site=RTVE&start=2
http://www.rtve.es/alacarta/audios/via-limite/via-limite-paisajes-sonoros-1-26-10-10/911745/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/via-limite/via-limite-paisajes-sonoros-1-26-10-10/911745/
https://www.youtube.com/watch?v=uhGHz7egg1s
https://www.youtube.com/watch?v=uhGHz7egg1s
https://www.youtube.com/watch?v=hg96nU6ltLk
https://www.youtube.com/watch?v=hg96nU6ltLk
https://www.youtube.com/watch?v=72xddJmocbw
https://www.youtube.com/watch?v=esfUwg1-xrI
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