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RESUM 

Aquest treball presenta el projecte Música Màquina, una obra interdisciplinar que combina poesia,

teatre, disseny sonor i art sonor. Consisteix en una investigació portada a terme en el camp de la

tecnologia musical digital aplicada a l'escena i representa el corpus que complementa l'obra en si.

En ella hi participen els actors Jordi Figueras i Dafnis Balduz, i Biel Duran com a director.

Al treball  s'hi  persegueixen diversos objectius.  Primerament,  explicar  les diferents fases per  les

quals ha passat el procés de creació de l'obra, des del naixement de la idea fins a la seva execució,

sobretot enfocant tot allò que té a veure amb la creació sonora. I en segon lloc, mostrar la recerca

feta en el camp de la tecnologia musical aplicada a les arts escèniques.

La primera part del treball mostra quines han estat les consideracions que s'han tingut en compte per

a la creació de l'obra – fent especialment èmfasi respecte les qüestions estètiques implícites –,  així

com els elements que la integren, el procés d'execució un cop portada a escena i la cerca de l'espai

per a la presentació. 

La  segona  part  es  centra  en  la  recerca  de  l'ús  de  la  tecnologia  musical  aplicada  a  l'escena.

Inicialment es revisen alguns conceptes habitualment mal utilitzats o interpretats. A continuació es

fa un repàs històric d'algunes de les obres pioneres més importants. Seguidament es contrasten amb

alguns  exemples  rellevants  d'obres  actuals,  fent  prèviament  una  posada  en  context  a  partir  de

reflexions  que  tenen  a  veure  amb les  tendències  actuals,  i  també aprofundint  en  les  qüestions

estètiques que acompanyen el seu moment històric. Finalment s'hi explica la tecnologia utilitzada

per a l'elaboració del projecte Música Màquina.
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RESUMEN

Este trabajo presenta el proyecto  Música Màquina, una obra interdisciplinar que combina poesía,

teatro, diseño sonoro y arte sonoro. Consiste en una investigación llevada a cabo en el campo de la

tecnología musical digital aplicada a la escena y representa el corpus que complementa la obra en

sí. En ella participan los actores Jordi Figueras y Dafnis Balduz, y Biel Duran como director.

Los objetivos que persigue el trabajo son varios. Primeramente, explicar las diferentes fases por las

cuáles  ha  pasado  el  proceso  de  creación  de  la  obra,  desde  el  nacimiento  de  la  idea  hasta  su

ejecución, sobretodo focalizando todo lo que tiene que ver con la creación sonora. En segundo

lugar, mostrar la búsqueda llevada a cabo en el campo de la tecnología musical aplicada a las artes

escénicas.

La  primera parte  del  trabajo muestra cuáles han sido las consideraciones  que se han tenido en

cuenta para la creación de  la  obra – haciéndo especial  énfasis  respecto las  cuestiones  estéticas

implícitas –, así como los elementos que la integran, el proceso de ejecución una vez llevada a

escena y la búsqueda del espacio presentación.

La segunda parte se centra en la búsqueda del uso de la tecnología musical aplicada a la escena.

Inicialmente  se  revisan  algunos  conceptos  habitualmente  mal  utilizados  o  interpretados.  A

continuación  se  hace  un  repaso  histórico  de  algunas  de  las  obras  pioneras  más  importantes.

Seguidamente  se  contrastan  con  algunos  ejemplos  relevantes  de  obras  actuales,  haciendo

previamente una puesta en contexto a partir de reflexiones que tienen que ver con las tendencias

actuales, y también profundizando en las cuestiones estéticas que acompañan su momento histórico.

Finalmente se explica la tecnología utilizada para la elaboración del proyecto Música Màquina.
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ABSTRACT

This essay presents the project  Música Màquina,  an interdisiplinary work that combines poetry,

theater, sound design and sound art. It  consists of an investigation in the field of digital musical

technology applied to the stage, and it represents the  corpus that complements the artwork itself.

The members taking part in the work are the actors Jordi Figueras and Dafnis Balduz, and Biel

Duran as the director.

The  work  pursues  several  aims.  First  of  all,  it  explains  the  different  stages  of  the  piece's

construction from the from the conception of the idea to its execution, and focuses primarily on

everything  that  has  to  do  with  the  creation  of  the  sound.  Secondly,  it  demonstrates  research

undertaken in the field of music techology applied to the performing arts.

Part one explains the considerations taken into account for the creation of the work – giving special

emphasis on the implied aesthetic matters –, as well as the elements that form it, the process of

execution once on stage and the search of a space in which to carry out its presentation.

Part two focuses on the research of music technology used on the stage. It initially goes through

some  misunderstood  or  misinterpreted  concepts.  Then  it  reviews  some  of  the  most  important

pioneer works in history. Next, these are contrasted with some relevant current works, previously

contextualizing them throuth the explanation of the current trends and also deepen into the aesthetic

matters for its historical moment. Finally it explains the technology used for the production of the

project Música Màquina.
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Introducció

I. Motivacions

El meu interès per la tecnologia musical té a veure amb unes finalitats creatives, és a dir, amb l'ús

artístic que se'n  pot fer d'aquesta.  Com a estudiant  de sonologia de l'ESMuC, m'he plantejat  el

projecte final de carrera per posar en pràctica els coneixements que he après durant el llarg d'aquests

anys. Per altra banda, el meu interès respecte altres disciplines artístiques, sumat a les possibilitats

que la tecnologia musical els ofereix per la creació conjunta, m'ha empès a elaborar un projecte

interdisciplinar i d'estètica contemporània on es mescla poesia, teatre, disseny sonor i art sonor.

Feia  temps  que  volia  utilitzar  la  poesia  del  Lluís  Julià  per  crear  un  projecte  musical  on  es

fusionessin l'art de la paraula amb l'art dels sons. La seva poesia sempre m'ha generat imatges molt

potents,  i  les temàtiques actuals que tracta m'han suscitat  un interès que no he trobat  en altres

poetes. Sumat a això, la capacitat que té el so per generar emocions i, d'alguna forma, crear imatges

mentals, feien que em resultés molt atractiu elaborar un projecte amb les dues. La posterior inclusió

del teatre va significar deslligar-nos del món abstracte que formaven so i poesia soles, i situar-nos

en un context més definit a través d'uns fets concrets, en el nostre cas la història de la vida d'un

personatge miserable. Això volia dir treballar amb un equip de vàries persones – també motivador i

més gratificant que treballar en solitari –, tots dirigits per la mateixa finalitat però cadascú de forma

diferent. 

Des del principi som conscients del potencial que brinda la tecnologia per desenvolupar projectes

artístics i  de la  necessitat  d'acotar  el  nostre  per no acabar  perduts dins  un mar de possibilitats

il·limitades, però ha estat molt atractiu deixar la porta oberta a totes elles perquè de manera orgànica

anessin apareixent de manera conjunta amb el text i la posada en escena de l'obra. 

La idea inicial consistia en donar importància al paper del so, de tal forma que es transformés en un

joc creatiu que a través nostre deixés aflorar l'obra. Però rere aquesta idea senzilla s'hi amagava la

motivació  de  controlar  una  estètica  per  crear  una  obra  interdisciplinar  on  el  so  tingués  tanta

importància com en l'art sonor, deixant el discurs i la gestualitat en segon pla en certs moments de

l'obra.

12



També feia temps que volia dedicar temps a la creació de peces electroacústiques i susceptibles de

ser difoses – una tècnica més endavant explicada i que vaig començar a practicar durant la meva

estada al departament de composició de la UdK de Berlin –, i aquest projecte m'ha animat a fer-ho.

Amb  un  treball  d'aquestes  característiques  també  espero  que  el  departament  de  sonologia  de

l'ESMuC s'adoni de l'interès d'alguns estudiants per una vessant tan pròpia d'aquesta disciplina com

és l'art sonor i en faci més èmfasi, i que serveixi per animar a més estudiants a seguir aquest camí.
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II. Objectius

L'objectiu principal del projecte ha estat la creació d'una obra que s'adapti a unes idees estètiques

que  afavoreixen  l'elaboració  d'un  univers  sonor/musical  a  partir  de  la  utilització  d'elements

tecnològic-musicals. Les possibilitats, més enllà de l'ús de la tecnologia, eren moltíssimes, motiu

pel qual s'ha pres un posicionament el màxim de realista possible mitjançant la confecció d'uns

objectius que en fessin factible la seva realització, però donant marge a la variació.

És a dir, tot i aquests objectius inicials, realistes però generals, s'ha donat certa llibertat al propi

procés d'elaboració del treball escrit – d'alguna forma en consonància amb la manera com s'ha creat

l'obra –. Dotant al procés creatiu d'aquesta llibertat, que a la vegada anava lligat amb la redacció del

treball, s'aconseguia més organicitat que no pas volent controlar des d'un inici tots els paràmetres

relacionats amb la creació.

En tot cas, si que s'han definit alguns objectius que, tot i patir alguns canvis, eren bastant clars:

– Explicar  les diferents fases  de concepció i  creació de l'obra,  donant  èmfasi  a  la vessant

estètica de la creació sonora.

– Fer una revisió de conceptes relacionat amb la tecnologia musical digital  i les arts en viu.

– Fer un repàs històric sobre les primeres manifestacions de la tecnologia musical aplicades a

les arts escèniques.

– Explicar les tendències actuals dins aquest camp i veure alguns exemples rellevants d'obres

actuals que comparteixen punts en comú amb Música Màquina.

– Explicar la implementació de la tecnologia musical utilitzada a Música Màquina.

– Extreure'n unes conclusions i valorar el sistema implementat.

– Trobar una sala adequada i representar-hi l'obra.
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III. Estructura del document

El treball està format per dues parts que juntament amb els resums, la introducció, els annexos i la

bibliografia en configuren l'estructura.

A la primera part s'hi troben dos apartats, a la vegada desenvolupats en subapartats, ordenats de

manera  cronològica  en  referència  al  procés  creatiu.  El  primer  dels  dos  tracta  de  la  gènesi  del

projecte, i s'hi explica quines foren les fonts utilitzades i els “agents” que han servit d'inspiració i a

partir dels quals s'ha construït l'obra. Allí també s'hi troben les explicacions que tenen a veure amb

la creació de la part sonora, fent especial reflexió sobre l'estètica que s'ha perseguit. A continuació

s'hi troben les qüestions que tenen a veure amb l'execució, com s'ha procedit per tal d'aixecar-la i

donar-li forma, i finalment s'hi explica quin ha estat el procés per tal d'aconseguir una sala on poder

estrenar l'obra.

A la segona part, primerament, s'hi fa una explicació dels conceptes que s'ha cregut que calia revisar

degut a l'ús algunes vegades inadequat que se'n fa o a les confusions que poden generar, i la qual

cosa ha de servir en tot cas per aclarir-nos-els i situar-nos en un àmbit de coneixement per entendre

millor el projecte.  Tot seguit es fa un recull històric amb les obres considerades pioneres en la

incorporació  de  mitjans  tecnològics  i  orientades  a  l'escena,  i  a  continuació  es  traça  un  pont

conceptual  cap  a  l'actualitat  tot  fent  referència  a  diverses  obres  contemporànies  i  de  marcada

rellevància, tant per la qualitat de la proposta artística com per la semblança amb Música Màquina.

Els fonaments que apuntalen l'estructura d'aquest pont conceptual en l'època actual, però, són les

reflexions que s'ofereixen en l'apartat  “tendències actuals”.  Allí s'hi  intenta explicar quina és la

relació que l'artista manté amb l'art – i com a reflex de la societat actual –,  i a partir de la qual

també s'hi desplega la creació sonora, tat per ella mateixa com en relació amb altres disciplines.

Després s'explica la tecnologia que ha calgut tenir en compte per la implementació del sistema de

control sonor i generació del so de l'obra, així com certes valoracions del sistema.  I finalment la

segona  part  del  projecte  acaba  mencionant  algunes  reflexions  a  mode  de  conclusions  i  alguns

pensaments respecte del projecte i perspectives futures que se li veuen a l'obra.

S'han inclòs cinc annexos que hem considerat imprescindibles per acabar d'entendre-la i el material

que s'ha generat per poder-la portar a terme, així com un extracte bibliogràfic de la informació

consultada.
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PRIMERA PART: 

Música Màquina

1. GÈNESI

1.1. Naixement de la idea

Música Màquina és un projecte interdisciplinar que va anar prenent forma durant el 2011. Feia

temps que tenia en ment utilitzar els poemes del Lluís Julià per crear un espectacle on es fusionessin

la  música  i  la  poesia,  i  el  projecte  final  de  carrera  en  va  crear  les  condicions  ideals.  Per

desenvolupar-lo vaig haver de formar un petit equip de persones que ha estat imprescindible perquè

tot  anés  prenent  forma,  i  sense l'ajuda  i  gran talent  dels  quals  aquest  projecte  no hagués  estat

possible. 

Primerament,  del Lluís Julià, n'hem obtingut la font d'inspiració principal  que necessitàvem per

donar sentit a tota la construcció posterior gràcies a la seva imaginació, sensibilitat i experiència.

Nascut a Gelida el 1954 i resident en el mateix poble de l'Alt Penedès, publicà el 1992 Sota la pluja

àcida.  Música  Màquina és  el  seu segon llibre,  que  Julià  sintetitza  com a “la  dualitat,  el  ritme

contradictori  de  la  nostra  vida  i  la  incapacitat  de  conciliar  ment  i  cos”.  Les  explicacions  i

aclariments respecte la seva pròpia poesia, juntament amb el coneixement obtingut de les converses

que hem anat mantenint durant els anys que ens coneixem, han estat molt importants per crear un

univers, tant teatral com sonor, que anés lligat a la seva pròpia poesia.

Julià ens parla de la dissolució de la identitat personal i la manca d'èpica del jo, de la devastació del

cos  firmada pel  bastard del  temps,  que no és  sinó reflex  commovedor de  la  devastació moral.

Reflexiona sobre el  décalage inherent als canvis de paradigma que operen en la nostra societat –

ciutats,  estats,  família,  amics – i,  sobretot, ressalta la fragilitat  de les relacions humanes i,  més

especialment, les amoroses.

Juntament  amb  el  Biel  Duran,  hem  anat  desenvolupant  un  guió  teatral  escrit  que  conformés

l'estructura de l'obra, i ell mateix es va encarregar de dirigir-la un cop a escena. Nascut també a

Gelida el 1984, el Biel s'ha dedicat al cinema, al teatre i a la televisió des que era petit. Entre els

innumerables projectes en els que ha participat com a actor principal, s'hi troben La teta i la lluna,

Salvador o  Más pena que gloria,  pel qual  va ser candidat  als premis Goya com a millor actor
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revelació l'any 2001. A la televisió se l'ha vist també sèries com La sagrada família,  Nissaga de

poder o Cuéntame como pasó, i al teatre a El maletí, Dictadura-Transició-Democràcia o La gavina,

entre d'altres. Música Màquina és la seva primera experiència com a director.

Per altra banda, l'actor Jordi Figueras ha donat vida al personatge principal de l'obra a partir de les

indicacions que li proporcionava el Biel i de la seva pròpia inventiva. Nascut a Manresa el 1966, el

Jordi també ha participat nombrosos projectes tant de teatre com de televisió i cinema. Pel teatre s'hi

troben títols com La filla del mar, Molt soroll per no res, Per què te'n vas?, per enumerar-ne només

alguns. A la televisió se l'ha vist a sèries com Poblenou, Rosa, Estació d'enllaç o Lo Cartanyà, i al

cinema a Solitud o La tierra yerma.

Inicialment  el  plantejament  de  l'escriptura  del  text  no  va  ser  apropiat,  ja  que  s'estava  fent

extremadament dens i de tal manera que donava poc joc a la inclusió d'elements sonors i gestuals.

Per tant, vam intentar que,  en la mesura del possible,  el conjunt que formen la creació del text

juntament amb els elements sonors i gestuals quedessin ben equilibrats, o, si més no, el text donés

l'espai  necessari  per  a  poder  incloure'ls  posteriorment.  Per  altra  banda,  s'ha  construït,  en  certa

mesura, de manera fragmentaria, amb escenes que en alguns casos podrien seguir un ordre diferent,

i com a fruit del reflex de la societat contemporània en relació amb l'art, de la qual cosa en parlarem

més endavant. Però tot i aquesta fragmentació estructural, s'ha elaborat utilitzant un fil conductor

argumental – encara que feble – que dóna una certa continuïtat narrativa a l'obra.

Un  altre  element  que  s'ha  volgut  donar  a  l'obra  també  té  a  veure  amb  aquest  reflex  de

contemporaneïtat en tant que desjerarquització del  procés creatiu. Tradicionalment, l'elaboració de

l'obra teatral consistia en un procés jeràrquic en el qual s'escrivia un text, un director l'interpretava i

el dirigia i uns actors li donaven vida. En paral·lel, però també com a resultat de la construcció

textual  inicial,  s'elaboraven  uns  elements  sonors/musicals  que  s'hi  adaptessin.  Amb  el  temps,

aquesta jerarquització va anar canviant,  i  amb això el  rol  creatiu  que es  va donar als diferents

elements que constituïen el procés de creació. Ara, per exemple, es donava via lliure a que els

propis  actors  decidicin  quin  rumb  prenia  l'obra  convertint-los  en  artistes-creadors  a  partir

d'improvisacions. La dansa va seguir camins semblants en termes jeràrquics, i on la música sempre

havia significat el punt d'ancoratge a partir del qual fluïa el moviment, es va plantejar la possibilitat

d'invertir aquests papers. 

Música Màquina també ha volgut trencar aquests esquemes tradicionals i donar al so la mateixa
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importància atribuïda al text. Per tant, la creació textual i sonora ha estat fortament lligada des del

principi, i intentant variar l'esquema jeràrquic en diferents moments de l'obra.

La poesia del Lluís Julià es va desplegant al llarg del guió tan explícita com implícitament. En la

majoria de les ocasions els poemes es citen literalment o amb subtils canvis, i d'altres vegades es

prenen només  algunes  frases  o  s'hi  fan  canvis  més abruptes  de  tal  forma que  la  poesia queda

submergida dins el text. 

Les pintures del Miquel Fuster1 (Barcelona, 1944) també han servit de font d'inspiració important.

Fuster pinta i crea històries de personatges marginats que viuen al carrer. Ell mateix, empès per

l'alcoholisme que patia, va passar quinze anys deambulant pels carrers de Barcelona, i aquest fet el

va marcar profundament. Des del 2003 expressa les seves experiències en pintures i històries, que

d'alguna manera han servit per construir un context similar al que hi trobem a l'obra que presentem.

El resultat d'aquest projecte sorgeix de la dialèctica multidisciplinar que conformen, per una  banda,

el gest i la paraula – entesos com a elements essencials del teatre – i per altra, l'experimentació que

ens proporciona la tecnologia musical – a través d'una sèrie de peces electroacústiques de creació

pròpia  i  d'altres  elements  sonors  –  que,  en  definitiva,  ha  de  servir-nos  per  a  sensorialitzar  i

comprendre l'univers psicològic i emocional del nostre protagonista. 

1.2. Sinopsi

Amb la veu desenganyada i irònica de Julià com a guia,  hem volgut endinsar-nos en el procés

d'autoexploració, frustració i abandonament d'un home que es desinfla, mica en mica, gota a gota,

essent cada vegada més aliè al seu temps, cada cop més allunyat del món. Es tracta d'un ésser que,

en certa mesura, s'aboca a una vulnerabilitat extrema i, finalment, cap a un terreny on se'ns fa més

reconeixible i humà.

L'obra està constituïda per un únic acte, dividit en cinc escenes. La divisió té una raó conceptual

basada en els esdeveniments que hi succeeixen, tot i que s'ha  construït tenint present una certa

fragmentació. És a dir, per elles mateixes cada escena té una certa entitat que les fa independents de

la resta, però les uneix un senzill fil argumental comú en totes i lligat a la troballa de la nina.

1 Més informació del pintor: www.  miquelfuster.com  
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Als moments on el so pren el protagonisme se'ls ha anomenat interludis – i “preludi” al d'obertura –.

Aquests moments de protagonisme sonor, des del punt de vista dramàtic de la narració, serveixen en

la majoria dels casos per evocar  sensacions lligades als contextos dels móns pels quals ens porta el

personatge.  A la  vegada  serveixen  per  empatitzar-hi  i  situar-nos  dins  ell.  Per  altra  banda,  els

interludis no sempre corresponen a canvis d'escena, ja que de vegades estan integrats dins elles.

A continuació es descriuen cadascuna de les escenes que integren l'obra:

Preludi

Aquest és l'inici de l'obra. El públic es troba assegut i la sala està completament a les fosques. Una

peça electroacústica pensada per a ser difosa pels vuit altaveus estratègicament distribuïts per la sala

comença a sonar i poc a poc ens endinsem dins l'obra i dins la psicologia d'un personatge torturat

pel món que l'envolta. El llum es va encenent de manera gradual, i el so de la inflada d'una nina de

plàstic s'entremescla amb la peça que hem estat escoltant.

Escena 1

Ens trobem en un descampat, desolat i hostil, que podria trobar-se en qualsevol lloc. Un personatge

acaba d'inflar una nina inflable i assistim a una espècie de ritual  on l'emmordassa. Quan acaba

l'asseu al seu costat, sobre un matalàs situat al terra, i comença a establir-hi una conversa com si ella

també li respongués.

Interludi 1: Racionalitat.

Ens tornem a endinsar en l'hostilitat inicial a través de sons impersonals.

Escena 2

Escoltem una música distesa molt contrastada i  que d'alguna forma trenca les dues escenes.  El

personatge i la nina s'han conegut i  això ha comportat  establir  una relació de confiança que fa

oblidar per uns moments la raresa amb que s'ha introduït l'home. Però la inestabilitat del personatge

es torna a fer notar aviat.

Interludi 2: Fora d'escena

L'home surt d'escena per anar a orinar i el so ens fa situar-lo al lloc on es troba. Dóna un

sermó de forma alliçonadora. Torna a entrar a escena.
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L'home comença a enfonsar-se psicològicament mentre reflexiona en veu alta.

Escena 3

Continua dialogant amb la nina amb un estat depressiu, però cada cop es va enrabiant més. Pensa en

el  pronòstic que suposadament  té la nina en ment,  i  com si  fos un presentador d'un combat,  i

n'enumera un per un els punts. Però l'angoixa és molt gran i acaba per ensorrar-se.

Interludi 3: Sons biogràfics.

Assistim a una regressió del personatge a les diferents etapes de la seva vida, des del seu

naixement, la seva infància, l'adolescència, i finalment l'etapa adulta.

A continuació el personatge es troba sobre el matalàs, i com si fos una barca rema en destinació

desconeguda, sense rumb. Més tard, la seva vida es rebobina i s'embolcalla al matalàs. Torna al

fetus de la mare.

Però no triga a sortir-ne. Com que ha contingut la ràbia tota l'estona, ara notem que li torna a aflorar.

Intenta agredir la nina, però no ho fa, sinó que comença una baralla patètica amb el matalàs.

L'home s'intenta calmar a ell mateix.

Interludi 4: Post-baralla

A través del so sentim la calma després de la tempesta amb sons de remor i llunyans. La ciutat

es fa cada cop més present, amb una espècie de música màquina, i a sobre hi sentim un camió

de les escombraries.

Apareix la llum del camió i entra un escombriaire a escena. Intenta endur-se la nina, però l'home

l'atura. L'escombriaire i el camió marxen.

Interludi 5: Música de bressol

Es queden sols, podriem dir que els tres, l'home, la nina i la ciutat. L'hostilitat de la ciutat va

mesclant-se a mode de contrapunt amb un so tendre i carinyós que els acompanya. 

Escena 4

Després de diversos intents,  la nina aconsegueix convèncer  a l'home perquè digui que l'estima.
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Quan aquest ho fa, la nina somriu i de cop sembla que prengui vida. Sentim la veu en off d'ella, una

mica robotitzada i  a mode de manual d'instruccions,  donant les indicacions de com penetrar-la.

Quan acaba, de fons sentim la ciutat i els gemecs d'amor. Passem a fosc.

Escena 5

Seguidament, sentim la veu en off de l'home recitant una breu poesia. Quan acaba, escolteu un crit

de l'home i un fort esclat, com si s'hagués rebentat alguna cosa. Es fa la llum, i veiem a la nina sobre

el matalàs, i també la roba i les sabates de l'home. És ell qui s'ha desinflat. Escoltem una veu en off,

altre cop de la nina, però aquest cop humana i en un registre periodístic que anuncia la fi de la vida

de  l'home.  Finalment,  acompanyada  d'una  composició  sonora,  la  nina  es  comença  a  desinflar

lentament, el cap se li torça i la desinflada fa moure la nina. D'alguna forma, pren vida mentre s'està

morint. S'acaba de desinflar mentre anem a fosc i el so s'apaga.

1.3. Creació sonora

1.3.1. Enfocament estètic 

Una obra de teatre està formada per una combinació entre diferents elements: el discurs – o text

parlat –, el gest i el so – i en alguns casos la dansa dins el teatre –. Normalment la jerarquia que

s'estableix entre els elements sonors2 i el text acostuma a estar definida. És a dir, el rol més elevat

d'aquesta jerarquia el tenen la combinació discurs+gest  – sobretot el  primer –, i  el so en queda

supeditat – prengui la forma que prengui: disseny sonor o música –. La creació sonora a  Música

Màquina parteix de la importància que se li dóna al so, fins al punt que aquest agafa el rol més

important de la jerarquia entre ell i el discurs+gest, de tal forma que s'intercanvien els papers. 

Igual  que succeeix amb la  dansa – on aquesta queda supeditada a la música – la  intensió que

persegueix  Música Màquina és la de donar el rol més important al so, fent un pas més enllà del

“simple” disseny sonor per convertir-lo en art sonor i del qual n'han de dependre la resta d'elements

que configuren l'obra teatral. Els moments on això succeeix de manera més clara són els interludis.

Per tant, la idea ha estat que la jerarquia entre el discurs+gest i el so vagi variant a mesura que es

desplegui l'obra,  i  que d'alguna forma la percepció de la frontera entre el  disseny de so – que

acompanya  al  discurs  –  i  l'art  sonor  –  a  qui  acompanyen  el  discurs  i  el  gest  –  quedi  difosa.

Comprendre aquest concepte és vital per entendre Música Màquina.

2 Vegeu l'apartat 3.1.6. Música, art sonor i disseny sonor per aclarir-ne els conceptes.
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A més, al so se li ha donat una aproximació estilística tant pels elements del disseny sonor com per

les composicions sonores, és a dir, una aproximació poc realista i no representacional, a partir de

l'amplificació del detall o de la presència de sonoritats extradiegètiques, susceptibles de transportar-

nos a nous indrets. De fet, el so ens ha de servir per submergir-nos dins les construccions mentals

del personatge, dins els móns que va creant a mesura que es desplega l'obra. Aquesta estètica de

creació d'espais sonors, que fuig de la voluntat de crear representacions sonores de la realitat i en

canvi  en vol generar de noves,  la comparteixen altres artistes com Francisco López3.

Per altra banda, per elaborar la part sonora s'han utilitzat tècniques com el sampleig o la síntesi

granular, elements que conceptualment ens recorden al collage, i en plena correspondència amb les

tendències actuals. De tots ells en parlarem més endavant, igual que de la difusió sonora, també

situada en la mateixa línia contemporània ja que, a part de la immersió sonora que suposa, d'alguna

forma significa un mecanisme per a la fragmentació de l'espai mitjançant el so.

En quant a l'estructura de l'obra – no preestablert-ta més enllà que unes simples idees, i fruit del

tipus de creació de la que hem parlat –  n'ha resultat una “immersió” dins el so que va creixent de

manera gradual,  situant-nos cada cop més dins l'univers del personatge.  És a dir, a mesura que

avança l'obra, augmenta la presència dels elements sonors.

1.3.2. Procés compositiu

L'enfocament que s'ha volgut donar al procés creatiu pels moments mencionats, on el so pren la

màxima importància, ha estat experimental. És a dir, tot i que als assajos s'hi anava amb certes idees

preconcebudes i algunes plasmades en gravacions sonores, només s'utilitzaven com a referències

que durant l'assaig prenien forma de “proba i error” per validar o desmentir unes hipòtesis. Més

tard,  la creació sonora es  continuava desenvolupant  a l'estudi per tornar-la  a  portar  als assajos,

repetint aquest procés tantes vegades com fes falta fins a obtenir un resultat artístic satisfactori.

L'ideal d'aquest procés – naturalment, com a ideal, irreal – hauria estat “portar” l'estudi de so al

local d'assaig i poder treballar en les composicions sonores a mesura que s'anava assajant l'obra,

aturant i reactivant l'assaig a la nostra conveniència. En aquest sentit, la dialèctica entre la creació

sonora  i  la  interpretació  del  text  s'anava  teixint  de forma orgànica,  però  sense  oblidar  aquesta

variació en la jerarquia dels elements que configuren l'obra. 

3 Francisco López és un artista espanyol reconegut com a una de les majors figures internacionals dins
l'escena de l'art sonor i la música experimental. www.franciscolopez.net
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Podem categoritzar el que succeeix a nivell sonor de dues formes, una que té a veure amb l'art sonor

i l'altre amb el disseny sonor. A l'estudi de so, la creació de les composicions sonores pels moments

que aquesta “interpreta el rol principal” ha estat un procés creatiu empíric i pràctic, que s'ha anat

construint  sobre  les  característiques  orgàniques  dels  propis  materials  utilitzats  i  de  manera

apropiada a mesura que s'anaven desplegant en el temps. Jonty Harrison4 defensa aquesta manera de

creació sonora en la qual l'àrbitre del procés és l'orella. Per fer-ho, el compositor es situa dins un

bucle que es retroalimenta amb el material i el context on aquest material es troba en cada moment,

fent correccions fins que el material és “correcte” i sempre tendint cap a una estructura orgànica. I si

alguna cosa “funciona” o “sona correcte” no necessita una justificació complementària en aquell

context  musical,  ja  que  l'especulació  compositiva  ha  estat  demostrada  experimental  i

perceptivament. El fet que “funcioni” és una qüestió discutible a través de l'observació analítica,

però és una qüestió incidental i no pas central  en referència a l'imperatiu perceptible (Harrison,

1998).

Harrison ens parla d'una manera orgànica de crear música, en la que fugim de la necessitat d'una

justificació  objectiva  que  passa  per  l'anàlisi  i  la  “mesura”.  Aquesta  forma  no  orgànica  sinó

“arquitectònica”, ha estat un dels pilars centrals en la música culta occidental, sobretot a l'acadèmia

a  través  de  llenguatges  inaccessibles  a  músics  no  literats.  I  la  partitura  ha  estat  el  “text”  que

mostrava aquesta representació “verídica” dels pensaments del compositor ja que permet fer una

mesura  més  acurada  entre  les  distàncies  dels  diferents  events  musicals,  ja  siguin  en  forma

d'intervals entre notes, duracions de temps o nivells de dinàmica, als quals la música serial va afegir

i intentar controlar el timbre o tipus d'atacs i articulacions.

Malauradament  existeix  la  idea  –  segons  Harrison,  provinent  d'un  paradigma  històric  musical

austroalemany – respecte el que té valor o el que no en té,  que consisteix en garantir virtualment

que una peça és bona si el rerefons conceptual d'ella és suficientment fort.

Ens trobem doncs amb dues formes d'afrontar el procés compositiu, que en definitiva no deixen de

ser un reflex d'una manera d'entendre la música. La primera d'elles, orgànica i intuïtiva, utilitza els

4 Jonty Harrison és un compositor de música electroacústica entre la qual s'hi troben varies peces per al
National  Theatre de  Londres,  doctor  en  composició  per  la  Universitat  de  York,  director  del  BEAST
(Birmingham  ElectroAcoustic  Sound  Theatre),  professor  de  composició  a  la  Universitat  Birmingham  i
personatge molt actiu dins el món de la música electroacústica. Comparteixo profundament la seva visió
respecte les qüestions estètiques musicals que tracta, que s'han tingut molt presents en l'elaboració d'aquest
projecte.
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mateixos materials i estratègies compositives que els de la creació de la música concreta, i és amb

ella amb la que s'ha empatitzat més durant el procés creatiu sonor de Música Màquina.

1.3.3. Intertextualitat

S'ha intentat que els significats del text de l'obra no estiguessin completament tancats. És a dir,

volíem que  en  certs  moments  denotés  significats  no  concrets  perquè  el  públic  tingués  l'opció

d'interpretar a la seva manera el que s'hi  representa.  El  so, en tant  que l'element més abstracte

conformador  de  l'obra,  segurament  ha  estat  qui  ha  col·laborat  de  manera  més  significativa  a

aconseguir l'objectiu de generar l'ambigüitat semàntica. Però altres vegades el missatge que es volia

denotar a través del so perseguia una intenció més clara, sense caure en l'evidència. En definitiva, es

tracta d'una intertextualitat5 que denota o suggereix quelcom que va més enllà de la pròpia creació

sonora.

Entre els més clars, l'”interludi 2: Fora d'escena” és una metàfora que fa referència a l'origen del

terme “acusmàtica”, nom que pren Pierre Schaeffer al crear l'expressió “música acusmàtica”6. Els

acusmàtics  van  ser  els  alumnes  del  filòsof  grec  Pitàgores  a  qui,  suposadament,  aquest  donava

classes sense que poguessin veure'l, de tal forma que els deixebles es concentressin en el contingut

del  que  deia  i  no  en  la  seva  presència.  A  Música  Màquina,  la  metàfora  pren  sentit  quan  el

personatge desapareix de l'escena però encara en continuem escoltant la seva veu, que en aquell

moment, igual que Pitàgores, ens està “alliçonant”: “(...)  Com si l’amor no fos una necessitat.. O

encara pitjor, com si somiar no fos una necessitat.. I què hi ha de dolent en satisfer les necessitats?

Res.(...)”

A un altre d'aquests moments – i l'inici de la segona escena – es fa un homenatge al cinema mut.

Només una música jazz, distesa, sona pels altaveus, i a l'escenari el personatge gesticula i parla

aferrissadament però no el sentim, com si es tractés d'una pel·lícula muda.

D'altres vegades es tracta més aviat d'una suggestió. Al preludi, per exemple, hi apareixen elements

“airosos” com respiracions, vàlvules pneumàtiques o inflades i desinflades. En definitiva, l'obra està

5 Segons l'institut d'estudis catalans: 
Intertextualitat: Conjunt de relacions més o menys manifestes entre un text i altres textos.

6 La música acusmàtica té a veure amb la descontextualització del so respecte de  la seva font sonora, a una
escolta no directa de la generació del so, per tant – fent referència als conceptes de Schaeffer – equivaldria a
l'escolta de la versió i no del  tema. És, per exemple, la que es faria d'una peça enregistrada i fixada en un
compact disc, i no la de la pròpia interpretació en directe en el moment de la seva execució.
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basada en un “inflar-se” i “desinflar-se” del personatge, i això ja es mostra al començar l'obra. Part

del material utilitzat per construir la dimensió sonora d'aquest el vam aconseguir al posar-nos en

contacte amb el pneumòleg Dr. Antoni Torres, de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gràcies a això vam

aconseguir sons de respiracions de pacients amb asma, bronquitis i d'altres malalties respiratòries,

tots ells elements sonors molt suggerents i en consonància amb el sentit global de l'obra. 

També en correspondència amb aquest sentit de l'obra es troba l'”interludi 5: música de bressol”, on

la música tendre i delicada és ofegada pel soroll de la ciutat, de tal forma que s'hi suggereix una idea

pessimista.

Com a últim exemple, un element clau el trobem en la desinflada de la nina. Allí, és molt important

que el so col·labori a  “donar vida” a la nina, igual que ho fa el moviment produït per la desinflada.

D'aquesta manera es produeix una contradicció molt en sintonia amb la poesia del Lluís Julià: donar

vida a la nina mentre està morint.
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2. EXECUCIÓ

2.1. Posada en escena

El  procés  d'execució  per  tal  d'aixecar  l'obra  va  estar  formada  per  vàries  etapes.  Les  primeres

sessions  d'assaig  van  consistir  en  fer  lectures  del  guió  per  tal  d'entendre  bé  el  personatge  i

submergir-nos dins la història juntament amb l'actor, al qual li contestàvem totes les preguntes que

pogués tenir. 

Els assajos següents van fer-se al centre cívic

Can  Déu,  situat  al  barri  de  les  Corts  de

Barcelona, on disposàvem d'una sala (vegeu

figura 1) prou espaiosa per treballar. Allí vam

passar  dues  setmanes  treballant  la  història

amb l'actor, i aquest cada cop tenia més après

el text. Durant les dues setmanes els elements

sonors que vam utilitzar  van ser molt  pocs,

però van servir a l'actor per anar creant un fil

conductor  emocional  on  poder-se  aferrar

durant el  transcurs de tota l'obra,  i  per anar

veient  in  situ quines  eren  les  possibilitats

sonores que més bé podien funcionar. Així vam poder anar  corroborant que les idees que teníem

s'integraven bé en l'obra una vegada activats tots els elements que li donen vida. Per tant, aquest

assajos van permetre que la  integració musical  i  sonora acabés  de desenvolupant-se de manera

orgànica i en harmonia amb el que succeïa a escena. 

Durant la tercera setmana d'assajos, les composicions sonores estaven força avançades, els patxos

per a la veu començaven a ser funcionals i el text gairebé estava tancat. De fet, tant el text com

certes idees sonores gravades han anat patint canvis que han servit per donar una major coherència a

l'obra,  tant estructural  com conceptual,  el  qual ha estat  possible gràcies al  procés de maduració

d'aquesta.  Això ha estat resultat dels dos mesos transcorreguts entre les dues primeres setmanes

d'assajos al gener i la tercera al mes d'abril. Els últims assajos seran en dies diferents durant el mes

de maig, i finalment disposaremm de dos o tres dies per poder assajar a la sala de presentació – sala

Abaco de  la  Nau Ivanow – juntament  amb la  persona encarregada de la il·luminació i  amb el

sistema octofònic muntat.
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Figura 1: Biel Duran donant indicacions a Jordi Figueras
durant la segona setmana d'assajos a Can Déu.



Tot  això  no  hauria  estat  possible  sense  la

creació d'un calendari on es coordinessin les

agendes  dels  integrants  del  projecte,  i

sobretot per adaptar-la a l'atapeïda agenda de

l'actor  Jordi  Figueras.  Prèviament  s'havia

decidit que la durada dels assajos seria d'un

mes (cinc dies a la setmana i tres hores per

assaig)  i  sense  comptar  els  dies  d'assajos

generals a la mateixa sala de presentació de

l'obra. Tot i semblar molts dies per algú no

habituat al món del teatre, varem creure que

era el temps mínim necessari per portar a terme una obra d'aquestes característiques.

2.2. L'execució del so

A Música Màquina els elements sonors prenen un protagonisme cabdal, gairebé com si es tractessin

d'un  tercer  personatge  latent  de  l'obra.  De fet,  la  concepció  de  l'obra  va  fer-se  perquè  tota  la

construcció teatral s'adaptés a una creació sonora que tingués molt de pes.

2.2.1. Guia cronològica d'events sonors7

La  correcta  execució  de  tots  els  elements  que  conformen  l'espai  sonor  implica  una  bona

organització de tots ells. Per a tal propòsit, s'ha creat una guia descriptiva, a mode de partitura8, amb

els events sonors que hi apareixen a mesura que es va desplegant l'obra i creada de la manera més

intuïtiva possible per a facilitar la feina a l'executant/intèrpret.

Però  primerament  cal  tenir  clar  quins  són  aquests  elements.  Per  aquest  motiu,  la  persona

encarregada  de  l'execució i  difusió9 dels  elements  sonors  durant  la  posada  en escena  de  l'obra

disposarà d'aquesta guia, en la que s'inclou un petit esquema inicial orientatiu que, en forma d'icona,

defineix els tipus d'acció sonora que necessita l'obra en cada moment per tal d'entendre i activar el

sistema necessari que l'executarà. La versió presentada en aquest treball és una mica més extensa ja

7 Inclosa a l'ANNEX 1
8 Aquest concepte, el de partitura no estàndard, obre les portes a una temàtica molt interessant que, tot i no
tractar en aquest projecte, volem subratllar: el de la plasmació de les idees de l'obra en un suport anterior a
aquesta i com a part del procés creatiu.
9 Vegeu capítol 4.7. Difusió sonora.
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que inclou algunes explicacions extres per a cada event sonor que, per motius pràctics i un cop

apresa l'obra, no fan falta en la versió reduïda. Aquestes frases extres s'han afegit al final de la

descripció de cada event sonor i després d'una doble barra (//).

Per altra banda, la major part de les pregravacions les dispara la persona encarregada de difondre el

so, directament des del control, i algunes altres les dispara l'actor emetent un so pel micròfon, que

no deixem sonar pels altaveus però que serveixen de trigger d'un sampler controlat des de Pd. 

Tot i que en realitat, d'una forma o altra, tots els events s'activen dins el programa Pure Data (Pd),

se n'ha distingit quatre que faciliten una ràpida presa de contacte amb cada event i només aquells

que requereixen una major manipulació dins el programa se'ls ha atribuït l'icona de Pd. 

S'han distingit dos tipus de sons pregravats – tots ells disparats des de  Pd –, que s'han anomenat

“Composició” els uns i “Disseny sonor” els altres. La diferència entre els dos és bàsicament la seva

finalitat en tant que elements susceptibles de generar respostes psicològiques de diferents tipus. És a

dir, per als primers, normalment s'hi associava una voluntat de generar drama – tant de la mà del

que ocorria a escena com per ells mateixos –, de conduir les emocions de l'espectador per on ens

interessava. Per als segons, la intenció era completar o amplificar amb el so una imatge del que

ocorria en escena. Cal dir també que, en general, els primers han comportat un procés d'elaboració

més gran i normalment es tracta de sons més susceptibles per ser difosos pel sistema immersiu

octofònic. 

De fet, encara s'ha creat una subclassificació dins els elements sonors del grup “Composició”. Tots

aquells  anomenats  “interludis”  porten  aquest  nom perquè,  com s'ha  dit,  es  transformen  en  els

protagonistes. Per tant, ja no es tracta només de ser sons més o menys elaborats – com hem dit que

passa amb els “Dissenys sonors” i les “Composicions” –, sinó que la tria del nom “interludi” ve

donada per la importància cabdal d'aquest event sonor dins l'obra, i per davant de la resta d'elements

que  en  configuren  l'entramat.  Tots  ells  són  composicions  sonores  que  seran  difoses  pels  vuit

altaveus.

Finalment, l'icona del micròfon ens indica que hi ha un so produït per la veu de l'actor o proper al

micròfon de l'actor que volem reforçar. Tot i que durant tota l'obra la veu de l'actor és amplificada,

hi ha certs moments en que hem d'estar atents per amplificar aquests sons, i aquests moments venen

indicats amb l'icona corresponent.
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També hi ha moments en que s'hi troba la suma de dos icones. Això indica que succeeixen dos

events al mateix moment – per exemple, amplificar una frase de l'actor mentre s'aplica un efecte

sonor a la veu –.

Després de la taula i ordenat en escenes igual que el text, cada icona ens indica quin event sonor

apareix, juntament al qual s'hi afegeix el nom de l'event en majúscules i les últimes paraules en

cursiva i en negreta que donen el peu del text10 per saber quan s'inicia l'event.

Cada event sonor ha rebut un nom en majúscules per tal de donar una entitat a allò que succeeix a

nivell  sonor  (per  ex:  PRELUDI,  LA VIE EN ROSE, VOL SENSE MOTOR, ETC).  També hi

trobem una breu explicació – en cursiva, negreta i sense cometes –, que serveix per descriure millor

l'event sonor, i útil quan no existeix un text per donar el peu.

El  següent  exemple  mostra  el  que s'ha  explicat.  La  guia  completa  en versió  extesa  es  troba  a

l'ANNEX 1.

Exemple:

INTERLUDI  2:  FORA D'ESCENA.  “(...)  I  què  hi  ha  de  dolent  en  satisfer  les

necessitats?” L'home surt d'escena, continua parlant, i torna a entrar. // Sentim com

entra dins un lavabo sense deixar de parlar, es baixa la bragueta dels pantalons, orina, es

torna a cordar la bragueta, surt del lavabo i torna a escena. Percebem com entra i surt del

lavabo amb el so de la veu.

2.3. Representació

Evidentment el que aquí es presenta en forma de text és només el  corpus del que significarà el

projecte complet, i és amb la representació de l'obra que aquesta part escrita pren sentit. Per tant ja

des  del  principi  s'ha tingut  en ment  trobar  un espai  adequat  on es  pogués representar  l'obra,  i

l'energia que s'hi ha dedicat no ha estat poca.  

La cerca ha tingut diferents fases, la primera de les quals va ser elaborar una llista amb els possibles

10 Al teatre, donar el peu del text significa facilitar-li a l'actor les paraules anteriors al moment on volem
reprendre l'acció de l'obra.
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espais on crèiem que era possible representar-la. En un primer moment es va establir contacte amb

el centre cívic del convent de Sant Agustí, de Barcelona, ja que donen un especial interès a l'art

emergent  i  sobretot  a  aquell  vinculat  amb la  música i  les  noves tecnologies.  Es van visitar les

instal·lacions i es van ajustar unes possibles dates per fer-ho. Però tot i tenir una sala que inicialment

consideràvem adequada, més tard va suposar un impediment el fet de no tenir unes instal·lacions

específiques per a la il·luminació per a representacions de caire més teatral o orientats a l'escena.

Sumat a això, el tractar-se d'un centre cívic feia que, comprensiblement, el material i els horaris tant

de possibles assajos com de la pròpia representació fossin susceptibles a canvis deguts a l'ús de les

instal·lacions dels projectes del propi centre.

Per tant vam decidir buscar una sala professional, dedicada només a projectes per a l'escena, i vam

contactar  amb la  Nau Ivanow.  L'estètica  industrial  que  té  l'espai  Àbaco,  la  més  important  del

complex,  és  idoni  pel  tipus de  projecte que hi  volem portar a  terme,  i  a  més ells  mateixos es

defineixen com a espai  de creació i no com a teatre; com un espai  on es programen propostes

culturals innovadores i de qualitat, i com a culminació del procés creatiu a través de la presentació

de l'obra davant del públic. 

Un cop reunits amb la comissió de programació del centre i donat el vist-i-plau, actualment, a un

mes i mig vista, s'està acabant de tramitar tot allò necessari perquè l'estrena sigui possible el 4 de

Juny del 201211.

11 Veure Annex 5. Condicions.
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SEGONA PART:

TECNOLOGIA MUSICAL DIGITAL I ARTS EN VIU

3. TECNOLOGIA MUSICAL APLICADA A LES ARTS EN VIU

3.1. Marc conceptual

Sens dubte el paper que ha desenvolupat la tecnologia dins la societat, sobretot durant la segona

meitat del s.XX i fins avui en dia, ha estat d'enorme importància. Durant la història de la humanitat,

totes aquelles arts que es portaven a terme en un escenari – òpera, dansa, teatre, circ –, s'han anat

nutrint  dels  avenços  tecnològics  coetanis  a  les  seves  èpoques,  però  el  boom tecnològic  de  les

darreres dècades ha generat  un especial i creixent interès pel que fa a la incorporació de noves

tecnologies a les obres presentades a escena. Aquestes incorporacions amplien els universos artístics

dels creadors, permetent, per exemple, una major interactivitat entre els diferents elements actuants

de les obres, o unes majors – o noves – convergències entre les diferents arts.

La creació musical, en particular, és un reflex del que ha passat a la societat i a l'art en relació amb

la tecnologia, ja que el desenvolupament d'aquesta última ha permès noves exploracions artístiques

de la primera. Actualment, per altra banda, certs indicadors revelen el creixent interès que aquest

camp suscita en esferes més populars i no exclusivament acadèmiques o d'àmbits més minoritaris.

L'aparició de nous premis dins el món de la indústria de l'espectacle de masses12 en la categoria de

disseny de so,  o  el  creixent  nombre  d'obres  d'aquesta índole programades  a  sales  d'espectacles

d'arreu del món així ho indiquen. 

Abans  que  cap  altra  cosa  és  important  fer  certs  aclariments  per  a  expressions  com  “noves

tecnologies”, “multimèdia”, “interactivitat”, “arts escèniques” o “música, art sonor i disseny sonor”,

tots  ells  termes  bastament  utilitzats  des  de fa  anys  dins  l'àmbit  artístic  de  la  música  i  les  arts

escèniques – sobretot  contemporànies  –,  degut  a  que la seva utilització és  moltes  vegades poc

precisa o confusa, i que, com a mínim, cal tenir en compte.

12 L'any 2007, dins els Tony Awards americans es van crear dos premis per al millor disseny de so al  teatre i
millor disseny de so per a musical. Altres institucions que durant els últims anys han reconegut el disseny de
so per a l'escena com a una categoria més per a l'entrega de premis són la Laurence Olivier Award (anglesa),
Obie Awards (americana),  Helen Hayes Awaards (americana),  Dora Mavor Moore Awards (canadenca) o
Drama Desk Awards (americana).
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3.1.1. Noves Tecnologies

La tecnologia, entesa com a conjunt de teories i de tècniques que permeten l'aprofitament pràctic del

coneixement científic13, sempre ha estat relacionada amb les arts escèniques tradicionals i amb la

música. Els instruments musicals, la implementació de música en viu o gravada, la il·luminació – ja

siguin espelmes o leds –, etc; tots són tecnologia. De fet, existeixen gràcies a l'ús de la tecnologia,

per tant parlar de música i d'arts escèniques – o qualsevol art – en relació a la tecnologia és, d'alguna

manera, redundant.

Per altra banda, el terme “noves” és també un concepte molt discutible. La majoria de tecnologies

actuals  aplicades  a  la  música  i  a  les  arts  escèniques,  tantes  vegades  anomenades  “noves

tecnologies”, ja fa uns quants anys que existeixen i no són tant noves. És inqüestionable l'evolució

que ha sofert la tecnologia els últims anys, però aquesta evolució no ha estat tant relacionada amb

una qüestió científica i tècnica sinó  més aviat als usos que s'ha donat a aquesta tecnologia en

esferes culturals, econòmiques, socials o polítiques, entre d'altres. Les xarxes socials, l'accés a la

cultura – com tenir a l'abans milers de cançons de manera immediata –, la realitat augmentada,

l'accés a la informació, les telecomunicacions – per telèfon o per videoconferència – entre persones

a qualsevol lloc del món, són només alguns exemples d'aquesta evolució tecnològica basada en la

optimització de recursos ja existents, i en la miniaturització i perfeccionament d'aquests recursos.

De fet, la relació entre cada moment històric i les tecnologies coetànies més noves aplicades tant a

la música com a les arts escèniques en general, és un fet que s'ha donat durant tota història.  Per

exemple, amb el primer orgue, inventat pel Grec Ctesibius cap a l'any 300 A.C., que utilitzava el pes

de l'aigua per controlar la pressió de l'aire, resultant-ne el nom d'”Hydaulis” (hydra significa aigua i

aulis, tub).

Jonty Harrison14, ho explica així: “(...) La influència de la tecnologia en el desenvolupament de la

música  no  és  res  nou.  Durant  segles,  els  compositors  han  buscat  noves  fonts  –  i  les  noves

tecnologies han permès als compositors fer un salt cap a allò musicalment desconegut. Al s.XX,

aquesta  tendència  ha  continuat  amb  l'aplicació  de  l'electricitat  al  disseny  d'instruments,  i  la

utilització de la microfonia i l'amplificació han permès als cantants alliberar-se de la necessitat de

“projectar” la veu com si estiguessin en un escenari d'òpera. (...)”. 

13 Traducció al català de la definició castellana del diccionari de la real academia española.
14 Més informació a http://artsweb.bham.ac.uk/harrison/
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Per  tant,  si  volem  dotar  de  certa  especificitat  temporal  a  l'expressió  “noves  tecnologies”,

desassociant-la d'aquesta relació existent entre el moment històric i la tecnologia coetània, i donant-

li una classificació més orientada a la nostra època, seria més apropiat parlar de “tecnologia digital”.

Aquesta terminologia implicaria l'ús d'informació digital, és a dir, de valors discrets (tot i que la

representació si que pot ser continua, el tractament de la informació és discreta). Aquest tipus de

sistemes d'informació tampoc és nova, sinó més aviat al contrari. Se'n troben evidències a Babilònia

– actualment al sud de Bagdad – al 2400AD, en una eina anomenada abacus que servia per fer

operacions  aritmètiques,  però  normalment  s'associen  als  sistemes  electrònics  digitals  binaris

utilitzats en l'electrònica i computació actual, amb l'ordinador com principal eix tecnològic.

3.1.2. Multimèdia 

El concepte multimèdia ha estat àmpliament utilitzat a obres artístiques durant les darreres dècades.

Podríem dir que Música Màquina és un projecte multimèdia pel fet d'intervenir-hi diferents medis o

disciplines artístiques: música i teatre. Però en aquest sentit,  les arts escèniques, sempre han estat

multimedials. So, moviment, il·luminació, text, literatura, etc., són totes elles components de les arts

escèniques. Per tant, tot i que en un principi pugui semblar tenir sentit referir-nos a certes obres,

com  Música Màquina, com a obres  multimèdia,  en realitat  el  que estaríem fent  és caure en la

redundància.

Aquest  creuament  de  medis  també ha  anat  evolucionant  en  concordança  amb el  progrés  de  la

tecnologia,  com en  el  cas  de la  relació interactiva  entre  música i  moviment,  per  exemple  a  la

dansa15.   El  so,  tant  en  temps  real  –  ja  sigui  amb  músics  tocant  en  directe  o  utilitzant  el

processament en temps real – com pregravat – amb l'aparició del suport físic –, són incorporacions

que s'han anat donant al llarg de la història. Però també ho són la fotografia, el vídeo, la robòtica, la

informàtica o els dispositius de geolocalització. 

Per tant, tot i ser àmpliament utilitzat durant els darrers anys, es tracta d'un terme que no té cap

particularitat en l'actualitat, ja que forma part d'un continum que engloba aquesta interrelació que

s'ha  donat al llarg de la història. I dit això, també resulta interessantt parlar, en el millor dels casos,

de creuament de medis més que no pas de suma de medis, i per tant d'una intermedialitat16 més que

d'una multimedialitat.

15 Vegeu capítol 3.2.1.2. Variations V: Cage i Cunningham
16 Segons el diccionari de l'institut d'estudis catalans: 

Inter- Prefix que significa ‘entre’, ‘mútuament’.  Multi- Prefix que significa ‘molts’, ‘més que un’.  
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De fet, el terme “intermèdia” tampoc és nou. A meitats de la dècada dels 1960s, Dick Higgins,

membre de la xarxa d'artistes Fluxus, va ser el primer en utilitzar-lo correctament al referir-se a

“activitats  interdisciplinàries,  inefables  i  algunes  vegades  confuses,  que  ocorren  entre  gèneres

freqüents a la  dècada dels 1960s.” 

3.1.3. Interactivitat

Un altre terme que cal aclarir ja que resulta redundant quan parlem de música i arts escèniques és el

mot “interactivitat”, que de la mateixa manera que amb el terme “multimèdia”, durant els darrers

anys ha estat utilitzat per artistes de tal forma que semblava que pel fet de ser interactives gaudíssim

d'una contemporaneïtat més marcada.  Al que fan referència aquests artistes és en realitat una nova

forma d'interacció que és possible gràcies a la tecnologia desenvolupada durant les últimes dècades.

Les arts escèniques, pel simple fet de ser executades davant d'un públic, on un element genera una

relació amb l'altre mitjançant un estímul i resultant-ne una resposta, són interactives. Qualsevol art

que estigui pensat per ser mostrat davant d'un públic és, en major o menor mesura, interactiu per

definició.  Utilitzar  les  mans  com  a  font  sonora  més  propera  al  nostre  abast  per  aplaudir  –

possiblement des del principi de la humanitat –, o llençar verdures podrides durant una obra de

teatre perquè al públic li ha resultat avorrida – com ocorria a l'antiga Grècia –, són mostres simples

d'interacció.  I  la  temàtica  es  faria  extensíssima  (i  fora  de  les  motivacions  d'aquest  treball)  si

parléssim dels efectes psicològics – entesos com a resultat dels estímuls visuals, sonors, etc., en

definitiva sensorials – produïts per l'obra. Evidentment, també fruit d'una interacció.

3.1.4. Arts escèniques

Les arts escèniques tradicionalment han estat associades a aquelles arts que es duen a terme sobre

un escenari  i  engloben  disciplines  com el  teatre,  la  dansa,  la  música o  el  circ.  Amb el  temps,

aquestes pràctiques han anat incorporant pràctiques d'altres disciplines que normalment no han estat

associades amb l'escena, i els artistes que actualment utilitzen la tecnologia digital estan generant

peces híbrides que relacionen aquestes arts tradicionals amb les arts sonores, les arts instal·latives

(creant espais immersius i transitables) o les arts locatives (utilitzant recursos de geolocalització). 

Per tant, com que ens trobem dins un àmbit híbrid i on les fronteres entre unes arts i unes altres

queden poc clares degut a aquest procés d'hibridació, la terminologia “arts escèniques” potser no és
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la millor manera de referir-nos a elles. Una alternativa a la qual optem i que s'ajusta més bé a la

definició d'aquest tipus de pràctiques és la d'“arts en viu”17, que comença a utilitzar-se al Regne Unit

a mitjans dels 1980s.

3.1.5. Proposta de resolució terminològica

Per tal de resoldre el conflicte que s'ha generat amb la terminologia utilitzada els darrers anys i per

tal de definir de manera més precisa l'objecte o objectes als quals ens referim, s'ha seleccionat un

text que elimina de l'explicació els termes “multimèdia” i “interactiu” per referir-nos a la relació

entre el progrés tecnològic i les arts en viu, que d'alguna forma resumeix el que acabem de tractar.

“(...)  “Interactiu”  descriu  una  relació  particular  entre  l'art  i  el  públic...  Hi  hauria  d'haver  una

resposta  i  algun  canvi  en  la  qualitat  o  contingut  de  l'experiència  basada  en  aquest  resultat.  El

problema és que la interpretació en viu sempre ha estat interactiva, en una major o menor mesura, des

dels  grecs  i  molt  abans.  Cada cop que un actor  apareix  davant  un públic,  estan afectats  per  la

resposta d'aquest públic respecte de l'obra. Inevitablement ajusten la seva interpretació de maneres

subtils o evidents.

(...) “multimèdia”. Simplement descriu una experiència creada per més d'un component sensorial i/o

disciplina artística. I el teatre ha estat sempre una col·laboració entre múltiples disciplines artístiques,

(...).

El terme “digital” és més un concepte purament tècnic, reduït en origen però extremadament ampli en

les seves aplicacions. És una manera particular de descriure el món real, una tècnica específica de

codificar informació sensorial (so, música, moviment, escenaris, vestits, etc.) que permet a aquesta

informació comunicar-se, alterar-se, manipular-se i finalment interpretar-se d'una forma complexa i

potencialment intel·ligent. És un concepte d'habilitació. (...)”

L'explicació la dóna el centre  Digital Performance Institute18,  situat a Nova York, i conegut per

l'èmfasi que ha fet en l'ús de la tecnologia per a les representacions teatrals. Les obres es creen en

“laboratoris”  on  els  artistes  hi  desenvolupen  nous  diàlegs  entre  aquesta  tecnologia  i  les

interpretacions,  donant  accés  a  espais,  equipament  i  assessorament  d'experts  dins  un  ambient

multidisciplinar. 

17L'agència anglesa “The Live Art Development Agency” treballa per donar suport i desenvolupar el sector
de les arts en viu. http://www.thisisliveart.co.uk/pdf_docs/focus_live_art.pdf pp.4
18 http://www.digitalperformance.org/
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3.1.6. Música, art sonor i disseny sonor

Una qüestió fonamental  a tenir en compte quan ens relacionem amb les obres artístiques on hi

intervé la creació sonora consisteix en saber si  existeixen fronteres entre unes creacions o unes

altres que ens serveixin per categoritzar-les de formes diferents. Estem parlant, sobretot, d'entendre

què és “música”,  què és “art  sonor” i  què és “disseny sonor”.  Aquesta diferenciació potser pot

semblar evident a primera vista, però de vegades no és tan clara la frontera que les limita i fins i tot

hi ha opinions diverses respecte elles, algunes de les quals les engloben unes dins les altres.

El concepte més senzill de definir és probablement el del disseny sonor. Aquesta disciplina és la que

porten a terme els professionals del teatre i del cinema que antigament es dedicaven a crear els

efectes sonors. L'objectiu del disseny sonor és la il·lusió de simulació, d'acord amb l'acció de la

projecció – o de l'escena – i amb la narració. Per tant aquest tipus de treball sonor està dirigit per

l'objectiu  de  la  representació,  però  la  representació  per  simulació  –  i  no  per  refisicalització  o

replicació, com ocorre en alguns casos en l'art sonor –19. 

Generalment, la major part de la feina que comporta l'elaboració del so d'una pel·lícula o d'una obra

de teatre no són els sons reals,  sinó els sons que aparentment són realistes però que en el fons

busquen donar una sensació de realitat més gran que la que dóna la pròpia realitat; i per tant generar

una hiperrealitat. De fet, aquests sons s'han gravat a l'estudi i s'han dissenyat sonorament perquè

donen la sensació realista que busquen els dissenyadors, cosa que no passa tant amb les gravacions

de camp perquè en certa mesura – sobretot per com hem estat acostumats – donen un efecte estrany,

menys realista. 

Més enllà dels sons prototípics – com podrien ser un gos, un cotxe, etc – la majoria dels sons no són

reconeixibles sense veure'n una imatge, i el cinema i el teatre utilitzen aquestes gravacions fetes a

l'estudi o provinents dels bancs de sons perquè el que veiem sembli més real. Per tant el disseny

sonor genera aquest hiperrealisme consistent en no utilitzar sons reals però de forma més real que la

realitat. En l'àmbit de la publicitat les finalitats són les mateixes, però a més amb l'afegit que ha de

ser una creació convincent i atraient en un període de temps molt curt.

19 Entenem una representació per refisicalització o replicació quan volem representar de manera fidel una
realitat enregistrada amb una gravació. És a dir,  intentem fer reviure una realitat  passada a través de la
representació. En l'art sonor,  es fan gravacions de camp amb aquesta finalitat representativa o, per altra
banda, per ser manipulades i generar noves representacions que no tenen a veure amb la realitat original.
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Si aquests objectius o finalitats els contrastem amb els objectius d'un “creador sonor artístic” – és a

dir, un artista sonor o músic –,  veurem que són radicalment diferents ja que aquest últim no ha de

restringir el seu camp de creació a unes finalitats concretes. Potser utilitzen eines semblants o iguals

– gravadores, l'ordinador per la manipulació i la mescla, etc. – però la direcció de treball és diferent

en tant que el creador artístic és “lliure”.  

La qüestió és complica si la comparació la fem entre la música i l'art sonor, perquè les respostes

varien en funció de la persona que en parla. Hi ha corrents que defensen que l'art sonor i la música

són el mateix, que l'art sonor és una extensió històrica de la música en pràctiques que són diferents

que les tradicionals. Els detractors, en canvi, defensen que l'art sonor i la música són diferents coses

ja que en el procés compositiu de l'art sonor no s'utilitzen els instruments tradicionals; i també, que

el practiquen i el poden practicar persones que no tenen cap coneixement de composició tradicional.

Aquest  fet,  però,  segons  els  qui  defensen  la  igualtat  dels  dos  conceptes,  està  connectat  amb

l'expansió de la tradició musical, sobretot després dels canvis produïts en la música durant el s.XX.

I per ells l'art sonor està dins d'aquesta idea d'expansió.

Per altra banda, hi ha qui pensa que existeix una diferència fonamental entre art sonor i música que

té a veure amb els diferents paràmetres amb que es despleguen l'un i l'altre. Per exemple, per part

dels artistes sonors, el no interès per l'estructura sonora en si, és dir, per l'estructura simbòlica que

tenen els elements que s'utilitzen. Hi ha artistes sonors a qui no els interessa escoltar el so més enllà

d'uns elements reconeixibles, com per exemple una veu clara d'una persona cridant. Mentre això

s'entengui, com a icona o com a símbol, utilitzat com a element pertanyent a un conjunt o fins i tot

en solitari, és suficient. Si no agrada el so, mentre s'entengui el símbol que volen transmetre, és una

qüestió poc rellevant per alguns artistes.

Francisco López, un dels grans referents de la creació sonora a nivell internacional, explica que

molts dels creadors que es dediquen a l'art sonor, com ell mateix, s'han aproximat al so des d'uns

orígens i  uns  interessos  diferents als  del  compositor  tradicional,  sobretot  provinents  de les arts

plàstiques i les arts visuals. De fet, això encara en dificulta més la comparació. Aquests artistes com

ell utilitzen el so però amb l'atenció centrada en altres punts, amb altres idees i gustos, utilitzant uns

criteris de creació diferents. Per exemple, la consideració de l'espai, de la posició perceptiva de

l'espectador,  normalment  és  presa  amb  més  consideració  per  ells  que  pels  que  provenien  –  i
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provenen – d'una tradició musical històrica on els cànons estan molt més establerts. L'art  sonor

tendeix a no fer servir aquests cànons, cosa que té a veure amb aquesta educació o origen diferent.

També  existeixen  els  qui,  per  negació,  defineixen  d'alguna  forma  què  és  l'art  sonor.  Aquesta

resposta negativa és habitual entre els “músics”, que consideren que l'art sonor no és música, sinó

una altra cosa.

Per tant, es tracta d'una disciplina artística que, en quant a categoria, és molt incipient o nova – però

no com a pràctica artística –, i per tant difícil d'afinar-ne la correcte categorització  –, la qual cosa

també passa amb la categoria “música”, o en realitat qualsevol disciplina artística que es mogui

entre territoris artístics i no sigui fàcilment classificable –. De fet, l'experiència viscuda a l'haver

d'explicar tantes vegades en què consistia l'obra Música Màquina ha estat un reflex de la confusió

que té la gent respecte una obra híbrida o no establerta en una categoria d'art clara i consensuada.

Personalment, penso que com en tot allò que considerem art, s'haurà de tenir en compte la “mirada”

de l'observador i el seu – nostre – acte de decisió. 

3.2. Primeres manifestacions

Marcar l'inici d'una etapa que fa referència a un ús de la tecnologia dins les arts escèniques pot

generar sospita, ja que la història es desplega de manera contínua, i un esdeveniment sempre pot

entendre's com la conseqüència d'un altre. A més, com s'ha vist a l'apartat anterior, habitualment

utilitzem una terminologia que, tot i semblar que inicialment s'ajusta de manera fidel al significat

d'allò a que vol fer referència, realment no és tan precisa.

Però tenint això en compte, si que podem destacar alguns esdeveniments, obres o col·lectius que

podrien ser considerats els detonants de l'ús de la tecnologia musical dins el món de l'escena. 

Entre els més destacats cal mencionar la conegudíssima xarxa internacional Fluxus, formada per

artistes, compositors i dissenyadors. Aquests artistes eren coneguts per la interdisciplinarietat de les

seves obres i la barreja de mitjans utilitzats, que moltes vegades incloïen tecnologia amb finalitats
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musicals. Van aparèixer als anys 1960s i es van estendre per tot el món amb obres que fusionaven o

practicaven disciplines artístiques com la música, arquitectura, disseny, videoart o literatura, i més

tard també l'art sonor. Molts dels conceptes rere les idees d'aquest grup d'artistes estan sustentades

per escrits de John Cage, i la seva filosofia – sintetitzada en 4 punts clau: “Fluxus és una actitud i

no un moviment o estil. Fluxus és intermèdia. Les obres de Fluxus són senzilles. Fluxus és divertit.”

– va molt en consonància amb la filosofia de Música Màquina. 

Però certament l'ús de la tecnologia musical en obres escenogràfiques venia de més enrere.  Les

mostrades a continuació tenen rellevància per ser pioneres en aquest camp.

3.2.1. Exemples d'obres primerenques

3.2.1.1 So pregravat al teatre

El 1927, l'autor teatral Erwin Piscator va crear la

producció teatral Rasputin, on s'utilitzava la veu

de  Lenin  gravada  en  un  disc,  i  la  primera

manifestació  d'una  gravació utilitzada  al  teatre

de  la  qual  se'n  té  constància20.  Pot  semblar

estrany  pensar  que  si  el  fonògraf  de  Thomas

Edisson va ser  inventat  el  1877 i  el  gramòfon

d'Emil  Berliner  el  1887  –  i  es  popularitza  de

manera massiva a  mitjans dels 1890's i  fins al

1920  –,  no  va  ser  fins  el  1927  que  hi  ha

constància  de  gravacions  sonores  per  a  usos

teatrals. Però les gravacions d'aleshores, degut a les qualitats sonores que oferien, encara no eren

preses en consideració de manera prou seriosa per a incorporar-les dins les obres, i els directors

preferien utilitzar sons reals.

L'any 1948,  amb  la  introducció  del  disc  LP a  través  de  la  companyia  Columbia  Records,  va

augmentar tant la quantitat com la qualitat del material sonor que podia ser emmagatzemat. Però cal

tenir en compte la dificultat que es requeria per ordenar tots els sons de cada disc i per manipular-

los durant la funció, així com la que sumava la impressisió temporal o a l'aparició de ratllades –

cosa que embrutava el so o feia saltar el disc –. I si es tractava de sons complexos tocats amb dos

20 [Kaye. LeBrecht. (2009) pp. 7]

42

Figura 4: Escenografia de l'obra Rasputin, a Berlin
el 1928.



gramòfons la manipulació encara es feia més complicada.

Als anys 50 va començar a haver-hi un procés de canvi de tecnologia amb la introducció de les

gravadores de cinta,  que van començar a ser cada cop més utilitzades al  teatre i  finalment van

acabar reemplaçant al disc, amb excepció d'aquelles obres en que hi havia molts sons, on encara va

perdurar el disc degut al volum més gran de sons gravats per aquest suport físic i als menors preus

de lloguer dels gramòfons.

Era un camp encara pràcticament inexplorat,  i  els encarregats de l'espai sonor eren pioners que

duien a terme tasques que tot just començaven a desenvolupar-se. És el cas de l'obra del director

Garson Kanin de 1956,  A small war on Murray, per la que s'utilitzaren un gran nombre d'efectes

sonors enregistrats. La figura del dissenyador de so no existia, per la qual cosa es va haver de triar

un encarregat  –  en  aquest  cas  el  director  d'escena  –  que  seleccionés  els  sons i  la  música que

acompanyarien  la  producció,  i  un  electricista  prou  hàbil  per  operar  més  de  150  sons  en  varis

reproductors  de  cinta  durant  les  més  de  tres  hores  de  show que  s'encarregava  de  gestionar  la

dimensió sonora de l'espectacle en cada representació. 

La inclusió i desenvolupament del so gravat per a l'escena va tenir lloc en gran part al Broadway

novaiorquès  de  la  dècada  dels  50.  Directors  com Garson  Kanin  o  Arthur  Penn,  tots  dos  amb

experiència cinematogràfica a Hollywood, van marcar el camí d'aquesta nova incorporació del so en

les produccions teatrals, emulant l'estètica sonora del cinema.

Tant al teatre, com a la dansa, l'òpera o el cinema, la música havia tingut un rol molt específic. A la

dansa i a l'òpera, per exemple, la música era l'element al qual es subordinava la coreografia o els

elements de l'escena; al teatre la música era l'objecte que quedava subordinat a la dramatúrgia del

text, i el mateix passava al cinema, on la música actuava de tal forma que emfatitzés o subratllés

certes accions que es desplegaven a la pantalla. Però els artistes van trobar la forma de canviar

aquesta relació. 

3.2.1.2. Variations V: Cage i Cunningham

Com dèiem, la coreografia ha estat tradicionalment lligada amb la música com a una expressió del

ritme i la forma de la música i el so. Aquesta subordinació d'un art a un altre va ser criticada pel

compositor John Cage, i junt amb Merce Cunningham i John Tudor, van crear l'obra Variations V
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l'any 1965. Tot i que la relació de subordinació i la voluntat de separació entre una i l'altre ja havia

estat present en feina conjunta als anys 1940s21, aquesta vegada l'obra incloïa sensors i antenes amb

les dades dels quals es disparaven i controlaven aparells musicals electrònics. Cage i Tudor van

crear dos sistemes que afectessin al so a partir del moviment. El primer sistema utilitzava sensors

fotoelèctrics orientats a les llums de l'escenari de tal manera que quan els ballarins tapessin la llum

amb els seus cossos es reproduïssin certs sons a l'activar unes gravadores de cinta o ràdios d'ona

curta. El segon sistema utilitzava un conjunt d'antenes que també reproduïen sons quan el ballarí es

col·locava a aproximadament un metre d'aquesta. Unes pantalles amb textures de colors canviants i

on s'hi reproduïa un vídeo en  loop de Stan VanDerBeek completaven l'obra. Per tant, per a cada

actuació obtenien un resultat sonor diferent, ja que aquest es creava amb la resposta dels moviments

dels ballarins22.

En aquest sentit, i mitjançant el sistema que van desenvolupar, l'obra marca un punt d'inflexió molt

important a l'aconseguir trencar la relació que la coreografia havia tingut amb la dansa i d'aquesta

manera obrir nous fronts de pensament artístic que, gràcies a la tecnologia, podien començar a veure

la llum.

3.2.1.3. 9 Evenings: Theatre and Engineering

9 Evenings: Theatre and Engineering van ser un festival on es van convidar a deu artistes i trenta

enginyers per presentar un conjunt d'obres creades amb la intenció de fusionar el teatre, la dansa i

les noves tecnologies d'avantguarda. L'esdeveniment va tenir lloc a Nova York, entre el 12 i el 23

d'octubre de 1966. 

D'aquestes obres, presentades cadascuna un dia diferent, n'hi va haver algunes que incorporaven

música i so.

21 L'entrevista següent, realitzada al 1981, “Chance Conversations: An Interview with Merce Cunningham
and John Cage” és un document visual interessantíssim on Cage i Cunningham són entrevistats durant la
residència al Walker Art Center de Minneapolis (Minnesota, EEUU) i discuteixen sobre diferents aspectes,
en gran part relacionats amb la creació de la seva obra o els significats que per ells tenen la música i la dansa.
http://www.youtube.com/watch?v=ZNGpjXZovgk

22 El vídeo del següent enllaç, on al principi s'hi distingeix Cunningham, mostra un extracte de la peça:
http://www.youtube.com/watch?
v=jQTFZNm3dE4&feature=results_video&playnext=1&list=PLF34DF5FBB885EEB0
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Bandoneon! va ser presentada per David Tudor. Consistia en una obra on ell tocava un instrument

tradicional, el bandoneó, mentre  deu micròfons enregistraven el so, que posteriorment s'utilitzava

per modificar un sistema de llum i de so on es distribuïa d'altaveu en altaveu, encenia i apagava les

llums, i produïa grans imatges de vídeo.

Variations VII era una obra de John Cage

de  durada  indeterminada  consistent  en

trenta  cèl·lules  fotosensibles  que

activaven  diferents  sons  quan  els

intèrprets  es  movien  per  la  zona  de  la

performance. Aquests sons es captaven a

través de micròfons i eren provinents de

ventiladors, centrifugadores, emissores de

ràdio, i d'altres aparells elèctrics. 

Grass field era una obra de l'artista Alex Hay. Aquesta consistia en una performance en la qual el

mateix Hay carregava una motxilla plena d'amplificadors i emissors FM dedicats a captar les ones

cerebrals de l'artista, la seva activitat muscular i els moviments dels ulls.

3.3. Tendències actuals

“(...) És fàcil de deformar la fusta contraxapada en dues dimensions per aconseguir formes de canal.

Utilitzant  certes  incisions  amb habilitat  i  coneixement,  Eames va  aconseguir  donar-li  una  forma

tridimensional. Així fou com va començar a pensar de manera tecnològica. 

Les primeres cadires d'Eames estaven fetes de fusta contraxapada deformada.(...)” 23

La tecnologia digital ha comportat un canvi de paradigma de pensament i tant la música com les arts

escèniques estan incorporant aquestes tecnologies. Però la forma en que aquesta incorporació s'està

23 [Aicher (1994) pp. 64.] 
Charles i Ray Eames van ser una parella de dissenyadors nordamericans que des de la dècada dels 50 i fins
als 70 van crear importants dissenys dins el camp del disseny gràfic, industrial, arquitectura, cinema i belles
arts. L'invent “Kazam”, una màquina capaç de donar forma a la fusta contraxapada (mitjançant la pressió
exercida  amb  una  manxa  de  bicicleta),  va  ser  utilitzada  per  crear  els  dissenys  de  les  cadires  que  els
catapultaren a la fama.
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fent no és sempre la més interessant.

La cita anterior, pertanyent al camp del disseny industrial, ens serveix com analogia per aplicar-la a

qualsevol àmbit artístic que faci ús de la tecnologia amb finalitats creatives. Actualment, tothom pot

disposar de la tecnologia que dóna la possibilitat de composar la seva banda sonora, de gravar els

sons  que  l'envolten  o  de  dissenyar  l'espai  sonor  d'una  obra  de  teatre.  La  miniaturització  i

abaratiment de la tecnologia produïda durant els darrers anys ho permeten, i això ha comportat una

dinamització dels processos de producció molt importants. Però no es tracta tant d'utilitzar aquestes

eines tecnològiques sinó de pensar tecnològicament. I la diferència no és poc important, ja que, tot i

que la primera sigui evident, la segona difereix en la primera en el sentit que implica una integració

a la paleta creativa de l'artista que li permeti desenvolupar un nou llenguatge a partir de l'ús de la

tecnologia. És a dir, la tecnologia com a mitjà i no com a fi.

A això últim és al que fa referència la cita inicial del projecte: “L'ordinador és només un idiota

rapidíssim”. Entre d'altres, l'ordinador, els sistemes immersius sorround, la captació d'informació a

partir de sensors o les pantalles de vídeo són, moltes vegades, un desig d'impregnar l'art a través

d'allò  que  és  formal.  És  a  dir,  pirotècnia  tecnològica;  un  ús  molt  visible  de  la  tecnologia

contemporània que utilitzo per a que així el meu producte resulti molt contemporani.

Per tant cal poder calcular la justa dimensió d'aquests recursos tecnològics per saber si en aquestes

produccions la rellevància d'allò que és tecnològic, el valor real de la seva presència, és relatiu i

queda reduït a la categoria d'eina. 

Per  valorar-ho,  ens  hem de  plantejar  si  allò  que  fa  la  tecnologia  és  reemplaçar  o  ampliar  les

possibilitats  d'un  element  amb una  funció  determinada  preexistent.  Si  el  que  fa  és  reemplaçar

aquestes funcions, estaríem parlant d'un ús protèsic de la tecnologia, és a dir, actuaria com a pròtesi

d'aquell element que inicialment ja tenia una funció, però li sumaria espectacularitat en tant que

tecnològic.  S'han  de  tenir  clars  els  elements  significatius  que  configuren  l'obra,  tant  per  ells

mateixos com en relació entre ells, la relació que s'estableix entre els elements tecnològics i els no

tecnològics, saber què aporta conceptualment la tecnologia a la obra, i fins i tot preguntar-nos si 
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aquella obra encara tindria sentit si n'extraguéssim tot allò que és tecnològic24.

No obstant això, es poden observar projectes on la utilització més orgànica de la tecnologia, o un

“pensar tecnològic”, hi és present. En definitiva, projectes sorgits arran d'un ús que implica una

assimilació natural d'aquesta manera de pensar i crear25.

Al marge d'aquesta valoració, existeix una relació entre art i tecnologia que s'ha donat durant el llarg

de la història, on els avenços d'una afecten a l'altra. Aquesta relació, no obstant, acostuma a tenir un

únic sentit: els canvis o avenços apareguts en l'esfera tecnològica influeixen a l'art de tal forma que

aquest últim pateix també uns canvis o avenços significatius. Per exemple, l'ús de la microfonia,

com explicava Jonty Harrison, va canviar la forma de cantar del cantant o d'interpretar el text de

l'actor, ja que a partir de llavors el públic podia escoltar a l'intèrpret quan xiuxiuejava, i no feia falta

projectar la veu per tal que arribés al final de la sala. 

Tot i així, aquests canvis acostumen a ser molt lents i, com hem dit, poc habituals en sentit contrari,

és a dir, que la tecnologia es nutreixi de l'art de tal forma que doni fruit a certs avenços o canvis dins

l'àmbit tecnològic.  

24 Lyn Gardnerv – articulista habitual de la secció cultural i en especial la dedicada a les arts escèniques del
“The Guardian”, diari  anglès  de referència dins el  món anglosaxó – feia una crítica el  2008 que anava
precisament en aquesta línia:

(...) Habitualment sembla ser un grapat de nois sobreexcitatsss respecte les seves noves joguines, que és ben
bé el que sembla que li ha passat al “Contains Violence” de David Rosenberg. Molt emocionat pel potencial
de l'ús de gravacions binaurals que va oblidar-se de parar l'atenció necessària al guió o a les imatges.
La tecnologia ha esdevingut el  show, en lloc d'estar al servei del  show. Als anys 80s, recordo una vegada
bromejant amb un col·lega que el creixement de tecnologies basades en l'ordinador eventualment portaria a
una situació on els actors esdevinguessin redundants i nosaltres anéssim al teatre a veure la posta en escena.
El moment ha arribat amb l'”Stifer's Dinge” de Heiner Goebbel, una peça de teatre musical on els únics
actors són un parell de pianos rondaires. (...)

http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2008/apr/17/theatretechnology

25 Un bon exemple el  trobem amb  HACKTERIA - OPEN SOURCE BIOLOGICAL ART.  Es tracta  d'un
projecte interdisciplinar (en la línia de les tendències actuals) que serveix com a caldo de cultiu de diferents
altres projectes i  que engloba especialistes  amb diferent  formació:  artística,  científica  i  tècnica.  La idea
original parteix del suís Marc Dusseiller (1975). El nom HACKTERIA és un nom compost de les expressions
angleses “hacking” i “bacteri”. Aquí s'hi troba un vídeo explicatiu del projecte:

www.youtube.com/watch?v=hEggLeGLzW4&feature=player_embedded
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3.3.1. Constants de relació amb l'art

Les formes com els artistes utilitzen la tecnologia digital en les seves obres, incorporades de manera

orgànica a partir d'altres àmbits i disciplines variades com Internet26, la televisió, els sistemes de

geolocalització27, etc., mostren unes constants que es poden englobar dins un marc de pensament

que no són altre cosa que un reflex d'una construcció filosòfica de pensament actual. De fet, moltes

d'aquestes  incorporacions o maneres  de relacionar-nos amb la  tecnologia digital  les  tenim molt

assumides en la nostra vida quotidiana, i l'art, en el millor dels casos, les utilitza de la mateixa

forma.

I si parlem de constants o formes habituals de com ens relacionem o utilitzem la tecnologia digital,

és inevitable parlar de la fragmentació, de la cultura del trencament o de la ruptura. Les possibilitats

que ens ha obert Internet són enormes; el volum d'informació és de tal magnitud inimaginable que

hi  accedim  de  manera  fragmentada,  saltant  d'una  informació  a  una  altra,  amb  desenes  de

possibilitats noves cada cop que accedim a una pàgina, escrivint comentaris sobre unes fotografies

al mur del facebook d'un amic quan el que havíem començat fent era llegir les notícies. És com si

poguéssim escriure milers i milers de pàgines amb tot tipus d'informació, però la consulta d'aquestes

pàgines  la  féssim individualment  i  només  a  través  de  la  finestra  de  la  mida de  la  pantalla  de

l'ordinador.

Estaríem parlant d'un enfocament hipertextual, és a dir, construint un recorregut “capritxós”, adaptat

a l'usuari28;  ja no escoltem àlbums de música des de la primera cançó a la última, ara escoltem

cançons aïllades; no llegim llibres sencers, només en llegim pàgines soltes i cadascú n'extreu les

seves conclusions. Per tant hem deixat d'entendre la cultura com a mers espectadors i ara ho fem

com a usuaris, com a una cultura de la intervenció, de tal forma construïm els nostres propis puzles

de  coneixement,  les  nostres  construccions  ideològiques,  amb  peces  desiguals  i  de  manera

fragmentada. 

Aquests  comportaments  afecten  l'art  de  diferent  manera.  El  seu  reflex  en  la  música  el  podem

26 Un exemple interessant d'obra sonora i visual que incorpora constants d'altres àmbits la trobem a l'enllaç
de sota. Mapejant certa informació extreta d'Internet, respecte les descàrregues il·legals d'arxius, es generen
unes respostes visuals i sonors que configuren la peça.
http://vimeo.com/21603631
27 El  documental  següent  mostra  el  procés  dut  a  terme  pel  duo  Bluebrain,  basat  en  el  sistema  de
geolocalització  GPS  utilitzat  per  a  la  creació  musical,  i  reflexiona  sobre  com la  tecnologia  i  l'art  es
relacionen. http://vimeo.com/29630558 
28 http://www.ted.com/talks/lang/en/eli_pariser_beware_online_filter_bubbles.html
Conferència TED – “Technology, Entertainment, Design”, organització no lucrativa de conferències sobre
noves idees – d'Eli Pariser, autor del llibre "The Filter Bubble," sobre la personalització de les cerques a
Internet i les conseqüències que pot comportar.
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associar a l'ús del sampling, tècnica consisteix en extreure una porció o “sample” d'una gravació i

reutilitzar-la en forma d'instrument – normalment mapejant el so sobre un teclat – per tal de crear

una  nova peça.  No es  tracta  d'una  tècnica  nova,  als  anys  1940s  i  1950s  ja  era  utilitzada  pels

compositors de música concreta com Pierre Shaeffer mitjançant les gravadores de cinta. Però amb

l'aparició dels samplers i ordinadors a preus accessibles la tècnica es popularitza als 1970s, sobretot

en gèneres musicals com el hip-hop, i més tard amb la música electrònica comercial. 

També el podem associar – més a un nivell conceptual que perceptual ja que la ruptura no és tan

evident – a la síntesi granular. Aquesta opera de forma semblant al sampling però amb fragments de

temps petits – menors de 100ms normalment – anomenats grans, de característiques variables, que

en funció de forma com es reprodueixen poden generar sons de diferents característiques.  I  la

relació amb la difusió sonora29, com a fragmentació i extensió de l'espai – el predomini de l'estèreo

ha  estat  la  norma  des  de  la  seva  massificació  a  partir  dels  1950s  –  també  té  un  component

“trencador” que la relacionen amb la contemporaneïtat de la qual estem parlant. En definitiva es

tracta de tècniques que fan referència al collage, tècnica inicialment desenvolupada per l'escultor

Georges Braque i el pintor Pablo Picasso a principis del s.XX consistent en enganxar  objectes o

materials de diverses formes que formen un tot unificat i amb nou significat.

Al teatre la trobem com a resultat dels talls existents tant a nivell narratiu com de contingut. En la

narrativa tradicional, normalment es busca una continuïtat, una fluïdesa. Al teatre contemporani, al

contrari,  els  fets  canvien  de  forma  inesperada  d'un  moment  a  un  altre,  creant  ruptures  molt

significatives, creant una narrativa fragmentada o “capritxosa”.

També estem assistint a un fenomen de “dessacralització” de la pràctica artística, que per una banda

té a veure amb posicionar-se en un terreny on li restem rellevància al fenomen de la creació – que

no significa no prendre-se-la seriosament –, i per altra amb la utilització dels mateixos softwares per

part dels creadors. És també la cultura de la “prova i error”, on ha desaparegut la por a equivocar-se

davant el públic, fenòmens que d'alguna forma humanitzen la pràctica artística. O del procés com a

obra, o work in progress.

De fet, en aquest procés exploratori, són habituals els casos en que el que inicialment havia estat un

accident o un error s'ha incorporat més tard dins el discurs contemporani. Un clar exemple el tenim

amb la creació del subgènere musical acid house a partir dels sintetitzadors com el Roland TB-303,

29 Vegeu capítol 4.7. Difusió sonora
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el TB-808 i el TB-909, amb els que els músics no simpatitzaven gaire degut a la poca capacitat per

emular  instruments  acústics.  Aquesta  poca  popularització  va  reduir-ne  els  preus,  i  un  grup  de

Chicago format per tres nois amb pocs recursos econòmics es van adonar que si manipulaven els

potenciòmetres dels sintetitzadors aconseguien uns sons peculiars i bastant característics. Utilitzar

aquests sons a les seves cançons va significar posar els fonaments d'un subgènere que va tenir molta

repercussió a tot el món a la dècada dels 1980s.

Però  aquesta  relació  entre  art  i  tecnologia  també  està  succeint  de  manera  inversa,  fet

interessantíssim  que  no  hem d'obviar  pel  fet  de  ser  contrari  el  sentit  ja  que  no  deixen  de  ser

indicadors d'una societat que es desplega davant nostre i ens mostra com funciona. S'ha creat una

teatralització de la tecnologia – què és facebook sinó el major esdeveniment teatral de la història –,

s'ha dramatitzat l'espai privat en l'àmbit públic, cada usuari decideix on començar allò públic i on

allò privat; sóc director de la meva obra de teatre, tinc el meu avatar i l'utilitzo com hem ve de gust.

Si el que busquem és la convergència entre les arts en viu i la tecnologia digital, de la mateixa forma

com ho fem en molts altres àmbits de la nostra vida quotidiana, hem de transcendir la màquina.

3.3.2. Exemple d'obres actuals

L'enorme volum d'obres creades els darrers anys amb ajuda de la tecnologia musical digital – lligat

a la “dessacralització” anteriorment mencionada i donant accés a tothom a aquesta tecnologia – i

aplicades a l'escena, ha dificultat fer una cerca exhaustiva de totes les obres existents. En tot cas,

n'hem seleccionat unes quantes que hem considerat rellevants pel fet de guardar una estreta relació

amb el projecte Música Màquina. 

De fet, la producció de projectes musicals on s'utilitza la tecnologia digital és tant gran que només

durant els mesos que s'anava elaborant aquest treball n'han aparegut uns quants que s'han incorporat

al projecte – no en detall però com a exemples mostrats en altres apartats –. 

Com dèiem, l'estreta relació amb el nostre projecte té a veure sobretot en que totes comparteixen

l'escena com a espai de representació i on el so i el seu tractament és de vital importància.
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3.3.2.1 Esse di Salomè. Teatro sonoro da Mallarmé 

Idea original: Sonia Bergamasco i Francesco Giomi

Companyia: Tempo Reale

Intèrpret: Sonia Bergamasco

Disseny sonor i projeccionsano Meacci

Electrònica en viu: Francesco Canavese

Il·luminació: Rodighiero

Escenografia: Lorenzo Pazzagli 

Estrena: 7 Octubre 2009

Durada: 60 minuts

L'obra  Esse di Salomè30 és una peça especialment interessant degut a la proximitat formal que té

amb Música Màquina. Per proximitat formal entenem allò que fa referència a la interacció entre la

disciplina del teatre i la sonora a través d'exploracions sonores, a la dramatúrgia – una dona recitant

poemes –, a la posada en escena – una única actriu amb desequilibris emocionals asseguda sobre un

tron –, al tractament de la veu en viu, o fins i tot al tractament minimalista de la il·luminació. Per

tant ha servit de font d'inspiració per preveure quin era el resultat estètic aproximat que es volia

aconseguir amb la nostra obra quan encara estavem a la fase de concepció de l'obra.

L'obra, concebuda per Sonia Bergamasco en col·laboració amb el grup teatral Tempo Reale31, està

basada en el text “Hérodiade” de l'autor i poeta simbolista francès, de finals del s.XIX, Stèphane

Mallarmé. El projecte explora les possibles direccions que la cerca vocal pot dur a terme gràcies a la

tecnologia  musical.  Segons  l'autora  i  actriu,  Salomè,  protagonista  de  l'obra,  emana  una  gran

sensualitat i ambigüitat, el qual serveix com a punt de partida, que juntament amb una  nova poètica

serveix per crear ressonàncies evocadores, impressions, analogies i significats múltiples.

El mitjà electrònic es topa cara a cara amb aquest món suggerent on el text s'expressa amb la veu,

fent que s'expandeixi, s'amplifiqui i es desconstrueixi el camí de la veu i el text, donant una forma

lligada a l'espai i  a la improvisació.Per a la posada en escena de l'obra van utilitzar un sistema

immersiu multicanal  basat  en 12 altaveus situats  per  diferents punts  de la sala:  dos als laterals

esquerre i dret al davant i dos al darrere, un al davant del tron, un al darrera l'escenari, i sis sobre el

públic. Per cada altaveu es disparaven  diferents sons en funció del moment de l'obra. La següent

30 Extracte de l'obra: http://www.youtube.com/watch?v=YJUDh6LVjew
31 Fundada per Luciano Berio a Florència el 1987, Tempo Reale és un punt de trobada per desenvolupar
activitats de recerca, producció i educació en el camp de les tecnologies digitals i música electroacústica. 
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il·lustració mostra com es fer aquesta repartició:

Per microfonar l'espectacle, es van utilitzar tres micròfons que capturaven i amplificaven el so de

l'espectacle.  Primerament,  un micròfon de diadema per a la veu de l'actriu,  i  dos micròfons de

contacte adherits al tron. Un cop microfonat, l'electrònica en viu consistia en la utilitzacióóó de

diferents  efectes  a  partir  d'un  sistema  DSP  (digital  signal  processing)  basat  en  el  programa

Max/MSP pel tractament del so en certs moments preestablerts de l'obra.

Els patxos programats amb Max/MSP consistien en diferents formes de manipular el so a partir de

tècniques com la granulació o l'espaialització32. En un dels patxos es permet a l'usuari canviar la

densitat i dimensió del gra i modular la transposició del to, així com decidir en quina direcció o des

de quin moment o manera (variant  el punt d'inici, alternant la direcció, etc) es vol reproduir el

buffer.  Pel  que  fa  a  l'espaialització,  per  recrear  el  moviment  del  so  es  basaven  en  simples

modulacions  de  l'amplitud  de  senyal  que  reproduïa  cada  altaveu.  Aquests  canvis  es  produïen

mitjançant un patx que incorporava llistes d'amplituds i temps de crossfade entre altaveu i altaveu, i

32 A la següent direcció es poden descarregar els patxos per Max/MSP que utilitza Tempo Reale per a la
posada en escena del so de l'obra Esse di Salomè:  http://www.temporeale.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=285&Itemid=162&lang=en
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en funció de la interacció amb l'obra que es requerís. A la vegada, tenien dedicat un objecte del patx

– ctr.smovctrl – que feia que per als crossfades entre el altaveus es tingués en compte la suma total

d'amplitud sortint de tots els altaveus.

Aquesta  és  una  obra  que  actualment  està  circulant  per  diferents  festivals,  i  per  facilitar-ne  la

mobilitat, des del 2011 han començat a treballar amb una versió reduïda de l'espectacle. Un cop

contactats  per  email  l'autor  Francesco  Giomi  i  l'encarregat  de  l'electrònica  en  viu  Francesco

Canavese,  comenten  que  ara  consta  només  5  altaveus  per  a  la  projecció  del  so,  consistent  en

extreure  tots  els  altaveus  del  darrera  i  sobre  el  públic  i  quedar-se  amb  els  frontals  i  laterals

davanters. A més han basat el seu sistema en un set d'Ableton Live (utilitzant Max for Live pel cas

dels efectes) que incorpora tots els sons i els efectes de so que utilitzen a l'obra.

3.3.2.2. Iminami: from mother to smother

Companyia: Spy Collective

Música: Henry Vega

Intèrpret: Anat Spiegel

Intèrpret i coreògraf: Georg Hobmeiter

Disseny de vídeo i d'escena: Leo Lass 

Estrena: 6 Juny 2007. Arge Kultur, Salzburg

Comissionada per: Fons voor de Scheppende

       Toonkunst and Arge Kultur

Durada: 60 minuts

Iminami33 és una peça interdisciplinar que també ha servit per inspirar-nos, sobretot amb allò que té

a veure amb la creació sonora generada a partir de la combinació de sons que produeix l'actriu a

través d'un micròfon i a la vegada amb sons pregravats o modulacions de la veu fetes a temps real a

partir de patxos de Max. Independentment de la proximitat formal que aquesta obra té amb Música

Màquina – comparteixen el  fet d'estar en un escenari, d'amplificar la veu d'un únic personatge,

tractar-la en directe i combinar-la amb altres elements sonors, tenir una escenografia molt simple,

etc – aquesta especialment emana allò que percebem de manera irracional i no podem justificar: bon

gust.  La  seva  és  una  proposta  certament  interessant  i  complexa,  on  s'hi  convinen  encara  més

disciplines que a Música Màquina, i on els espais de representació són diversos.

33 Extracte de l'obra: http://www.youtube.com/watch?v=z4bplbyJXfE&feature=player_embedded
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Iminami intenta fer un pas més dins el món del teatre utilitzant la tecnologia per crear una interacció

entre el drama, la música electrònica, la dansa i el videoart. La temàtica que tracta és el fenomen de

la memòria i la seva fragilitat com a base per a re-explicar històries folklòriques considerades tabú,

basades en la mare que mata als seus fills. Algunes històries, existents en cultures en forma de

cançons o llegendes, les llegeix una nena oracle al públic situat a la primera de les sales on s'inicia

l'obra.  Són  històries  del  passat,  tan  antigues  que  han  quedat  distorsionades  per  la  memòria.

Aleshores, en petits grups de 25 persones, el públic avança cap a tres altres sales on un personatge

femení interpreta la música i dansa basada en aquests mites. 

Els personatges a Iminami són: una nena oracle – llegeix –, la mare maleïda – canta/balla –, el

koken34 – balla – i els dos nens kokens – ballen –. A més, dins el grup d'intèrprets de la producció

s'hi troben un artista visual i un intèrpret musical basat en un ordinador portàtil que executen les

seves parts en una zona aïllada des d'on és possible de controlar del vídeo i àudio en temps real que

va  desplegant-se  al  llarg  de  la  peça

conjuntament amb la cantant.

A la segona sala s'hi troba una instal·lació

visual, en la que s'hi  veu una classe que

sembla  que  ha  acabat  i  se  senten

gravacions de camp mentre una dona parla

sobre com mata el  seu fill.  A la tercera,

s'interpreta una peça musical  dividida en

diferents seccions i amb tractaments de la

veu a temps real amb l'ajut de l'ordinador i

gràcies a patxos programats de Max/MSP.

A  la  quarta  sala,  ens  trobem  darrera

l'escenari  de l'actuació de la sala 3  i  el

grup de 25 persones, un cop assegut, veu

en una pantalla com entra el següent grup

a la sala 3,  la que ells  acaben de deixar

enrere.  Això,  però,  sense  que  el  següent

grup ho sàpiga (aquest component “espia”

34 Un “koken” és una persona vestida de negre que entra en escena per reorganizar quelcom, “inadvertida”
pels altres actors.
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és una constant en la feina del col·lectiu, cosa que defineix el seu nom). Un cop a la sala 4, tornem a

veure l'actuació en paral·lel de la sala 3, però aquest cop projectat i on cada secció de la peça està

tractada de manera diferent però de manera simultània i síncron amb l'actuació de la tercera sala.

Per tant la representació a la sala 4 està, d'alguna forma, distorsionada, cosa que fa referència a la

memòria degradada amb el pas del temps i li dóna força al subratllar-ne el sentit artístic.

El tractament sonor que s'aplica a la veu per a la tercera i quarta sales – tot mitjançant Max/MSP –

consta  de  diferents  processos  per  a  cada  secció:  s'harmonitza  la  veu,  es  dispararen  paraules

pregravades a partir de certs impulsos sonors que causa la cantant en forma de “beat-boxing” o es

reprodueixen melodies pregravades de violoncel i d'altres sons pregravats. 

Un tret diferencial d'aquesta obra és que es tracta d'una peça fragmentada en quatre sales contigües i

estrictament sincronitzades en una seqüencia de temps predefinit. Aquí s'hi combina música, vídeo,

dansa i teatre, reflex artístic dels coneixements dels quatre membres del grup, anomenat “the Spy

Collective35”, creadors i intèrprets de l'obra. En cada mateixa sala el públic hi assisteix el mateix

temps, cosa possible gràcies al personal que condueix al públic d'una sala a la següent. El temps que

passa el públic en les diverses sales, però, és diferent, i això permet que aquestes es puguin buidar

abans de l'arribada del següent grup. A la sala 1, el temps és indefinit. A la sala 2 té una duració de

15 minuts i i s'inicia cada 20 minuts. A la sala 3 la peça dura 20 minuts. A la sala 4 la durada és de

18 minuts i s'inicia cada 20 minuts.

Henry Vega, compositor de l'obra i amb qui s'ha contactat, ens explica que la peça significa la

finalització dels seus estudis de doctorat al Sonic Arts Research Centre36, de la Queen's University

de Belfast. Respecte al procés creatiu, explica que inicialment la manera de treballar del grup va ser

investigant  el  potencial  com a col·lectiu i sense tenir  la  pressió respecte una possible actuació,

donant-se  consells  els  uns  amb  els  altres.  En  el  cas  de  la  música,  comenta  Vega,  aquestes

suggerències tenien a veure amb adaptar els esbossos que tenia per la cantant amb els esbossos fets

pel coreògraf. Gràcies a aquesta obertura creativa i la mútua interacció, es va anar teixint l'obra.

Com a compositor, les dificultats que va trobar tenien a veure en utilitzar el material textual d'un

libretto per a la composició, crear una partitura basada en l'ordinador com a instrument que dóna

suport a la veu i ajustar la partitura com a una actuació per a cada espai diferent però de manera

sincronitzada. 

35 A la seva web s'hi poden trobar els diferents projectes que han dut a terme: www.spycollective.com
36 Més informació: http://www.sarc.qub.ac.uk/
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3.3.2.3. Death and the powers

Música i direcció creativa: Tod Machover

Disseny sonor: Chris Full

Tecnologia musical: Ben Bloomberg

Desenvolupament tecnològic:

    Opera of the Future Group, MIT Media Lab

Orquestra: Boston Modern Orchestra Project

Direcció musical: Gil Rose

Libretto: Robert Pinsky

Història: Robert Pinsky i Randy Weiner

Direcció d'escena: Diane Paulus

Coreografia: Karole Armitage

Disseny visual i de software: Peter Torpey

Cast:

Simon Powers: James Maddalena; Evvy: Emily Albrink;  Miranda: Sara Heaton; Nicholas: Hal Cazalet; The

United Way: Douglas Dodson; The United Nations: David Kravitz; The Administration: Tom McNichols.

Estrena: 25 Setembre 2010, Opera Garnier, Monte Carlo

Durada: 90 minuts

Death and the powers és un projecte de gran envergadura, molt ambiciós i a la vegada inspirador.

És el summum de l'ús de la tecnologia musical per a l'escena, independentment de si l'obra resulta

més  o  menys  plaent.  La  comparació  amb  Música  Màquina la  veritat  és  que  resulta  bastant

desproporcionada, sobretot pel que fa als mitjans tecnològics que s'utilitzen a aquesta. En tot cas, a

part de tractar-se d'una òpera, si que comparteixen el fet d'utilitzar un únic espai escènic – no com a

Iminami –, utilitzar la immersió sonora – tot i que amb tècniques diferents –, l'ús de dispositius

inhalàmbrics – ells amb ZigBees, nosaltres amb bluetooth –, el tractament de les veus en directe o

la utilització de sensors.

Aquest  projecte consisteix  en una òpera creada i  produïda per  un equip format  per desenes  de

persones  entre  les  quals  hi  figuren  noms  reconeguts  i  de  gran  prestigi  internacional  com Tod

Machover o James Maddalena. El primer que crida l'atenció d'aquesta obra és precisament l'enorme

quantitat  de  persones  que  hi  han  participat  i  el  gran  volum  de  recursos  utilitzats,  sobretot
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comparant-lo amb els anteriors exemples mostrats. A part dels mencionats a sobre, hi participa una

orquestra de 15 músics, un cor de 31 cantants, i moltíssims professionals a qui s'ha consultat pel seu

expertise dins l'àmbit de coneixement del qual n'eren especialistes37. També han estat necessaris 43

ordinadors  (12 Macs, 8 netbooks – o ultra-portàtill –, 15 OLPCs – també anomenat PC de 100

dòlars –, 1 PC de taula, 7 PCs HP de pantalla tàctil) , 143 altaveus, 400 llums (350 convencionals i

50 de movibles), 2,3 Km de cable, i el següent..

L'òpera, d'un sol acte, està concebuda i composada per Tod Machover38 i desenvolupada al  MIT

Media Lab39, on hi han treballat més de 75 estudiants. Tracta sobre la història de Simon Powers, un

inventor i  home de negocis ric i  poderós,  que vol perpetuar  la seva existència més enllà  de la

desaparició del seu ser físic.  Un cop arriba al final de la seva vida, fa front al problema que li

representa el seu llegat d'una manera un tant peculiar: utilitzant els seus enormes recursos i amb l'ús

de la tecnologia, en Powers es “descarrega” a ell mateix al seu ambient, de tal forma que cada

objecte que l'envolta – llibres, parets, mobles, etc. – es transforma en una versió d'ell mateix. Tot

plegat serà “el Sistema”, del qual en destaquen un escenari animat format per tres grans estanteries

mòbils i autònomes, un chandelier musical i un grup de robots. A partir d'aquest moment, el canvi

significa un impacte a la nova relació que s'estableix entre el seu nou jo i els seus amics i socis.

Com a Música Màquina, Death and the powers incorpora certs sensors que serveixen per capturar

l'expressió de la interpretació dels actors i dissenyats de tal forma que no els destorbin i siguin el

menys intrusius possibles. En aquest cas, però, els sensors els incorporen els mateixos actors. 

Un “únic” patx va ser creat per a manipular el so procedent de la informació dels intèrprets. A

aquest sistema reactiu creat per a la manipulació o tractament sonor i visual a partir de les accions

dels intèrprets i  mitjançant la utilització de  hardware i  software el  van anomenar  Disembodied

Performance  – que  podríem  traduir  com  a  “interpretació  descorporitzada”  –,  no  en  el  sentit

37 Llista completa de l'equip: http://opera.media.mit.edu/projects/deathandthepowers/team.php
38 A la següent direcció s'hi troba una presentació molt interessant feta a la RSA (Royal Society of Arts de
Londres) sobre com veu el futur de la música: 
http://www.youtube.com/watch  ?  
v=o7PByUBc1b0&feature=plcp&context=C4a8b8e2VDvjVQa1PpcFNlicmh3zfrCOb2IQiGL5CdnOkIdtMg
BEM%3D
39 El  MIT  Media  Lab  pertany  a  l'escola  d'arquitectura  i  planificació  de  l'Institut  de  Tecnologia  de
Massachsusetts (MIT) i es un laboratori on s'hi desenvolupen projectes d'investigació dins els camps del
disseny i la tecnologia. Les investigacions que s'hi porten a terme en relació amb projectes musicals inclouen
el  disseny  d'instruments,  la  conceptualització  de  nous  espais  performatius,  instal·lacions  interactives  i
joguines  musicals  per  nens.  Es  pot  trobar  més  informació  dels  projectes  que  duen  a  terme  a
www.media.mit.edu
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d'absència d'una forma o cos, sinó en el sentit de “reencarnació” de l'actor, ja que d'alguna manera

n'hi donava un de nou capaç de comunicar-se a través del so, la música, el moviment dels objectes i

les projeccions visuals de tal forma que resultaria impossible per un humà en escena.

Van situar quatre acceleròmetres ADXL330 per captar l'acceleració als

tres eixos, un a l'avantbraç al costat de cada colze i l'altre darrera de

cada  mà,  aquests  últims  assegurats  amb  guants  –  amb  els  dits

destapats – i els primers assegurats amb una tira de velcro. Per altra

banda,  lligat  al  braç  també  amb  velcro  s'hi  van  situar  un

microcontrolador, una bateria i un aparell de ràdio. 

També  van  col·locar  un  sensor  de  respiració  col·locat  al  cos.

Normalment  aquests  sensors  mesuren  la  respiració  toràcica  o  la

diafràgmica, la primera de les quals és la més senzilla de mesurar i la

que van utilitzar per captar-ne el seu patró de respiració. Per fer-ho

primerament van haver d'entrenar als cantants i d'aquesta forma poder

captar-ne la informació provinent del pit.

Els sensors també anaven assegurat amb una tira de velcro per una banda, i com a la resta, s'hi va

incorporar un microcontrolador, una bateria i un aparell emissor.

Finalment, es van situar dos sensors de pressió, un a cada sabata de l'actor, també amb el mateix

sistema de control i transmissió.

Aquest sistema, per a tots els sensors, estava format per uns convertidors de analògic-digitals de 10

bits de les plaques microcontroladores. Els microcontroladors utilitzats van ser Funnel I/O, basades

en el microcontrolador Arduino LilyPad40. L'elecció d'aquests microcontroladors va estar basada en

les necessitats que tenien: un regulador de voltatge, un connector per una bateria de 3.7V de tres

hores de duració, les connexionsss per les antenes ZigBee, i un samplejat analògic-digital configurat

a 30 Hz. Les antenes utilitzades – les Digi Xbee41 – els va donar la solució que necessitaven per a

una comunicació sense fils robusta, per a distàncies de fins a 40 m en interiors.

40 Per a més informació: 
http://funnel.cc/Hardware/FIO
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardLilyPad
41 Per més informació: http://www.digi.com/xbee
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Per altra banda, com deiem, en destaquen elements com el  chandelier, un instrument musical de

corda que durant la primera part i abans que Powers entri dins “el Sistema” actua com a escultura o

com a chandelier per a la il·luminar la sala. Una

vegada a dins, el chandelier pren vida a partir del

moviment i la música que produeix, lligada a la

veu  de  Powers.  Funciona  amb  actuadors

electromagnètics que fan ressonar les freqüències

de les cordes o pinçant-les, i a l'altra banda de la

corda  s'hi  troben  diferents  pastilles  –  o

transductors – de guitarra elèctrica que capten les

freqüències  de  les  31  notes  afinades  en

temperament igual. Un dispositiu tàctil també en

pot canviar la longitud per variar les freqüències, tant en punts aleatoris com en nodes per produir

harmònics.

El  gruppp de  robots  anomenats  operabots,   a  diferència  del

chandelier, no representen el  personatge  de Powers  dins  “el

Sistema” sinó una espècie d'assistents en forma d'objecte que

prenen vida quan s'activa “el Sistema”. Cada operabot es pot

il·luminar  i  moure  per  l'escenari  gràcies  a  les  dues  rodes

integrades  dins  el  sistema  de  control  basat,  i  gual  que  les

estanteries mòbils, a partir del mètode de transmissió de xarxes

sense fils  802.11n a una freqüència de 5.6 Ghz – per evitar

interferències  amb les  bandes utilitzades  per  les  XBee's  dels

intèrprets, a 2.4 Ghz –. 

A diferència dels altres exemples, aquesta obra requereix un

ample  freqüencial  més  ampli  per  a  la  comunicació

inhalàmbrica  amb  els  aparells,  i  per  tant  es  va  haver  d'establir  un  ordre.  Les  dels  micròfons

analògics analògics les van fer operar entre 470 Mhz i 854 Mhz, i les dels digitals de 900 Mhz a 2.4

Ghz.

I un últim element important de l'obra són les tres estanteries, d'una tona i mitja de pes cadascuna,

els llibres de les quals representen la memòria de Powers, i que també reprodueixen so, es mouen

per l'escenari i projecten diferents jocs de llum procedents dels llibres. A partir de certs sistemes
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mecànics, els llibres es poden recol·locar dins les estanteries i també variar-ne les formes de les

llums que emeten. A més, dins de cada llibre s'hi va col·locar un petit altaveu que emet un sample

predeterminat – el qual també permetia la localització del so i s'ampliava al il·luminar-lo al mateix

temps que sonava – i controlat via MIDI mitjançant un teclat controlador. El software utilitzat per al

sistema de control dels sons va ser el sampler Kontakt de la marca Native Instruments.

A partir de la captació amb sensors del comportament dels

intèrprets i el posterior mapejat, es manipula tant el so com

la imatge resultant per a la posterior representació, sota el la

idea conceptual  de la sinestèsia42.  De fet,  el  mapejat  és el

punt crític més important de la implementació del software,

ja que s'ha de fer de tal forma que conservin la semàntica

generada  per  l'intèrpret.  Per  a  fer-ho  van  utilitzar  diferent

programari  conegut,  com  Max/MSP, per al  so,  o  Houdini,

vvvv o Secret Systems per als visuals. 

Per al control de tots els elements necessaris que configuren

l'òpera  tant  en  l'aspecte  visual  com  en  el  sonor,  es  va

dissenyar un sistema unificat responsable dels operabots, el moviment i musicalitat del chandelier, i

el moviment, reproducció sonora i il·luminació dels llibres de les estanteries.

Tot i la sempre existent controvèrsia en el fet de reforçar el so de l'òpera amb mitjans electrònics,

aquesta necessitava fer-ho. Una de les raons va ser que les veus dels cantants es fusionin bé amb la

composició de Machover, amb els instruments amplificats i els hiperinstruments43. Addicionalment,

s'apliquen efectes sonors a les veus dels intèrprets, i especialment a la del personatge Nicholas – a

partir d'un braç en forma de pròtesi que li permet controlar la seva veu –.

El tractament del so és bastant complex ja que hi intervenen tècniques d'espaialització ambisònic, ja

42 Experiència sensorial de certs individus consistent en l’associació de diversos sentits mitjançant la qual la
percepció en un sector sensorial és acompanyada, per correspondència o ressonància, de percepcions en un
altre o uns altres. Diccionari de la Llengua Catalana.
43 Un  hiperinstrument  és  aquell  instrument  musical  dissenyat  o  adaptat  per  ser  utilitzat  amb  sensors
electrònics  la  senyal  dels  quals  controla  la  generació  o  transformació  computaritzada  del  so.  No  són
instruments  de nova creació orientats  a  la  creació musical  amb mitjans  electrònics  sinó  que incorporen
tècniques mitjançant  l'electrònica  a  instruments  tradicionals  per  tal  d'estendre  l'expressió  musical  de
l'intèrpret. T. Machover, 1992
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investigades  en  la  òpera  anterior  de  Machover  Skellig,  presentada  el  2008.  Aquestes  tècniques

consisteixen  en una  sèrie  de  gravacions  i  reproduccions que utilitzen la  mescla  multicanal.  La

tècnica de so ambisonic en format de tercer ordre – també pot ser planar –  codifica fonts sonores en

sis dimensions, a partir de la informació de la posició i la velocitat, mitjançant 16 canals relacionats

amb la descomposició dels harmònics esfèrics44 de la pressió sonora de la font a l'espai. 

D'aquesta forma, el so pot ser descodificat per a un

nombre  arbitrari  d'altaveus  per  a  la  experiència

perifònica45.  Aquest  sistema  presenta  una  sèrie

d'avantatges  i  desavantatges  respecte els  sistemes

estàndard 5.1, com la  la no afectació de la posició

de l'oient,  o  no tenir  el  recolzament  de cap gran

companyia  discogràfica,  per  anomenar-ne  alguns.

Aquesta tècnica i d'altres com la síntesis de camp

d'ona  (WFS)46 –  tècnica  de  renderització  espaial

orientada a la recreació virtual d'ambients acústics

–47.

44 Els harmònics esfèrics representen la variació espaial d'un conjunt ortogonal de solucions de l'equació de
Laplace a l'expressar la solució en coordenades esfèriques. Per a més informació:
http://mathworld.wolfram.com/SphericalHarmonic.html
45 En els sistemes ambisonics el terme “perifonic” s'utilitza per referir-se a una esfera completa.
46Més informació:  http://recherche.ircam.fr/equipes/salles/WFS_WEBSITE/Index_wfs_site.htm
47 Es pot trobar molta més informació i extractes de l'òpera a les següents direccions:
http://operaofthefuture.wordpress.com/
http://opera.media.mit.edu/projects/deathandthepowers/
http://bot23.com/2011/05/27/death-and-the-powers-systems-extravaganza/
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altaveus.
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4. TECNOLOGIA PER A LA CREACIÓ MUSICAL A MÚSICA MÀQUINA

4.1. Generació del so

Tot i la voluntat de dotar a l'obra d'una llibertat tal que faci que l'actor tingui cert control respecte el

so resultant, s'ha volgut trobar un equilibri entre aquells sons pensats a priori i disparats des de la

taula de control (sense cap grau de llibertat), els pregravats però disparats per l'intèrpret (un grau de

llibertat mig en tant que sons predefinits) i aquells produïts íntegrament com a resposta als seus

moviments  a partir  de la  síntesi  del  so a  temps real  (llibertat  elevada i només limitada per  les

restriccions del patx que sintetitza el so). 

En  realitat  podríem considerar  que  els  dos  últims  són iguals,  però  la  diferència  rau  en  que  la

resposta  sonora  –  que  no  significa  perceptual  –  dels  primers  (pregravats  però  disparats  per

l'intèrpret)  està  més determinada degut  l'existència d'un  nombre concret  de  sons.  En canvi,  les

respostes sonores dels segons estan menys determinades i com a tal el grau de llibertat és major.

Aquest fet, però, idealment hauria de ser imperceptible pel públic, ja que la intenció donada és que

rebi aquesta informació sonora com a complement d'un tot que també engloba la dramatúrgia i, en

la mesura del possible i sempre en vistes a una creació catàrtica, no pensi en la tècnica que despulla

l'artifici.

L'equilibri, com dèiem, entre els graus de llibertat dels diferents sistemes que accionen els sons, s'ha

pensat de tal forma que es reparteixin aquests sistemes per diferents moments de l'obra i en funció

dels  requeriments  necessaris  des  d'un  punt  de  vista  narratiu.  Això,  evidentment,  respon  a  una

estètica sonora en la que es dóna espai a la improvisació però en dosis controlades. Així, la constant

de l'obra és que el sons estiguin predefinits i disparats des de la taula de control, però que en certs

moments l'intèrpret actuï d'”instrument” i sigui ell mateix el que porti temporalment les regnes del

so – i per tant de tota l'obra en aquell moment concret –.

4.1.1. Pregravacions

Tot i que hi són presents, els elements sonors no generats a partir de la gravació de camp són molt

pocs. Aquest fet és resultat de la voluntat de disposar d'un material sonor molt més ric que el que

pogués resultar de la síntesi de qualsevol tipus, i les eines utilitzades han estat una gravadora M-

Audio Microtrack II per una banda, i gravacions de llibreries de so de diferent procedència per

l'altra.

63



Això no significa que s'hagi vetat l'ús de sintetitzadors per generar el so – de fet, la síntesi granular

hi ha estat bastant present –, però la norma general ha estat la de basar-nos en unes gravacions de

camp com a material embrionari a partir del qual, amb un posterior tractament que afavoreix el

distanciament entre el so resultant i el de la font sonora, s'han generat les composicions.

L'edició s'ha portat a terme a estudi de so professional i utilitzant el seqüenciador Cubase SX de la

marca  Steinberg,  la  qual  cosa  ens  ha  permès treballar  amb diferents  pistes  alhora  i  aplicar  les

modificacions pertinents amb l'ajuda de varis efectes. S'ha fet molt ús del sampleig, la tècnica que

utilitza diferents retalls de sons per generar-ne un altre, editant-los de forma manual o amb l'ús del

sampler Kontakt de la marca Native Instruments.

L'annex 2 mostra la llista de tots els sons pregravats i modificats com fes falta, que es van disparant

als diferents moments de l'obra.

4.1.2. Mapeig i síntesi FM

L'ús de la síntesi FM s'utilitza breument en una escena de l'obra per generar el so que varia l'actor en

funció de la distància a la que es troba de la boca de la nina, dins la qual s'hi ha situat el sensor de

distància. D'aquesta forma convertim  l'actor en intèrpret musical. 

Un cop s'ha rebut la informació a l'ordinador mitjançant la tecnologia bluetooth, la síntesi es fa dins

el programa Pd a partir del mapeig preestablert. El mapeig consisteix en un procés de transformació

on es decideix quina és la relació entre els controls d'entrada i els paràmetres de sortida, i la seva

implementació defineix les característiques de l'instrument: facilitat de control, paràmetres que es

volen controlar, etc. Normalment apareixen certs problemes associats a aquestes característiques,

que fan que es tendeixi a fer un mapeig pel control del so massa complicats o massa simples, i poc

musicals pel que fa la subtilesa de l'expressivitat i el control.

A Música Màquina s'ha intentat tenir en compte aquesta problemàtica a l'implementar el programa

que  s'utilitza  per  rebre  la  informació  provinent  de  la  captació  gestual  i  modular  la  freqüència

portadora i la freqüència moduladora del sintetitzador – degudament tractades delimitant-ne uns

rangs definits –. El sistema s'ha completat a partir de l'experimentació i la presa de contacte entre

l'instrument i l'actor.
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4.2. Sensors i actuadors

Innumerables  projectes  d'art  interactiu  digital  utilitzen  els  sensors  i  els  actuadors  per  generar

respostes a paràmetres com el gest o moviment, la pressió o fins i tot la temperatura o la humitat,

per tal de generar certes accions preestablertes. N'hem anomenat uns quants que tenen a veure amb

el nostre projecte, però a part dels mencionats la llista és interminable i n'hi ha molts d'interessants

tant  utilitzats  a  l'escena  com  en  altres  formats  artístics  –  intèrprets  i  formacions  musicals,

instal·lacions sonores, dansa, etc –  que els incorporen: l'hipervioloncel de Yo-Yo Ma desenvolupat

per l'equip de Tod Machover, les instal·lacions sonores de Robin Minard, la dansa de  Die Audio

Gruppe, etc.48 

D'aquesta manera s'obren les portes a un nou món o hipertext – allò que va més enllà del text o

condueix a altres textos, comentat anteriorment – dins el qual d'una altra forma seria impossible

d'accedir,  i  s'aprofita  per  crear  obres  que  d'alguna  manera  estenen  o  amplifiquen  determinats

esdeveniments que hi succeeixen.

Per altra banda, el fet de treballar amb un actor i no amb ballarins significa que, tot i que la finalitat

és la d'aconseguir extreure informació gestual de l'intèrpret i transformar-la per tal de generar o

controlar un so, el tractament serà diferent – mapejats diferents, sensors amb altres característiques,

etc – ja que els moviments per l'escenari seran, generalment, més petits i en menor quantitat. Penso

que aquest fet és important tenir-lo en ment, però que cada situació s'haurà d'adaptar de manera

particular, ja sigui un actor o un ballarí.

La tria de sensors i actuadors a Música Màquina ha estat molt curosa i portada a terme sempre que

la  seva  elecció  quedés  plenament  justificada.  Es  volia  evitar,  precisament,  el  que  s'ha  discutit

anteriorment al capítol “3.3 Tendències actuals”, és a dir, l'ús de la tecnologia de manera protèsica,

o el fet de reemplaçar un altre element que ja sustenta l'obra per un altre de tecnològic suposant que

això li afegeix contemporaneïtat a la nostra obra. 

Amb això últim en ment, es va decidir incorporar un únic sensor i un actuador, l'actuació dels quals

significava una suma o millora per a l'obra i uns resultats que eren impossibles d'aconseguir per

altres camins que no fossin els de la inclusió de la tecnologia digital. La resta de possibilitats que

48 Per més informació de tots ells:
http://web.media.mit.edu/~joep/SpectrumWeb/captions/Cello.html – Yo-Yo Ma i l'hipercello de Machover.
www.robinminard.com – Robin Minard.
www.benoitmaubrey.com – Die Audio Gruppe.
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havien sorgit  on s'havia pensat  poder utilitzar  aquesta tecnologia – sensors i  actuadors  –  es  va

desestimar ja  que només afegia  un component  de complexitat  tècnica que podia  ser  resolta  de

manera més senzilla i elegant utilitzant altres mètodes. Per exemple, s'havia pensat inicialment en

utilitzar sensors de pressió a les mans de l'actor i que disparava ell en un moment d'embogiment del

personatge i picant a terra, però com que la sincronia requerida no era essencial, es va desestimar i

es va preferir disparar-los directament des de la taula de control.

També sabíem que l'ús de sensors és molt comú i per tant la nostra voluntat respecte les solucions

tecnològiques que decidíssim incloure en la nostra obra, més que per explorar noves possibilitats

expressives o interpretatives amb aquestes tecnologies, servirien per resoldre situacions particulars

de cada escena. 

4.2.1. Sensor de distància

Es va decidir incorporar un sensor de distància per a un moment concret on l'actor desemmordassa i

deslliga la nina, i el so mostra la tensió encara existent entre el personatge i ella a partir d'un so que

canvia de característiques en funció de la distància en que es troba ell: a menor distància entre els

dos, el so es torna més estrident. Aquest resultat sonor fruit de la distància en que es troben els dos,

es va decidir crear amb el sensor de posicionament ja que d'aquesta forma es dóna completa llibertat

a l'actor per poder crear una espècie de dansa en la que ell és qui té el control absolut de la dimensió

sonora – concepte ja discutit al principi del capítol –, i a més hi pot improvisar – de tal forma que el

propi  actor  es  transforma  en  una  espècie  de  pseudoinstrument  –  i  on  la  sincronia  amb el  seu

moviment és exacta.

A aquest sistema que utilitza el sensor – i per tal de facilitar la

comunicació  entre  els  integrants  del  grup  cada  cop  que  ens

referíem a ell – se l'ha anomenat “nina theremin”, en referència a

l'instrument theremin i degut a la semblança d'actuació, ja que

tots dos modifiquen el so en funció de la distància a la que es

troben (el sensor dins la nina en un cas, l'antena de l'instrument

en l'altre).

El sensor de distància utilitzat és el PING, de la marca Parallax

Inc, i que es basa en l'emissió i recepció d'ultrasons, a partir dels
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Figura 16: Situació del sensor
dins la boca sense l'adhesiu.



quals, mitjançant el temps que triga en rebotar en l'objecte que té al davant, en calcula la distància.

La tria d'aquest  sensor ha estat  feta de tal forma que s'adaptés a les necessitats que requeria la

dramatúrgia, de tal forma que la  variació que produeix al so es generés per un rang de distàncies

concretes. Aquestes distàncies, que són les que proporciona el rang del sensor, estan compreses

entre els 2cm i els 3m. L'elecció d'aquest sensor també tenia a veure amb la fàcil connexió a la placa

de l'Arduino i a les dimensions necessàries per col·locar-lo dins la boca de la nina inflable. Un cop

situat dins la boca es tapen les parts que no requereixen estar descobertes amb adhesiu del mateix

color que la nina, per dissimular tant el color verd del sensor com la llum del led que n'indica el

funcionament.

4.2.2. Microvàlvula solenoide

Uns segons abans de l'acabament de l'obra té lloc la desinflada de la nina, la qual s'ha portat a terme

amb una vàlvula solenoide de mida molt reduït. Després d'un procés de cerca bastant llarg i dens

degut a les característiques concretes i – en general – preus elevats de les vàlvules, s'ha optat per

utilitzar la X-Valve de la marca Parker. 

Una  d'aquestes  característiques  que  fan  que  s'adeqüi  al  projecte  és  el  fet  que  treballa  amb un

voltatge de 5V, el mateix que ofereix l'Arduino. Un altre factor important és el fluxque tot i que

depèn de la pressió i de la temperatura, treballa dins un rang comprès entre els 0 i els 11 SLPM

(Standard  Liters  per  Minute),  equivalents  a  18,6Pa·m3/s  en  sistema  internacional.  Aquest  flux

permet  una  desinflada  que  fa  que  la  caiguda  del  cap  sigui  lent  i

d'aquesta  manera  col·labori  amb  la  creació  de  l'efecte  on  s'intenta

“donar  vida”  a  la  nina  mentre  està  “morint”,  del  qual  s'ha  parlat

anteriorment.

Per altra banda, la reduïda mida (23x12x7 mm) permet la possibilitat de

dissimular-la i  ser poc vista,  i  la pressió que aguanta (fins a 8psi,  o

55KPa en SI) manté la nina suficientment inflada – com a exemple, una

pilota de futbol (a pressions molt més altes) està al voltant dels 8psi –.
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4.3. Arduino

El sistema utilitzat per poder captar la informació del sensor – per ser posteriorment processada – i

per  comunicar-se  amb  la  microvàlvula  encarregada  de  l'obertura  de  la  nina  consisteix  en  la

plataforma  de  hardware  lliure  Arduino,  òptim  per  a  la  creació  de  projectes  interactius  que

requereixin tant captar informació de sensors o interruptors com controlar motors, llums o altres

sortides físiques. 

Aquesta plataforma física de computació  open source basada en un simple microcontrolador i un

entorn  de  desenvolupament  de  software,  gaudeix  d'una  comunitat  d'usuaris  molt  gran  que

desenvolupen i comparteixen els seus projectes, el qual que genera un entorn virtual de treball en

equip que a la vegada permet la utilització d'Arduino en projectes multidisciplinars. 

El llenguatge de programació que utilitza és C++, tot i que es pot programara alt nivell fent servir

certes plantilles i funcions simplificades inspirades en Processing – també open soure i orientat a les

arts visuals per a la creació d'imatges o animacions –.

Existeixen moltes altres plataformes microcontroladores i microcontroladors per a la computació

física, però diferents factors ens han fetdecantar cap a la plataforma  Arduino fent-la atractiva per

nosaltres: és barata, pot funcionar amb diferents sistemes operatius – Windows XP en el nostre cas–,

és  senzilla  de  programar  i  utilitzar  i  és  open source  i  per  tant  disposa  de  molts  programes  ja

implementats.

L'Arduino UNO – la versió utilitzada a Música Màquina – disposa de 14 entrades/sortides digitals,

6 entrades analògiques, una connexió USB i un connector d'alimentació.

Per altra banda, la col·locació de l'Arduino, el mòdul bluetooth i la bateria a la nina ha tingut a veure

amb l'aprofitament de l'espai i el menor impacte visual possible quan la nina es troba despullada.

Per tal d'evitar elements extres com una possible adhesió al cos d'un recipient contenidor – utilitzant

cinta  adhesiva  per  mantenir-la  fixada  al  cosa  –   ha  resultat  molt  més  senzill  decantar-nos  per

utilitzar l'orifici de que disposa a la vagina com a amagatall pels aparells utilitzats.
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4.4. Transmissió de dades

L'intercanvi d'informació entre l'Arduino i l'ordinador es fa mitjançant el sistema de comunicacions

de curt  abast  bluetooth.  La  implementació d'aquest  sistema permet,  per  una banda,  l'enviament

d'informació sense fils provinent del sensor de distància a l'ordinador, i per altra l'enviament del

missatge d'obertura de la micro vàlvula des de l'ordinador.

Tot i que inicialment es va pensar en utilitzar un dispositiu  Wi-Fi, la fàcil implementació i baix

consum del sistema bluetooth – 7 W el sistema Wi-Fi vs. 2.5 mW per la classe 2 de bluetooth – ens

van fer decantar per aquest últim. El seu principal desavantatge és que disposa d'un ample de banda

petit  degut  a  la  tècnica  de  modulació  que  utilitza:  “espectre  eixamplat  per  salt  de  freqüència”

(frequency hopping spread spectrum), consistent en enviar un seguit de freqüències de ràdio que

van saltant d'una freqüència a una altra (de manera aparentment aleatòria) però amb total sincronia

entre el transmissor i el receptor. En tot cas això no suposava

un impediment pel projecte degut al poc volum d'informació

que es requereix enviar.

Per fer-ho, es va connectar a l'Arduino un mòdul transmissor

amb  antena  integrada  de  classe  2  –  la  classe  indica  una

potència que es traduirà en una distància d'actuació o un altre

(en aquest cas de 10 m aproximadament) – i a una velocitat

de transmissió de dades màxima a un sol sentit de 9600 bps. 

4.5. Software de control 

Pel control  del sistema s'ha volgut crear un software de control  que integrés de la manera més

senzilla  possible tots  els  subsistemes  necessaris  per  al  control  i  activació  dels  elements  sonors

durant l'obra. Per fer-ho ens hem basat en l'entorn de programació Pure Data, ideal per a utilitzar en

projectes on hi intervé la manipulació de l'àudio en temps real, i molt semblant a conegudíssim

Max/MSP.

Es requerien diferents controls, els quals s'han integrat en un patx principal: 

– Control de l'execució dels sons pregravats.
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– Control de la manipulació de la veu.

– Control de la resposta sonora en funció de la resposta del sensor integrat dins la nina.

– Control d'obertura de la microvàlvula.

– Control per a la difusió del so. 

En cert moment es va pensar d'utilitzar  Max/MSP per a la implementació del control del sistema,

però tot i les diferències visuals que en fan més atractiu l'entorn visual, Pure Data és un software

lliure, és a dir, que a diferència del seu “germà” Max/MSP, Pd és gratuït. I l'analogia fraternal entre

els dos entorns de programació encara pren més sentit sabent que Miller Puckette fou creador dels

dos.

De la mateixa manera que amb la plataforma Arduino, Pd també gaudeix d'una comunitat d'usuaris

molt extensa dóna suport al desenvolupament de software necessari per portar a terme projectes

artístics, cosa que facilita i accelera l'elaboració de projectes propis que puguin tenir a veure amb

projectes d'altres usuaris amb codis iguals o semblants i a partir del re-aprofitament d'aquests.

4.6. Tractament de la veu

L'element sonor de la veu pren un paper molt important  en l'obra ja que durant tot  l'espectacle

l'escoltem amplificada. Per fer-ho s'ha utilitzat un micròfon de diadema i un transmissor i receptor

de radiofreqüència (UHF), que posteriorment és processat i enviat als altaveus a través de les vuit

sortides de la tarja de so.
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La veu requeria un tractament especial  en determinats  moments,  inclosos  – i  per tant  elements

constituents – dels events sonors definits a la guia de l'annex 1 –. Aquest tractament consisteix en la

implementació de diferents  patxos de Pd per produir els efectes o manipulació desitjada. A més,

com  que  és  important  sentir  els  xiuxiuejos  del  personatge  però  en  altres  moments  no  volem

sobrepassar un volum que resulti molest, s'ha inclòs un limitador abans d'enviar el so als altaveus.

A continuació veiem en conjunt els efectes o tractaments que es volen aplicar a  la veu per als

diferents events sonors que hi succeeixen:

– Efecte de disc antic: soroll i equalització (LA VIE EN ROSE)

– Efecte de delay (RITUAL DE LA SERP, QUILOMETRATGE DELS ANYS)

– Efecte de reverberació (LA VIE EN ROSE, RITUAL DE LA SERP, ES CREMA,

RING)

– Equalització (INTERLUDI 2: Lavabo)

– Sampler (INTERLUDI 3: sons de màquina, percussius..)

– Limitador

4.7. Difusió sonora

Un dels objectius principals que es perseguia amb el so a Música Màquina era el de submergir al

públic dins l'obra i, concretament, dins la ment del personatge principal. Per tal d'aconseguir-ho, la

música disposa de diferents elements amb els quals jugar: per exemple  l'altura – relacionada amb la

freqüència –, la duració – relacionada amb el ritme –, la intensitat, el timbre o també el silenci. Però

un altre de menys habitual cada cop més utilitzat pels compositors, és l'ús de  l'espai. A Música

Màquina és un element important de l'obra, i es porta a terme mitjançant la difusió sonora.

S'entén per “difusió sonora” la “sonorització” de l'espai acústic i  la intensificació de les formes

sonores i estructures per tal de crear una experiència sonora gratificant49. Segons Jonty Harrison

(1998), la difusió sonora consisteix en el fet de controlar – normalment manualment – en temps real

els diferents nivells i el desplegament espaial durant l'interpretació musical.

Es  tracta  d'una  activitat  escorada  en  dos  extrems  en  el  sentit  que  passa  de  ser  completament

49 [Austin, 2000]
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desapercebuda en alguns països a ser completament assumida en d'altres, sempre dins l'esfera de la

pràctica de la música electroacústica, gènere – i més concretament en la música acusmàtica50 – en el

qual pren sentit la difusió sonora.  Però tot i  ser coneguda en alguns indrets, ha esdevingut una

temàtica de delicada discussió en tant que activitat interpretativa.

El concepte “interpretació” és un aspecte que va lligat a l'experiència musical, i que implica una

modificació per part  del  músic,  a temps real,  del  so creat  amb un instrument.  En aquest  sentit,

l'executant és capaç de donar forma a les frases musicals de la composició musical. Però quan es

tracta de música acusmàtica – aquella fixada en un mitjà físic com podria ser la cinta magnètica o

també un disc  dur  d'un  ordinador  –  sembla  que  el  mateix  mitjà  minimitzi  o  fins  i  tot  elimini

qualsevol tipus de pràctica interpretativa. Però els artistes relacionats amb la música electroacústica,

mitjançant  la  difusió sonora,  compleixen tots  els  requisits  per  a  que aquesta activitat  pugui  ser

considerada  una  interpretació,  mantenint  i  elaborant  tots  aquells  elements  de  la  pràctica

interpretativa: l'articulació d'una estructura musical a partir de la distribució i moviment en temps

real d'aquesta estructura dins la sala de concert.

Es parla de difondre el so perquè, sigui quina sigui la font sonora, el so no viatja en rajos compactes

i controlables, sinó que es difon en un espai donat; per aquesta raó, preferim parlar de “difusió

sonora” i no de “projecció sonora”51. 

4.7.1. Antecedents

En realitat la utilització de l'espai com a paràmetre a tenir en compte en la composició no és un fet

gens nou. En trobem exemples en períodes tan primerencs com el Renaixement i el Barroc, amb les

tècniques del  cori spezziati o estil policoral venecià, característics en les obres dels compositors

italians Andrea Gabrieli (1510-86), Giovanni Gabrieli (1553-1612) – nebot del primer –, i els seus

50 Per a J. Harrison, les condicions per a que una música sigui acusmàtica són:

- escolta a través d'altaveus.

- mostra un intent acusmàtic (no és simplement un substitut d'un altre mode d'escolta)

- està compost i existeix en un medi fixat.

- la font física (si n'hi ha) del so no està present el moment de l'escolta.

 -la font, natulalesa o causa del so pot ser desconeguda. 

 -el criteri compositiu es pot extendre més enllà del que normalment és considerat “musical”.

51 [Harrison, 1988]
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contemporanis.  Aquestes  tècniques  consistien en  situar  grups relativament  petits  de  cantants  en

diferents llocs d'una sala o edifici – normalment una catedral – que anaven alternant el cant durant

la mateixa interpretació. 

Un altre exemple el trobem a l'Spem in Alium del compositor anglès Thomas Tallis (1505-85) per

quaranta veus situades en un cercle al voltant del públic, amb vuit grups de cinc cantants cadascun.

Més endavant,  durant  el  període clàssic,  Mozart  també investigà  les  possibilitats  de jugar  amb

l'espai en la seva serenata Notturno, K. 286 (1777), compost per quatre orquestres que recreaven un

triple efecte  d'eco,  o  la  utilització de  tres  orquestres  de cambra  a l'òpera  Don Giovanni  tocant

simultàniament.

Però arribades les composicions de música electroacústica durant el s.XX, la norma general ha estat

gairebé  sempre  la  d'utilitzar  l'estèreo  com  a  mètode  de  reproducció  d'aquestes.  Aquest  fet

segurament va ser així degut a l'enorme èxit que van aconseguir els gramòfons estèreo a partir de la

dècada dels 1950s i en endavant, i s'estengué fins a un cop arribada l'era digital amb el CD. No és

fins fa poc que ha aparegut algun tipus d'estandardització en un format multicanal per a la difusió

del so i d'aquesta manera ha permès l'escolta immersiva, però, curiosament, aquest fet no l'ha portat

a terme la indústria de la música sinó la indústria del cinema.

En tot cas, tot i la tan tardana estandardització

de la reproducció multicanal,  els  compositors

coneixien els potencials dins un nou medi que

representava fer “moure” el so en l'espai, i es

van  dur  a  terme  vàries  proves  a  partir  de  la

meitat de segle.

L'any  1951,  la  representació  de  la  peça

Symphonie pour un homme seul del pioner de

la música concreta Pierre Shaeffer havia estat

pensada  per  ser  reproduïda  per  un  sistema

capaç de distribuir els sons per tota la sala de

concert. Es tractava de moure una petita bobina de transmissió més a prop o més lluny de quatre

grans bobines d'inducció que controlaven la distribució dels sons a través de diferents canals que a

la vegada estaven connectats en un o més altaveus.
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Al 1956, l'obra  Gesang der Jünglinge d'Stockhausen va utilitzar cinc grups d'altaveus durant la

primera interpretació, que anaven reproduint el so de manera calculada l'un rere l'altre. Dos anys

més tard, Edgard Varèse va compondre  Poème Electronique, que va ser reproduït a través de 425

altaveus i utilitzant 20 amplificadors, al pavelló Philips durant la Fira Mundial de Brussel·les. Els

altaveus  van estar  instal·lats  en  grups  per  aconseguir  diferents  efectes:  sentir  la  música donant

circulant al voltant del pavelló o en diferents direccions, o efectes de reverberació, entre d'altres.

4.7.2. El sistema BEAST

El motiu pel qual ens centrem en aquest sistema, el BEAST (Birmingham ElectroAcoustic Sound

Theatre), és perquè la difusió sonora a  Música Màquina – a escala més petita, però pres com a

referència tant pel que fa a decisions tècniques com estètiques – està basada en ell.  Per tant, s'ha

cregut necessari dedicar-hi un apartat per entendre quin és el funcionament general i entendre'n les

possibilitats que ofereix com a sistema de difusió.

El BEAST es va crear el 1982 als estudis

de música electroacústica de la University

of Birmingham sota la direcció de Jonty

Harrison,  i  des  de  llavors  a  estat  en

constant  desenvolupament.  No  és  l'únic

sistema  per  a  la  difusió  del  so  existent

actualment, però ja des de la seva creació

i  el  desenvolupament  portat  a  terme

durant  els  seus  30  anys  de  vida  el

converteixen  en  un  sistema  d'immersió

sonora versàtil, enormement intuïtiu i de

fàcil manipulació del so per part d'un intèrpret que, com a mínim, el fan destacar. Sumat a això, la

proximitat  de  Jonty Harrison en  tant  que professor  convidat  a  la  UdK (Universität  der  Künste

Berlin), a la qual vaig assistir per cursar el tercer any de carrera i on vaig poder practicar la tècnica

per difondre el so en un sistema que incorporava els  main eight52,  així com presenciar diversos

concerts amb el BEAST al festival Inventionen també a Berlin, li sumen un especial atractiu. 

El conformen un conjunt que pot arribar fins a més de 100 altaveus repartits de manera estratègica

52 Vegeu 4.7.2.1. “The main eight” a Música Màquina
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per la sala de concerts i de manera simètrica, els més importants dels quals els veurem al següent

apartat, 4.7.2.1 The Main Eight a Música Màquina.

La  taula  de  mescles  que  servirà  de  control  d'aquests  nombre  tant  gran  d'altaveus  ha  d'estar

configurada de tal forma que per a cada altaveu hi hagi un nivell ajustable independent, el qual

significa un canal independent d'amplificació o, si estan configurats en paral·lel – com passa amb els

tweeters i els altaveus de baixos –, per cada

grup d'altaveus. D'aquesta forma, la senyal

estèreo  precedent  del  reproductor  es

divideix en varies sortides en un sistema 2

in  /  many  out,  en  la  qual  la  meitat  dels

canals  de  sortida  estan  destinats  al  canal

esquerra (L) de la mescla i l'altra meitat al

canal dret (R). Per aconseguir-ho van han

hagut  d'encarregar la fabricació d'una taula

–  DACS  Ltd –  que  s'adapti  a  aquestes

necessitats, i que en realitat pot entendre's

com una “taula invertida”.

La disposició de la major part de les taules per difondre el so està feta de  tal forma que els altaveus

més llunyans davant del públic i de l'intèrpret estan controlats pels dos potenciòmetres a l'extrem

esquerra de la taula, els següents altaveus més llunyans pel següent parell de potenciòmetres, i així

fins a arribar als altaveus de més enrere controlats pels potenciòmetres de més a la dreta.  Aquesta

configuració és bona per a determinats moviments, com per anar del davant al darrera per exemple,

però per altres articulacions del material sonor a l'espai és menys adient. 

Pel que fa al sistema BEAST, la disposició del ruteig de cada senyal des de la taula a l'altaveu s'ha

fet tenint en compte els Main Eight, el qual permet al públic percebre els canvis del so en l'espai i

gests dramàtics de manera més significativa. Aquests vuit altaveus o conjunt d'altaveus es situen al

centre de la consola per ser controlats per vuit dits, un a cada potenciòmetre, deixant els altaveus

dedicats als subgreus i els tweeters a l'extrem esquerre.

El volum relatiu de cada potenciòmetre s'ajustarà en funció d'unes decisions musicals lligades al

criteri estètic o de control de l'intèrpret, que tenen a veure amb la peça i l'espai on es difondrà.
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Per altra banda, s'ha incorporat certa automatització en el control del sistema. Tot i  que  a priori

potser es podria pensar que la millor decisió seria automatitzar tota la peça, cal tenir en compte,

primerament, que estaríem transgredint el concepte d'interpretació explicat anteriorment. I en segon

lloc, si la peça s'hagués de difondre en un altre espai i amb un altre configuració del sistema, la

versió automatitzada deixaria de ser útil degut al diferent comportament acústic dels espais o sales

de  concerts.  L'automatització  del  sistema  BEAST  es  va  elaborar,  primerament,  amb  la

implementació  de  certs  patxos  de  Max/MSP  i  més  tard  a  partir  d'un  sistema  creat  amb

SuperCollider53. Aquest sistema, utilitzat des de fa pocs anys, utilitza els  faders d'un controlador

digital multicanal, controlat via MIDI. Normalment aquest és el sistema que dóna més flexibilitat

pel  control  dels altaveus,  ja que se'n  pot controlar  un de sol  o  agrupar-los de dos en dos o  en

diferents configuracions en funció de la peça que es vulgui difondre.

Com s'ha  dit,  el  sistema  BEAST no  és  l'únic

dissenyat per difondre el so. Entre les diferents

alternatives  s'hi  troba  l'Acousmonium,

desenvolupat  pel  compositor  francès  Françoise

Bayle el 1974 al GRM (Groupe de Recherches

Musicales)  de  Paris.  Està  format  per  una

“orquestra”  o  conjunt  de  diferents  altaveus  –

entre  40  i  100  –  i  la  seva  finalitat  és  la  de

reproduir  una  obra  electroacústica enregistrada

en un suport físic i difondre-la pels altaveus. Actualment es troba al l'Institut d'Art Contemporani de

Londres.

Un altre exemple de sistema de difusió actual

és  el  Turbulence  Sound  Matrix,  creat  l'any

2008 per l'artista canadenc Steve Heimbecker,

format per 64 altaveus repartits en 8 columnes

amb 8 altaveus cadascuna i controlats amb un

patx de Max/MSP sobre un Mac G5. És capaç

de  difondre  el  so  tant  horitzontalment  com

verticalment, com a metàfora del vent i inspirat

53 SuperCollider és un llenguatge de programació utilitzada en multitud de projectes orientada a la síntesi
d'àudio en temps real i la composició algorítmica. Més informació: http://supercollider.sourceforge.net/ 
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en  aquest,  i  pel  qual  se'n  va  modelar  el  seu  comportament  per  tal  de  d'imitar-lo  amb  aquest

sistema54.

4.7.2.1.“The main eight” a Música Màquina

La col·locació dels altaveus a l'espai és un dels elements més importants per al sistema BEAST.

Hem cregut convenient parlar-ne més en profunditat en aquest apartat per tal de poder entendre

fàcilment la relació directa que hi ha amb la distribució dels altaveus a Música Màquina.

Al sistema BEAST, anomenen main eight (els  vuit principals) al  nombre mínim d'altaveus que

configuren  el  sistema  i  sense  els  quals  la  difusió  d'un  so  estèreo  no  seria  possible  amb  unes

garanties mínimes de cobertura de l'espai, mitjançant vuit altaveus estratègicament col·locats. Per

tant, en aquest sentit, es pot entendre com la màxima reducció que tolera el sistema, basada en unes

decisions que s'han pres al  llarg dels anys  a partir  de l'experimentació i  posterior percepció de

diferents configuracions i variacions de la disposició i nombre d'altaveus en diferents sales. A partir

d'aquesta  observació  empírica  i  la  teoria  acústica  associada  als  esdeveniments  observats,  Jonty

Harrison  va  estandarditzar  el  sistema  per  adaptar-lo  a  les  diferents  situacions  espaials  i  el  va

anomenar the main eight.  A aquests vuit altaveus, agrupats en quatre parells simètrics, els anomena

Main (principals), Wide (amples), Distant (distants) i Rear (posteriors).

Els  main dinen la imatge sonora de la mateixa manera que la tindríem en un estudi, per tal de

cancel·lar  el  buit  del  centre,  emfatitzar  l'efecte  d'intimitat  i  disposar  de  la  sensació  d'altaveus

“solistes”.  A aquests  principals s'han afegit  dos altaveuss  wide que completen la imatge sonora

principal  del  públic  afegint  la  possibilitat  de  generar  moviment  lateral  fàcilment  percebut  i

susceptible decontribuirr en drama de la peça.

Els altaveus posteriors – rear – estan situats al darrera del públic, i permeten la completa immersió

sonora dins l'obra i la possibilitat de tancar un cercle conceptual per tal de generar moviment al

voltant del públic.

Finalment, els altaveus distants – distant –, situats darrera els principals i enfocats en sentit invers

on es col·loca el públic, serveixen per generar una sensació de profunditat o certa perspectiva distant

en la imatge sonora respecte dels altaveus principals, fruit de l'atenuació del rang de freqüències

agudes i la reducció general de la localització espaial del so, fenonem que té lloc quan el so rebota

54 Per a més informació: http://www3.sympatico.ca/qubeassm/TSM.html
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contra la paret.  Gràcies a aquesta simple tècnica la sensació d'estar escoltant un so que prové d'una

font sonora llunyana s'aconsegueix de forma força realista.

Aquesta estratègia octofònica és la mateixa que s'utilitza a Música Màquina, i tot i que el sistema

BEAST es complementa amb diferents altres combinacions extres d'altaveus, es basa en el mateix

principi. Tot i que en detriment d'aquest sistema reduït, la inclusió de més altaveus permet disposar

de  possibilitats  addicionals  per  a  fer  moure  el  so  dins  la  sala  de  concert  i/o  generar-hi  més

perspectives sonores.

Es situen a l'alçada de l'orella – tenint en compte que el públic està assegut – o una mica per sobre, i

els quatre que formen l'arc del davant del públic – principals i amples – normalment són del mateix

tipus,  ja que és en aquesta orientació on l'orella és més sensible a  diferències tímbriques  entre

altaveus. En el cas del sistema BEAST, els quatre altaveus són de la marca ATC, i la major part de la

resta del sistema està format per una varietat de models i marques – tot i que hi predominen els

Tannoy, Volt, KEF i Urei – amb característiques molt diverses com la mida dels cons, els dissenys

de crossover o els anys de fabricació, i alimentats amb amplificadors d'entre 100 i 500W en funció

de l'altaveu i la funció dins el sistema per un espai determinat.

Amb això en ment, a Música Màquina s'hi situaran quatre altaveus iguals formant l'arc dels altaveus

principals i dels amples, i s'intentarà que els quatre restants tinguin unes característiques semblants

– tot i que es prioritzarà en els posteriors, ja que la diferència tímbrica que pot existir entre aquests i

els quatre principals és més crítica que la que pot haver-hi amb els distants –. Les característiques

exactes dels altaveus dependran en major part de la sala on es representi l'obra.

La figura següent mostra la posició dels altaveus dins la sala, així com el lloc on es situarà l'escenari

i la grada del públic – que en el vas de la sala Nau Ivanow és movible i en facilita la determinació

del sweet spot55 –.

55 El sweet spot és el terme que utilitzen els productors i enginyers de so per referir-se al punt entre els dos
altaveus on l'oient  és capaç d'escoltar la mescla de so estèreo de la forma com la va fer voler sonar el
mesclador. En el cas de sistemes d'immersió, el sweet spot és aquella zona que permet que els oients puguin
escoltar clarament la diferència espaial d'on prové el so dels diferents altaveus que formen el sistema de la
manera que havia previst el compositor. 
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4.7. Valoracions del sistema

El  sistema  per  controlar  tots  els  elements  sonors  de  Música  Màquina és  relativament  senzill

d'utilitzar i també robust, ja que el software que servirà per processar el so serà únicament Pd.  

Tots els elements que configuren el sistema de control han d'estar al nostre abast, perquè d'alguna

forma creïn un sistema unificat. Bàsicament, es tracta de tenir una fàcil i ràpida interacció amb els

tres  elements  que  l'integren,  un  al  costat  de  l'altre:  l'ordinador  –  i  dins  aquest,  com diem,  el

programa Pure Data –, el controlador MIDI que servirà per difondre el so i la taula de so des d'on

ens arribarà la veu de l'actor.
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La situació respecte l'escenari de l'intèrpret que controla el so serà davant del públic i també dins

del  sweet  spot.  Fer-ho en aquest  lloc té  a  veure  amb la  facilitat  de  comunicació  dels  sistemes

inhalhàmbrics entre els aparells que la nina i l'actor porten incorporats i la situació del sistema de

control.  Podríem situar  l'intèrpret  sonor a qualsevol lloc dins la zona esmentada,  però fer-ho al

davant significa reduir les possibilitats de pèrdua de senyal o aparició d'interferències, i la manté a

un nivell adequat per a una recepció correcta.

En quant a els patxos que s'han creat per controlar els events sonors, actualment – a mes d'un mes

vista  de  l'estrena  –  s'estan  acabant  d'enllestir  per  poder  contrarestar  alguns  comportaments  no

desitjats. Per exemple, el patx que controla la generació de la síntesi FM a partir dels impulsos

enviats pel sensor de distància pateix una latència que es tradueix en una sincronia molt poc precisa

entre els moviments de l'actor i la modulació del so. També caldrà acabar d'implementar el patx de

la vàlvula d'obertura de la nina, perquè degut a alguns problemes per trobar-ne l'adequada a un preu

raonable, no va ser fins fa pocs dies que la van enviar dels Estats Units.

Es  tracta  d'un  sistema  que  un  cop  estigui  completament  acabat  no  hauria  de  representar  més

problemes  que  els  mencionats  –  independentment  dels  imprevistos  que  sorgíssin  de  possibles

fallades degudes a problemes del propi equipament, com la de l'ordinador, microfonia, altaveus o

amplificació –. La major part del temps invertit als assajos envers al sistema de control han estat

més aviat per culpa del que podríem anomenar “afinació” del sistema, és a dir, una posada a punt

dels efectes que intervindran a l'obra per tal que s'ajustin a la idea inicial per la qual estaven pensats.

Per  exemple,  guardar  la  informació  respecte  les  cues  de  les  reverberacions,  o  els  temps  entre

repeticions dels delays o temps de fade out, de tal forma que l'actor s'hi anés adaptant i les recordés.
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5. CONLUSIONS i PERSPECTIVES FUTURES

L'obra Música Màquina ha estat enormement enriquidora en molts sentits. Primerament, perquè es

tracta del projecte més ambiciós que he portat a terme en aquest àmbit i perquè puc veure com des

de la simple intuïció que es tradueix en un pensament més elaborat, ha anat naixent un projecte que

finalment veurà la llum d'aquí poc més d'un mes. Penso que l'encert més gran del projecte, a nivell

personal,  és  haver  trobat  una  temàtica  que  es  traduís  en  un  projecte  que  em  generés  unes

motivacions suficients per dedicar-hi les hores necessàries per crear-lo, que han estat moltíssimes

durant els mesos que m'he dedicat únicament a elaborar-lo,  al igual que l'energia i  els esforços

econòmics que s'han hagut de fer. Aquest fet per mi ha estat clau per enfrontar-m'hi de tal forma que

transcendís el propi projecte final i no el veiés com un simple treball sinó com una oportunitat per

poder desenvolupar lplenament a meva faceta artística.

La meva intenció va ser, en primer lloc, disposar d'un equip que estigués tant motivat com jo i fer

que el projecte també els resultés atractiu a ells. En aquest sentit, penso que ha estat interessant tant

per mi com per les persones involucrades a l'equip, i he pogut transmetre la motivació amb la qual

vaig iniciar  el  projecte,  primer jo  sol,  i  després  amb el  petit  equip  de  persones  que  ha acabat

involucrat-s'hi. Pel Biel, tot i el seu llarguíssim currículum com a actor tant en teatre com en cinema

i televisió, ha estat la primera vegada que dirigia un espectacle. Pel Jordi, també amb un recorregut

interpretatiu importantíssim, ha suposat tenir completa llibertat per experimentar i crear el tipus de

personatge  que  més  s'aproximés  a  la  construcció  que  havia  fet  a  partir  del  text  que  li  vam

proporcionar. I pel Lluís, penso que ha significat una constatació de la qualitat de la seva poesia

veure com altres artistes s'interessaven per la seva obra i la utilitzaven per crear noves connexions

artístiques.

Aconseguir estrenar l'obra a una sala com la Nau Ivanow, i inclosos en la seva pròpia programació,

representa ja un petit èxit. És una molt bona oportunitat poder-la presentar allà, tant pel tipus d'espai

que representa com per la repercussió mediàtica que se li donarà a diferents mitjans de comunicació

coneguts: Time Out, La Vanguardia, el País, el Periódico, etc. A més, de cara al futur, s'ha parlat de

la possibilitat d'incloure-la altre cop dins la programació de la propera temporada si l'estrena els

resulta prou atractiva. Per tant resulta desafiant i motivador que la pròpia presentació de l'obra obri

les portes a l'oportunitat de donar-li una continuïtat. Ja des del principi volíem que això fos així i no

deixar que l'enorme quantitat d'energia invertida en el projecte es diluís un cop posada en escena el

dia que s'estreni.
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Per altra banda, però, cal també ser crítics amb nosaltres mateixos i veure que no les coses no han

anat sempre com hauríem volgut. Primerament, tot i que encara es faran més assajos que ja estan

programats i que l'obra – excepte un breu moment al final – està interpretada per un sol actor – el

qual pot semblar susceptible de ser menys laboriós –, s'haurien necessitat bastants més assajos per

poder treballar bé tots aquells detalls que per qüestions de temps s'han tractat de manera una mica

superficial.  També  s'ha  trigat  massa  en  tenir  elaborats  els  sistemes  que  impliquen  l'ús  d'una

tecnologia  més  elaborada,  com l'accionament  de  la  vàlvula  o  la  implementació  del  sensor  de

distància, la qual cosa hagués posat a l'actor en una millor situació a l'hora d'assajar i hagués evitat

fer ús de la imaginació per treballar-ho. Finalment, també caldria criticar el temps que s'ha trigat –

actualment  també  en  procés  a  un  mes  vista  de  l'estrena  –  en  crear  les  obres  de  música

electroacústica que es difondran pels altaveus. Tot això ha significat que alguns moments s'hagués

de treballar amb referències  de les peces  i  els  dissenys sonors no acabats. Segurament ha estat

conseqüència del temps dedicat a l'escriptura del projecte, cosa que no passaria en l'elaboració d'una

obra no lligada a un projecte final, però en tot cas s'hauria pogut evitar si a priori s'hagués fet un

millor planejament del temps.

En quant a la tecnologia utilitzada, entenem que la investigació que s'ha portat a terme hauria pogut

ser més extensa i crear una obra que encabís molts més elements tecnològics, però les possibilitats

eren tantes i el projecte hagués pogut ser tant extens, que igual que es va fer al decidir que l'obra fos

en gran part per un sol actor o que la durada no fos més d'una hora, es va limitar per poder complir

uns objectius marcats.

Per altra banda, alguns moments ens hagués agradat crear una obra una mica més desenfadada,

perquè tot i intentar crear en alguns moments un contrapunt irònic a través de la interpretació de

l'actor, el fet d'estar basada en uns poemes concrets feia que moltes vegades tendís a ser pesada i

més transcendental del que haguéssim volgut.

En tot cas i per finalitzar, penso que la manera d'entendre l'experiència multimèdia i interactiva més

enllà de les arts tradicionals escèniques és un camí creatiu molt interessant per seguir explorant –

idea que neix amb el Gesamtkunstwerk (art total) de Wagner –  amb el qual en resulta no la mera

suma de les arts sinó una experiència nova amb uns nous significats. Pel que he anat veient els

últims anys, les tendències actuals estan seguint aquest camí. De fet, la convergència de diferents

disciplines, més enllà de Wagner, és un fenomen que s'ha anat produint al llarg de la història de la

mà de les primeres avantguardes històriques, des dels futuristes, els dadaistes, o el naixement dels
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happennings  amb  Cage,  Cunningham  i  Rauschenberg..  L'univers  artístic  de  tots  ells  no  tenia

fronteres entre una disciplina i una altra, sinó que s'entrellaçaven de manera orgànica les unes amb

les altres, com a fruit del mateix fenomen artístic no dividit56. 

Actualment, l'evolució tecnològica de les darreres dècades ens situa en un nou camp d'acció que

hem d'aprofitar.  La  sinergia produïda com a  resultat  de l'apropament  de diferents  disciplines  –

artístiques o no – juntament amb el context tecnològic on ens trobem, possiblement serà la forma de

transformar l'actual paradigma artístic fent un altre pas en la cadena de l'evolució de la cultura, que

que no és altra cosa que l'essència del ser humà.

56 L'enllaç següent mostra una notícia apareguda el 3 de març del 2012 al diari “la vanguardia” i que mostra
un dels nou projecte dels cuiners Joan Roca i Albert Adrià on, guiats de la mà de la cuina però de manera
interdisciplinar, s'hi mesclen tots els sentits:
http://www.lavanguardia.com/ocio/20120303/54263821739/joan-roca-y-albert-adria-trabajan-para-abrir-el-
restaurante-del-futuro.html
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ANNEX 1: GUIA CRONOLÒGIA D'EVENTS SONORS

 

– PRELUDI. Inici de l'obra. Tot és a les fosques. // Octofonia per introduir al públic dins

la  psicologia  del  personatge.  Peça  basada  en  “inflar  i  desinflar”.  Les  respiracions

continuen el seu crescendo fins construir una simfonia confusa. No acabem de saber si

provenen d’una activitat sexual, d’un esforç sobrehumà, si és una persona malalta qui

respira o si algú està intentant inflar algun objecte. La simfonia es confon en un ritme

hipnòtic i musical que va en crescendo fins que s’atura sobtadament.  Transició sonora

cap a la inflada de la nina.

ESCENA 1

– RITUAL DE LA SERP.  Comença quan encara som a les  fosques. //  La  veu del

personatge es mescla amb el  preludi.  Es comença a encendre la llum i  s'entreveu el

personatge parlant i avançant – suposadament – cap a l'entrecuix de la nina. S'acumulen

les frases de tal manera que del personatge es genera un grup de persones d'ell mateix.

– SONS  OBERTURA:   Li  acaricia  els  cabells  i  els  hi  arregla.  Li  bufa  la  cara.//

Mantenir volum del micro alt.

LA VIE EN ROSE:  “Estàs guapa. Molt guapa.” Quan són drets i abraçats, ballen,

lentament. // Comença natural, sense efectes. A mesura que canta s'afegeix a la veu un

efecte de fregit, com si el so fos antic (manera de marcar que s'ha fet gran), molt a poc a

poc, amb reverberació molt gran. Finalment hi ha un so decreixent que ens porta cap a

l'estranyesa del personatge envers la nina. 
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– VOL SENSE MOTOR. “(...) i l'ambient es caldeja..(...)” // Reforç musical. Sons de

plàstic fregat quan la toca.  Textura que emfatitza la crescuda del personatge. S'encén

(sons de llumins, foc..) Al final serà ell qui sonarà a plàstic, per denotar que és ell qui es

va plastificant.

– INTERLUDI 1:  RACIONALITAT. “(...)  A la  cadena del  fred de la racionalitat”.

Fosc. So de frigorífic. 

ESCENA 2

– MÚSICA DISTESA. Únic element sonor. // Música distesa. Gravació jazz (In a mellow

tone (En un to suau), de Duke Ellington). El personatge gesticula i fa veure que parla

amb la nina.

INTERLUDI  2:  FORA D'ESCENA.  “(...)  I  què  hi  ha  de  dolent  en  satisfer  les

necessitats?” L'home surt d'escena, continua parlant, i torna a entrar. // Sentim com

entra dins un lavabo sense deixar de parlar, es baixa la bragueta dels pantalons, orina, es

torna a cordar la bragueta, surt del lavabo i torna a escena. Percebem com entra i surt del

lavabo amb el so de la veu.

– SO D'ORINAR. “(...) aquell so de turbina de reactor que fan les dones quan pixen

contra la tassa del vàter.” // És produït amb la boca i es transforma en so d'orinar de

veritat  i després en so de turbina de reactor. Tot ràpidament. Hi juga vàries vegades.

QUILOMETRATGE DELS ANYS.  “(...)  proclamen:  Impossible  tornar  a  zero  el

quilometratge dels anys” //  Muntatge de so que ens fa repetir amb delays i reverberar

aquestes paraules.

– ES CREMA. “(...) Ja no cal esforçar-s'hi més, perquè ja no hi ha res a fer.”  // So de

combustió,  de brasa.  Crit  de dolor  amb reverberació i  difós  de davant  a  darrera  per

introduir al públic dins el dolor. Tot seguit apareix un so agut i fluix per crear tensió, que

es manté durant el següent event sonor.
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NINA “THEREMIN”. “(...) Els seus cabells ara són un esbarzer encès. (...)” //  El

personatge  ha  desemmordassat  i  deslligat  a  la  nina,  però  al  contrari  del  que  podria

semblar, la tensió encara hi és present i el so és qui ho mostra. Ell s'apropa a la nina però

cada cop que ho fa la tensió creix – mitjançant  el  timbre,  el  volum i  l'altura del  so

sintetitzat a partir de la distància on es troba el personatge i mesurat amb el sensor que la

nina porta dins la boca –.

– CAIGUDA AL MATALÀS. “(...) són les paraules que li serveixen per obrir foc amb

la mirada”. // So de cop greu i amb cua de reverb molt llarga.

ESCENA 3

RING. “(...) pots interrompre'm si m'equivoco.” Puja sobre el matalàs. // El matalàs

s'ha transformat en un ring o en un escenari, i com si es tractés d'un presentador d'un

show de masses, el personatge enumera punt per punt el diagnosi, però és tan patètic que

s'equivoca al comptar i es salta el quart punt.

– INTERLUDI 3: SONS BIOGRÀFICS. “(...)  on tot atac era de cor i on cada retret,

era un tret.” Està a punt de plorar, però s'aguanta i llavors comença l'event. // Sons de

bebè junt amb el seu plor, de nen petit parlant amb la seva mare, de joguines sonores,

d'adolescent, celebracions, frases que diuen “t'estimo” de dones i a la vegada orgasmes

femenins, gent parlant en diferents ambients, família i amics. Que s'integri amb el text

“A casa meva... (...) i em fa patir.” i donant-li espai sonor – sense que deixi de sonar –

per  quan  parli.  S'acaba  amb un so ràpid que  denota que es  “rebobina” tota  la  seva

biografia.

– BARCA: “(...) tot això és el que avui em deforma i em fa patir.”  // El matalàs “es

transforma” en una barca i sentim sons d'aigua i com rema.

– DINS EL MATALÀS. Després de remar dins la barca. // S'embolcalla dins el matalàs.

Just  després  escoltem  un  so  de  “fetus”.  Sons  d'aigua  i  bateg  de  cor,  que  es  van

transformant en sons de foc.
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SORTIDA DEL MATALÀS.  Es manté fins al final de la baralla amb el matalàs.

L'actor dispara sons amb el micro. // So que denota un crescendo emocional violent.

INTERLUDI 4: POST-BARALLA. “(...) i tu que mires mala puta!?” Per sobre el so

sentim clarament la veu xiuxiuejada que diu: “T'has d'insensibilitzar, recorda: (...)” //

Cau a terra. So de remor greu, tipus motor (calma després de la tempesta). Sentim el text

xiuxiuejat  i  clar.  Respiració forta.  Es va mesclant  amb els sons de la  ciutat  (cotxes,

motos, gent cridant, etc) que sonen a la llunyania i que van fent aparèixer la ciutat com a

un personatge més de la història (abstracte), però de manera molt gradual. Aquest so es

va transformant en una espècie de música màquina. 

– CAMIÓ ESCOMBRARIES. L'home es recompòn. Torna a seure sobre el matalàs. //

Amb la llum de la sirena escoltem el so del camió de les escombraries. Continuen els

sons de ciutat però en varien els matisos.

– INTERLUDI  5:  MÚSICA DE BRESSOL.  L'escombriaire  deixa  la  nina.  L'home

arrossega la nina fins al seu matalàs i s'hi abraça. La música continua sonant.. //

Música de bressol i de fons el so de màquines, de motors, del camió d'escombraries que

torna a parar en la llunyania. Textura cada cop més sorollosa, que creix i va ofegant una

melodia suau i bonica que fa de contrapunt, que denota la mescla entre l'hostilitat de la

ciutat i  la tendresa de la situació. Els sons de la ciutat es van tornant més agressius

(aproximant-se, amb la presència de més motors, etc). Bellesa/esperança dins la merda,

però és una visió pessimista ja que el soroll cada cop es fa més gran i ofega la bellesa de

la melodia simple.

ESCENA 4

– XIUXIUEIG NINA. “Què més vols que et digui? Què més vols que faci?” L'home

escolta a cau d'orella el que li  diu la nina. Para l'INTERLUDI 5: MÚSICA DE

BRESSOL // La música de bressol deixa de sonar i la ciutat torna a escoltar-se lluny. La

nina xiuxiueja tres cops “diga'm que m'estimes” amb un efecte que fa que se sentin les

paraules però el fa totalment irreconeixible (granulat de la veu)
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– XIUXIUEIG NINA 2. “Que no, ja t'he dit que no”. Es repeteix el so anterior.

– SOMRIURE NINA.  “T'estimo” // La nina riu clarament i amb picardia.  Sona només

l'altaveu més proper a ella.

– ENGEGADA NINA. Després del somriure. // So mecànic d'engegada de la nina. Lift-

up.

– OFF  NINA.  Després  de  l'engegada. //  Veu  de  la  nina,  que  sona  lleugerament

robotitzada. El so de la ciutat ha desaparegut completament.

– CIUTAT. Fade in després de l'OFF NINA. Poc a poc anem a les fosques i el sentim

ejacular. De cop es fa fosc.

ESCENA 5

– ESCLAT I DESINFLADA. Després de sentir com ejacula. // Escoltem un esclat i un

so de desinflada llarg.

– OFF HOME. A les fosques, després de sentir com ejacula l'home. // Amb actitud molt

sincera i digna. Mentrestant sentim per sota com continua el so de la desinflada. 

– CIUTAT 2. Molt lluny // So de ciutat llunyana.

– OFF NINA 2. Torna la llum i sentim la ciutat de lluny // Natural, sense “robotitzar”. En

certa mesura com una notícia de la televisió o ràdio, amb cert registre periodístic.

– DESINFLADA.  Després  de la  poesia.  Comença el  so  de desinflada  i  just  després

s'activa  la  vàlvula  de  desinflada. //  So  de  desinflada  llarga  i  suau.  Sentim  subtils

somriures de la nina, molt espaiats, amb efectes de delay. Paren les veus i quan la nina

s'està a punt de desinflar del tot el so de la desinflada es va atenuant fins al silenci, a la

vegada  que  s'apaguen  les  llums.  Amb  la  desinflada  de  la  nina,  aquesta  de  cop  es

comença  a  moure  sola  i  d'alguna  forma  i  durant  uns  moments  pren  vida  durant  la
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desinflada. Emfatitzar els moviments utilitzant la sincronia (sobretot quan li cau el cap).

Escoltem el que podria ser la seva veu sota una textura degradada.. Sentim molt fluixes

les  veus  degradades  i  de  fons  de  la  nina  com  riu,  canta..  a  mesura  que  lentament

s'apaguen les llums. El que en un principi semblava ser una tragèdia absoluta degut a la

desinflada del personatge, a l'últim moment deixa de ser tan tràgic amb la desinflada de

la nina, i tot pren un sentit més ambigu.

– CAP. Cau el cap de la nina cau. // So d'expirar aire reforçat amb una mica de veu per

emfatitzar el moviment del cap.
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ANNEX 2: INFORMACIÓ PER A LA PRODUCCIÓ DE MÚSICA MÀQUINA

“Música màquina” 

La primera vegada que vam llegir el llibre de poemes del Lluís Julià, vam entendre que, de

manera quirúrgica i sense contemplacions, l'autor havia aconseguit injectar-nos directament a les

artèries algunes de les seves reflexions, condensades en versos clars, incòmodes i corrosius. Julià

ens parla de  la dissolució de la identitat personal i la manca d'èpica del jo,  de la devastació  del cos

firmada  pel  bastard  del  temps,  que  no  és  sinó  reflex  commovedor  de  la  devastació  moral.

Reflexiona  sobre  el décalage inherent  als canvis de paradigma que operen en la nostra societat -

ciutats, estats, família, amics, - i, sobretot, ressalta la fragilitat de les relacions humanes i,  més

especialment, les amoroses.    

A partir  d'aquí,  i  amb la  veu desenganyada i  irònica  de Julià  com a guia,   hem volgut

submergir-nos en el procés d'auto-exploració, frustració i abandonament  d'un home que es desinfla,

mica en mica, gota a gota, essent cada vegada més aliè al seu temps, cada cop més allunyat del món.

Es tracta d'un ésser que, en certa mesura, s'aboca a una vulnerabilitat extrema i, finalment, cap a un

terreny on se'ns fa més reconeixible i humà. 

El resultat d'aquest espectacle sorgeix de la dialèctica multidisciplinar que conformen, per

una   banda,  el  gest  i  la  paraula  -  entesos  com a  elements  essencials  del  teatre  -  i  per  altra,

l'experimentació  que  ens  proporciona  la  tecnologia  musical  -  a  través   d'una  sèrie  de  peces

electroacústiques  de  creació  pròpia  -  que,  en  definitiva,  ha  de  servir-nos  per  a  sensorialitzar  i

comprendre l'univers psicològic i emocional del nostre protagonista. 

Biel Duran i Oriol Tió
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PRELUDI

A les fosques sentim una mena de respiració
fugaç.57 Silenci. Un flash o pampalluga de llum

ens deixa veure un home amb una dona, no sabem
que fan, fosc. Les respiracions continuen el seu
crescendo fins construir una simfonia confusa.
No acabem de saber si provenen d’una activitat
sexual, d’un esforç sobrehumà, si és una persona

malalta qui respira o si algú està intentant
inflar algun objecte. La simfonia es confon en
un ritme hipnòtic i musical que va en crescendo

fins que s’atura sobtadament. Silenci.

ESCENA 1

Es fa la llum, enmig d’un descampat, sobre
un matalàs s’hi asseu una nina

inflable (dona de plàstic). Un home l’està
acabant d’inflar. Quan la té del tot inflada, la
lliga i emmordassa amb certa violència. S’hi
entreté, sembla que la nina intenta escapar i
l’home s’assegura de retenir-la i sotmetre-la.

Quan la té ben lligada, la observa, se la mira
de dalt a baix, s'hi acosta, l’acaricia, li

bufa els cabells, li aixeca la mà. L’ensuma...
L’actitud de l’home és amenaçant. En alguns

moments lasciva. Segueix observant-la, es mou
al seu voltant fins que s’atura. Sembla que

intenti calmar-la amb els seus gestos.
l’acaricia amb suavitat La mira als ulls. L’home
se separa de la dona i comença un estrany ritual.

HOME:
Un niu de serps
de licor fred
s’enrosca en la foscor
de l’estómac.
En les vísceres
de qui n’és víctima (s’assenyala a si mateix)
l’oracle és ben clar: (pausa)
demà es llevarà amb ressaca

L’home esclata a riure, s’ha fet gràcia.

HOME:
Estàs més tranquil·la oi? (pausa) així m’agrada.

57 L'ús de la negreta serveix per indicar que succeeix un event que té a veure amb el tractament sonor.
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L’home segueix observant la nina.

HOME:
Ara torno, tu quieta aquí, eh? No et moguis. Em
promets que no et mouràs? (pausa) Bona nena.

Li acaricia suaument el cap. La mà de l’home
baixa fins que li agafa la barbeta,amenaçant, i
li obliga a mirar-lo als ulls. L’home li bufa la

cara fent-li moure els cabells.

Agafa una americana i vesteix la nina.
Quan ja la té vestida, se separa d’ella i torna

a observar-la.

HOME:
Estàs guapa. Molt guapa.

L’home la mira tendrament i s’apropa a ella amb
delicadesa. Li demana la mà. L’agafa amb molta
cura i l’abraça amb intensitat. Quan són drets i
abraçats, ballen, lentament. L’home comença a
cantar "la vie en Rose" d’Edith Piaff, gairebé

xiuxiuejant-li a la orella. 

L’home se la mira, amb estranyesa, amb por,
 i la deixa asseguda damunt del matalàs. 

L’home se la torna mirar, s’hi acosta
a poc a poc, l’olora, s’allunya i la torna a

mirar. del seu sac l’home es treu un
pintallavis, li pinta els llavis a la nina, i,

definitivament se la torna a mirar i remirar.

Silenci. L’home s’aparta i es mira a la dona de
reüll, S’asseu al terra, buscant una conversa

que no arriba.

HOME:
No em preguntaràs res? (pausa) no pateixis... m’ho
suposava. mira:
perquè tot anés bé
haurien de canviar
tantes coses,
començant per un mateix,
que és millor no moure cap peça,
restar sense avançar,
pesant i sospesant
-amb una copa a la mà, si pot ser,-
quin dia serà el millor
per deixar de fumar.

98



L’home riu, irònic

HOME:
(li ofereix una cervesa)
En vols una?

L’home espera una resposta que no arriba.
S’aixeca i s’acosta cap a la nina.

HOME:
T’he preguntat si en vols una mica! (pausa) No? no
anem bé, eh? no anem bé. a veure si podem millorar-ho
una miqueta això. Suposo que fumar si que fumes, no?

HOME:
Ah no? I follar? folles o millor que o t’ho pregunti
això? Si no vols no t’ho pregunto eh?

L’home riu del seu acudit. es tranquil·litza i es
mira a la nina de dalt a baix. Torna a

asseure’s. Es treu un porronet de vi de la
butxaca i s’encén un cigarret. Fuma,

tranquil·lament, i beu del porró.

HOME:
Mira preciosa. Si vols que avancem. Si vols coneixer-me
una mica més. Si vols explorar-me, descobrir-me,
saber com em sento, saber perquè em sento com en
sento, si vols, en fi... que si vols treure’n alguna
cosa de mi, m’hauràs de perdonar però, si no hi
poses una mica de la teva part això serà
impossible. No et pensis que faré tota la feina
bruta.

L’home es comença a pixar de riure fins que cau
al terra. Quan es comença a re-composar torna a

asseure’s prop de la nina.

L’HOME:

A veure, poc a poc, anem per parts... per on
anàvem?Ah això! M’has dit que no beus , que no fumes,
que no folles, que no folles, no folles...
(pausa) encara no has follat mai? de debò, no ho
has fet mai? (riu, satisfet) Collons! Estic de sort
avui. (torna a riure) No pateixis, soc un
romàntic jo. A mi també m’agrada anar poc a
poc. Saps què m’agrada a mi en realitat? a mi no
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m’agrada follar, no, follar és massa esgotador. A mi
en realitat M’agraden els prolegòmens. Però no els
prolegòmens en els que tu estàs pensant eh? No,
Marrana! A mi m’agraden els prolegòmens dels
prolegòmens. A mi el que m’agrada és allò que comença
quan
ella s’acosta,
i l’ambient es caldeja.
i sota la tela dels pantalons,
en un vol sense motor,
el mercuri s’enfila
fins a marcar un indecorós
i global sobreescalfament
d’un planeta corporal
això si que m’agrada.
Però saps què passa?
Que ja no hi ha res que coroni les altures, res!!
i aquí a baix
el sexe segueix sent
el gran consolador
d’homes i dones lligats
de peus i mans
a la cadena del fred
de la racionalitat.

Fosc. INTERLUDI 1: RACIONALITAT

ESCENA  2

Canvi d'escena. Fosc, música de cafè, distesa,
es fa la Llum. Porten una llarga estona de
conversa. L’home li treu la mordassa per

escoltar-la i li torna a posar.

L’HOME:
Eh? Siii...si, això és veritat, No et dic pas que
no. Saps què em va dir una vegada la meva dona, saps
què passa, que a la meva dona no li agradava gaire el
sexe, era una dona, com t’ho diria? ... Era com era,
massa recatada potser, un pèl frígida pel meu gust.
Una morta en vida, vaja. Però això és igual ningú és
perfecte. Doncs saps que em deia quan no tenia ganes
de fer l’amor? em deia -es posava tota intensa ella,
mirava cap a l’infinit- i em deia: carinyo, El somni
ens porta l’amor, però la necessitat al coit.
Imbècil! Com si l’amor no fos una necessitat. O
encara pitjor, com si somiar no fos una
necessitat. I què hi ha de dolent en satisfer les
necessitats? Res, que tens gana? beus, que estàs
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calent? folles, que tens la bufeta a punt d’explotar?

INTERLUDI 2: FORA D'ESCENA

(l’home s’està pixant, es posa d’esquena al públic i
sentim com pixa mentre segueix parlant)pixes.
Collons, que no és una necessitat pixar? Jo és que si
no puc satisfer les meves necessitats em moro,
m’entens?

L’home torna apujant-se la bragueta.

L’HOME: 
A més, escolta’m una cosa, l’amor,
això de l’amor, aquest amor somiat, metafísic,
espiritual, eteri, buah! Que ens estan
enganyant! que això no és així. Que tampoc no
n’hi ha per tant, eh! Vull dir que potser
n’estem fent un gra massa, no? Que si el
sentimentalisme, que si el romanticisme, que si
els violins, les violetes, les roses, les
passejades vora el mar, les reconciliacions
sobre la bandera blanca dels llençols ... Tot
això, absolutament tot, no és més que una
mentida. Caca de la Vaca, Fals! és un somni de
plàstic, de plàstic dolent, barat i
biodegradable. Si o no? Què vols que et digui?
jo, estimant, només estimant, no m’ho he passat
mai tant bé com follant. Que no em vinguin amb
històries a mi! // Mira’m, mira’m als ulls, (la
nina mira sempre cap al mateix cantó, és l’home
qui li busca la mirada) ara. Escolta’m,
escolta’m bé i apuntat-ho aquí dintre (senyala
el cap de la nina): No vull que ningú
m’obligui a estimar a ningú, m’has sentit? a
ningú! Mai més. // La soledat és la millor
teràpia de grup. (fa un gest com si es
masturbés) Total, gairebé sempre només
practiquem sexe de curtcircuit, amor de
plàstic... falsos contactes. Tu Saps que queda
després d’un polvo? ah no clar, que tu encara
no...(li fa gràcia) vols que et digui que
queda? només queda la fragmentació de la
totalitat en partícules elementals. I sap de què
estan fetes aquestes partícules? d’hiperrealisme
vital. Un hiperrealisme que no puc suportar, que
és fastigós. Escolta’m bé, perquè això és tot
el que queda després de fer l’amor, partícules
elementals, res més. Mira, perquè m’entenguis:
Tu estàs satisfet no? acabes de fotre un
polvo, encens un cigarret, mires el sostre, fas
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una pipada estirat al llit i treus fum mentre
només escoltes aquell so de turbina de reactor
que fan les dones quan pixen contra la tassa del
vàter (fa el soroll amb la boca, ell ho sent
dins seu, ho gaudeix, sentim el so de veritat,
ell torna a jugar-hi...). Això queda. Només
això. Llavors, si ella és neta, se’n va al
lavabo a netejar-se una mica, i tu te la mires,
i amb una mescla de llàstima i fàstic, penses
que, veient-se en el mirall (s’entristeix) és
fàcil d’entendre perquè ningú no vol ser gran
quan arriba a adult. Els seus pits caiguts se li
afiguren dues llàgrimes de carn que ploren pel
seu cos de vedet ja madura. Això queda. Només
això. i tornes a capbussar-te en el teu cap i
entens que les roderes del temps que li solquen
la cara fan pensar en carreteres en mal estat,
però que per damunt de tot proclamen:
(xiuxiuejat) impossible tornar a zero el
quilometratge dels anys...

Muntatge de so que ens fa repetir i reverberar
aquestes paraules. L’home s’acosta a la nina,
pensa. Se la mira. Finalment, després de molt

dubtar-ho s’hi acosta per deslligar-la i
desemmordassar-la. L’allibera.

HOME:
(Mirant-la als ulls i agafant-li el
cap per darrere) i quan fas un esforç
per intentar estimar-la,quan aixeques
el cap i intentes veure-hi més enllà
del mirall, t’adones que ja és massa
tard per continuar lluitant. Ja no
cal esforçar-s’hi més, perquè ja no hi
ha res a fer.(es crema, crit de dolor,
s’hi separa, espantat, acollonit, la
nina l’està apuntant i l’home aixeca
les mans, s’hi acosta i si separa,
sentim un so agut i fluix que crea
tensió) Els seus cabells ara són un
esbarzer encès i el seu cos una arma
de foc. A boca de canó dels seus pits
ella t’apunta amb els ulls i de
seguida entens que són les paraules
que li serveixen per obrir foc amb la
mirada, (l’home es deixa caure damunt
del matalàs, sentim un COP greu, amb
un reverb molt gran)
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Fosc. Silenci de cinc segons. Torna la llum.

ESCENA 3

Ha passat una estona molt curta, l’home, ja
assegut al matalàs, i de costat amb la nina,

percep que aquesta li mira la cara amb llàstima.

HOME:
Per què em mires així? et faig pena? jo també, no et
pensis, em faig pena i fàstic alhora. (se la mira,
pausa) Ja sé què penses. Tens una cara molt
expressiva tu, no t’ho han dit mai? Ets un llibre
obert. Estàs pensant que potser m’excedeixo amb la
meva autocompassió. oi que si? potser tens raó. Però
mira, és la meva merda, és l'únic que em queda i en
faig el que vull amb la meva merda. Es estranya la
forma com em mires, no sé si m’agrada gaire, la
veritat, i no se si hi tens massa dret a mirar-me
així. Però, Saps què? que a mi no em pots enganyar,
aquesta cara de rata sabiuda l’he vist unes quantes
vegades jo. El que passa és que hi ha una cosa que no
entenc... No sé perquè m’has de mirar així tu,
precisament tu, Que tot just m’estàs coneixent i que
encara no saps res de la vida. Deus tenir les
entranyes molt buides si et penses que pots jutjar-me
tant depresa. Però la teva mirada m’està jutjant,
tota l’estona, des que has arribat. Vols que et
digui tot el que t’està passat pel cap? T’ho
diré, ... (fa com si la nina anés a parlar i li tapa
la boca) ssshhhh... no, tu no, tanca la boqueta, tu
no digui res. Ja t’ho diré jo el que penses. T’ho
veig als ulls, si preciosa, si. Veig el diagnòstic,
nítidament, amb precisió quirúrgica. Ho veig com en
una radiografia a contra llum. Mira, seré rigorós,
tant o més com tu ho hauries estat. El teu diagnòstic
és clar, i pel que veig força encertat, pots
interrompre'm si m’equivoco: 

1. l’infart de la veritat l’ha deixat paralitzat: 
ella l’ha abandonat.
2. I ara demana amor amb urgència de cures intensives
3. tractaments de primers auxilis. (s'equivoca al comptar)
5. llums de baixa intensitat. 
6. atencions de pronòstic reservat 
7. (li fa un petó) petons oxigenats. 
8. I es nega en rodó a fer un sol pas sense 
la respiració assistida de l’amistat.
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l’home aplaudeix la nina enèrgicament,
desfent-se, esclata en còlera i comença a

vomitar les paraules.

HOME:
Bravo! si senyora, un ull clínic el teu, l’has
clavat. Bravo! (fa el gest de treure’s el barret).
Brindem, brindem per la teva intuïció, pel teu
talent, per la teva capacitat d’anàlisi, pel teu
diagnòstic, per la teva habilitat infinita per
escoltar. (fa un glop). De veritat, ha estat un
plaer, ha estat un plaer enorme.

Es comença a enfonsar. Desfet, a punt de
plorar.

HOME:
Si preciosa si, la cosa va anar així. Casa meva
s’havia convertit en una llar de foc. Un lloc
hostil on, dia si i dia també, l’amor entrava en
combat, on tot atac era de cor i on cada retret, era
un tret.

Està a punt de plorar, s’aguanta... enllaça amb
el plor d'infant, ell no plora però si el bebè que un dia fou. 

INTERLUDI 3: SONS BIOGRÀFICS.

 A L’HOME LI TRANSCORRE LA VIDA 
PER DAVANT. Roman algun dels

sons biogràfics. Sentim un off xiuxiuejant que
va creixent: llengua, família, país, ciutat, amics...)

HOME:
A casa meva tot es territori de tots i terra de
ningú. Incertesa i descampat, tot el que ahir em va
formar -llengua, família, país, amics- tot això és el
que avui em deforma i em fa patir.

Silenci. Acaben les referències de so
biogràfiques. Ara es troba remant sobre

una barca sense rumb.

HOME: 
(Desemparat)
Destronats, perduts o deslocalitzats, els nàufrags de
la col·lectivitat, un per un, s’han hagut de refugiar
en l’illa del tresor de la individualitat.

Tot rebobina fins que torna al
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fetus, un bateg ens ho indica. l’home
s’encongeix sobre el matalàs i es posa en

posició fetal, perdut, desemparat. S’embolica
amb el matalàs, és el seu ou, s’hi refugia com

en un gran sandvitx. el seu refugi.
l’home porta massa estona contenint-se un plor
enrabiat que no surt. (el so denota un crescendo
emocional violent que es manté gairebé fins el

final d’escena) L’home esclata i surt del
matalàs carregat de frustració. S’aixeca, mira

la nina de forma amenaçant.

HOME:
i tu què mires, mala puta!?

S’acosta cap a la nina, amb intenció
d’agredir-la, però es fa enrere, no s’hi

atreveix. Busca al seu voltant, Quan veu el
matalàs al terra el posa en vertical i es
desfoga amb ell a cops, el matalàs s’ha

convertit en l’ase de tots els cops. S’enreda en
una baralla patètica contra el matalàs. Pren
mal i cau rendit, al terra. L’home respira,

exhaust, adolorit. 

INTERLUDI 4: POST-BARALLA.
(Sentim En una mena de motor latent, 

la calma després de la tempesta.)

HOME:
(a si mateix, gairebé xiuxiuejant)
t’has d’insensibilitzar, recorda: el
benestar és indolor, sentir és patir,
només sent qui pateix".

Apareix la imatge sonora de la ciutat de forma 
paulatina que enllaça amb el so de motor anterior. 

El so de la ciutat es transforma en
una espècie de música màquina.

Aparentment, l’home s’ha recompost, a poc a
poc, es va incorporant. Com pot, es posa dret,
encara balanceja una mica. mira a la nina,

l’home torna a asseure’s damunt del matalàs,
gairebé arrossegant-se. Veiem la llum taronja

d’una sirena. Sentim un camió de les
escombraries. Apareix un home de la neteja

(vestit com de Barcelona Neta.) Té intenció d’endur-se
la nina, l’home l’atura.
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HOME:
No, a ella no. És meva.

L’escombriaire li deixa la nina i marxa. L’home
es mira la nina amb tendresa. L'arrossega fins al

seu matalàs i s’hi abraça.

Fosc. INTERLUDI 5: MÚSICA DE BRESSOL.
Es fon amb la hostilitat de la ciutat.

ESCENA 4

Es fa la llum, que és tènue.

L’home, assegut al matalàs, té la nina entre
braços. La bressola. L’Home espera unes paraules

que no arriben.

HOME:
Tu manes eh? jo no sé quin botó he d’apretar. Estic
una mica desentrenat. (riu de l’acudit)

Pausa llarga de mirades i so.

HOME:
Tampoc m’agradaria que et fos violent, eh, vull dir
que... si tu no vols, que jo ho entenc, eh. Tampoc
sóc tant atractiu per tu, suposo. Potser em trobes
una mica massa vell pel teu gust... A més si és la
teva primera vegada...clar, Potser necessites, no ho
sé... No ho sé que necessites. Sigui com sigui,
t’acabo de salvar la vida, no sé que més vols. Jo he
estat sincer no? Més sincer no et puc ser... ja veus
el que hi ha.

Pausa llarga,. Torna a estirar-se al costat de
la nina. comença a tractar-la bé. L’acaricia, li

dona caliu, afecte, carícies.

HOME:
Que més vols que et digui? què més vols faci?

Se la mira, l’escolta a cau d’orella. Sembla que
la nina li xiuxiuegi quelcom secret. (efecte de

so: diga’m que m’estimes desvirtuat).
(fi de la música de bressol) Silenci, només

sentim la ciutat de fons.

HOME:
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No, això no. Això si que no. L’estàs cagant,
xata. Això no t’ho diré pas. tu què t’has pensat?.
(deixa la nina asseguda al seu costat, se la mira) 
No has entès res.

Mira La nina que torna a xiuxiuejar-li l’orella.
Riu, “tontorron”, es fa el dur però no pot.

HOME: 

Que no... Ja t’he dit que no.

La nina torna xiuxiuejar-li a l’orella de l’home
(sembla que digui: diga’m que m’estimes però no
ho entenem). L’home se la mira, agafa un braç de

la nina i s’acaricia a si mateix. Sembla que es
desfaci, li agrada. Silenci tens, l’home comença

a caure rendit... Pausa d’amor i mirades.

HOME:
(Xiuxiuejant) t’estimo

Sentim un somriure femení molt subtil i encantador
que prové de la nina. L’home s'estranya i se’n

separa. Se la mira amb desconfiança,por...

So mecànic d'engegada (lift-up) per introduir a la nina.

OFF NINA:
Manual d’instruccions d’ús per a determinats
mecanismes (l’home s’aixeca, espantat), prémer els
pits d’aire comprimit. (l’home obeeix) Col·locar el
penis a la ranura d’orgasmes. Pitjar fins ejacular,
en el dipòsit d’un cos, la solució vital que resol el
problema existencial.

L'home comença a fer-li l’amor delicadament,
s'abracen, es besen, l’acaricia, gemega, la llum
se'n va, mentre es rebolquen pel matalàs. a poc

a poc, abans que ens quedem a les fosques,
l’home la sodomitza, Ens quedem a les fosques.

De fons, la ciutat i els gemecs d’amor.

ESCENA 5

Amb poesia en off i fosc. Sentim la següent
poesia, de fons, quan l’home ejacula i crida

escandalosament.
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OFF HOME:
Entre ment i cos
no hi ha repòs
vivim el nostre temps
com un veritable contratemps,
i tot acord és desacord.
Els fets remeten
les xifres canten,
els dígits ballen
i el ritme
és la música màquina
de la nostra contradicció.

Completament a les fosques, entre el xivarri de
la "música màquina" i quan acaba l’off del

poema, sentim un esclat i percebem que alguna
cosa es desinfla. La llum torna de cop i veiem

la nina de quatre potes, prop del
matalàs. darrere d’ella, la roba de l’home, les
seves sabates,camisa, jaqueta... Ha estat ell
el que, finalment, s’ha desinflat. Silenci fins

que:

OFF DONA:
Avui s’ha complert
la data de caducitat
d’un home desestimable.
Aquesta tarda,
abocat al carrer,
l’envàs perdut d’un cos
que ningú reclamarà
no conté altre missatge.

La nina es desinfla automàticament acompanyada
d’una composició sonora. Fosc.

Fi
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Notes biogràfiques

Lluís Julià

La poesia de Lluís Julià és directa, sincopada i sovint dura; però, contràriament al que ens pugui dur

a pensar el prejudici, es troba, per fortuna, molt lluny de qualsevol forma de pobresa estilística o

temàtica. El terreny de joc de Lluís Julià és la realitat immediata, i això vol dir que la seva poesia no

coneix ni admet cap tipus de constricció. De de la reformulació del motiu del carpe diem fins a

l'expressió de la procacitat, des de la constatació dels efectes del temps sobre els cossos humans fins

a l'expressió del desengany ideològic, des de la celebració del desig a la meditació sobre la derrota

amorós, la seva poesia ens ofereix un discurs meticulosament articulat, i matisat per la ironia, sobre

allò que interessava a Salvat-Papasseit: “el bo que és tot: i la Vida, i la Mort”. Un dels poetes amb

més personalitat de la literatura catalana actual. 

Jordi Figueras

Jordi  Figueras  es  va  llicenciar  en  Interpretació  l’any  1985  i  des  de  llavors  ha  participat  en

nombrosos  muntatges  teatrals  com  Home  per  home,  de  Bertolt  Brecha,  Allò  que  tal  vegada

s’esdevingué, de Joan Oliver,  Per què te'n vas?, direcció d’Oriol Brogi  Colometa la citana i  Qui

compra  maduixes? d’Emili  Vilanova,  La  Filla  del  Mar,  d’Angel  Guimerà,  Un dia,  de  Mercé

Rodoreda, Molt soroll per no res, de W. Shakespeare, Ombra, de Federico Garcia Lorca, L’Estrada,

de Federico Fellini, Un tramvia anomenat desig, de Tennesee Wiliams, Woycek, de Georg Büchne,

etc. Són molts els directors amb els quals ha tingut l'oportunitat de treballar. Entre ells destaquen

Frederic  Roda,  Sergi  Belbel,  Calixto  Bieito,  J.P.  Peyró,  Jordi  Girabal,  Miquel  Gorriz,  Ferran

Madico,  Manuel Dueso, Hansel  Cereza,  Jordi  Basora,  Helena Pimenta,  Pep Pla,  Antonio Simó,

Tomas Sauerteig i Jordi Vilà També ha intervingut en la sèrie catalana Poblenou i Lo Cartanyà de

TV3 i en les pel·lícules Solitud, de Víctor Català, dir. Romà Guardiet i La Tierra Yerma, d’Alfredo

Vera, dir. Alfredo Ve.
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Biel Duran

Oriünd del municipi barceloní de Gelida, Biel Duran va arribar al cinema per atzars del destí. A

l'edat de nou anys va ser elegit per Bigas Luna per protagonitzar al costat de Mathilda May La teta i

la lluna l'any 1993. L'èxit de la pel·lícula va forjar el seu destí. De fet Duran és d'aquells comptats

actors que aconsegueixen una transició harmònica de nen a adult sense cremar-se. Va ser la petita

pantalla la que li va permetre mantenir-se actiu a finals dels 90, amb sèries com Nissaga de poder o

La memòria des cargols. Va ser candidat al Goya com a millor actor revelació el 2001 per Más pena

que gloria, però va haver d'esperar pacientment fins a mitjans de la dècada per reactivar la seva

carrera  cinematogràfica  gràcies  a  títols  com  Salvador (Puig  Antich),  Castillos  de  cartón o  El

perfecto desconocido, entre altres. Encara que treballar al cinema ha estat la seva prioritat, el Biel ha

brillat també a la caixa tonta amb sèries com Cuéntame cómo pasó,  Quart o  La sagrada família.

Música Màquina és la seva primera experiència com a director.

Oriol Tió

Nascut a Gelida el 1983, decideix estudiar Sonologia a l’Escola Superior de Música de Catalunya

(ESMuC). Centra la seva activitat en la composició i producció per a la imatge -espots publicitaris,

curtmetratges, falques de ràdio- i és membre de formacions musicals com la Barcelona Laptop

Orchestra. A l'ESMuC hi estudia tècniques d’enregistrament i postproducció amb Ferran Conangla,

composició per mitjans audiovisuals amb Arnau Bataller i José Nieto, composició electroacústica

amb Eduard Resina. També hi estudia piano clàssic amb Pierre Réach i Eulàlia Solé, i piano jazz

amb Eduardo Tancredi. El curs 2009-2010 estudia el seu tercer any de carrera al departament de

composició de la Universität der Künste, Berlin (UdK). Hi cursa composició electroacústica amb

Martin Supper, Jonty Harrison, Marc Sabat i Kirsten Reese, instrumentació amb Manolis Vlitakis i

harmonia amb Volker Helbing. També estudia contrapunt amb Jürgen Ganzer a la universitat Hanns

Eisler. Música Màquina representa la seva primera incursió al teatre.
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Fitxa tècnica

Material propi Material Nau Ivanow

1 Ordinador PC 4 altaveus i cablejat

1 Controlador MIDI Behringer
BCF200

1 Taula de mescles de so: 2 mic inputs / 2 analog outputs

1 Tarja de so M-Audio Firewire 410

4 altaveus i cablejat
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ANNEX 3: LLISTA COMPLETA DE SONS PREGRAVATS

– Respiracions varies amb malalties, ventolins, esnifades, etc. Basat en inflar i desinflar.

(PRELUDI)

– Li acaricia els cabells, li bufa la cara. (SONS OBERTURA)

– Reforç sonor (VOL SENSE MOTOR)

– So de frigorífic (INTERLUDI 1: RACIONALITAT)

– Música jazz: In a Mellow Tone (MÚSICA DISTESA)

– Home orinant dins el lavabo. (INTERLUDI 2: FORA D'ESCENA)

– Dona orinant + So de turbina de reactor (SO D'ORINAR)

– So de combustió + So agut per crear tensió (ES CREMA)

– So de gent cridant embogida + Campaneta d'inici de combat (RING)

– So de cop greu amb reverb llarga (CAIGUDA AL MATALÀS)

– Campaneta d'inici de combat i gent cridant (RING)

– So  de  bebè  plorant,  de  nen  petit  parlant  amb  la  seva  mare,  de  joguines  sonores,

d'adolescent,  celebracions,  frases  tipus “t'estimo” de  dones,  gent  parlant  en diferents

ambients, família i amics. + So de rebobinat (INTERLUDI 3: SONS BIOGRÀFICS)

– So d'aigua i d'algú remant amb les mans (BARCA).

– So de fetus: aigua i batecs de cor (DINS EL MATALÀS)

– So de crescendo, que denota agressivitat (SORTIDA DEL MATALÀS).

– So de remor greu, tipus motor + Sons de ciutat que es transformen en una espècie de

música màquina durant molta estona. (INTERLUDI 4: POST-BARALLA)

– Camió d'escombraries (CAMIÓ ESCOMBRARIES)

– Música de bressol + Música de ciutat amb més presència de motors (INTERLUDI 4)

– So de veu de la nina amb un efecte granulat que fa que se sentin les paraules però el fa

totalment irreconeixible.(XIUXIUEIG NINA i XIUXIUEIG NINA 2)

– Somriure de noia amb picardia (SOMRIURE NINA)

– So de lift-up, mecànic, com si s'engegués la nina (ENGEGADA NINA)

– Veu de la nina recitant la poesia (OFF NINA)

– So d'esclat d'un globus i de desinflada (ESCLAT I DESINFLADA)
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– Veu de l'home recitant la poesia (OFF HOME)

– So de ciutat llunyana (CIUTAT i CIUTAT 2)

– La mateixa veu del a nina però natural, sense robotitzar, recita la poesia (OFF NINA 2)

– So de desinflada + Somriures de noia degradats i amb efecte de delay (DESINFLADA)

– So una mica llarg de noia expirant aire i dient “aah” (CAP).
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ANNEX 4: COST DEL PROJECTE I RECUPERACIÓ

Cost del projecte Euros

150

Assajos Can Déu

Nina Brandy Big Boob Love Doll 19

Arduino UNO 25,96

Sensor 32,2

Mòdul Bluetooth i cables 12,89

Microvàlvula 50

Micròfon diadema i transmissor 98

Actor (assajos i representació) 300

TOTAL 688,05

Previsió de recuperació

Preu entrada* 12

% Guany* 50,00%

Guany / Entrada 6,00 €

Butaques Sala Abaco Nau Ivanow 63

Màxim guany / dia espectacle 378,00 €

Nº Espectacles per recuperació 1,82

Recuperació TOTAL aprox. 2 passes
*per contracte
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ANNEX 5: CONDICIONS PER A L'EXHIBICIÓ D'UN ESPECTACLE A LA 
NAU IVANOW

Gener 2012

La  Nau  Ivanow  entén  l’exhibició  com una  eina  fonamental  en  el  suport  a  la  creació,  com  a
culminació del  procés creatiu a través de la  presentació de l’obra davant  del  públic.  D’aquesta
manera,  la programació de  la  Nau esdevé el  marc en què els  artistes  poden presentar  els  seus
projectes i en què públic pot gaudir de propostes culturals innovadores i de qualitat. Però més enllà
de la mera exhibició d’obres, la Nau vol ser, a més, un espai de trobada i relació entre creadors i
públic.

La Nau Ivanow, NO és un TEATRE, és un espai de creació. Esperem doncs, la vostre comprensió
en les mancances tècniques que pugui tenir l’espai.

• Tipus d’espectacle
Atesa la  multidisciplinarietat de la Nau Ivanow, dins  de la seva programació hi  tenen
cabuda totes les disciplines artístiques, sempre i quan tinguin el vist i plau de la comissió de
programació.

• Contracte
La companyia ha de firmar un contracte per a l’explotació de l’espectacle abans de l’inici
de les funcions.

• Factura i catxet
La  Nau liquidarà  a  la  companyia  el  50%  del  taquillatge  acordat  en  el  contracte  per  a
l’explotació de l’espectacle, quan sigui presentada la  factura corresponent en concepte de
catxet. 

• Temporalitat
La comissió de programació decidirà el temps i la sala on exhibir l’espectacle.

• Drets d’autor
La companyia es compromet a aportar el document signat amb la declaració de drets d’autor
vigent. Cas que la companyia no ho faci, la Nau retindrà un 10% de taquillatge per futures
reclamacions.

• Fitxa tècnica i artística
La companyia es compromet a enviar la fitxa corresponent amb les dades tècniques i
artístiques, així com les imatges, com a mínim un mes abans de l’espectacle.
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• Horari
L’horari d’exhibició serà de dilluns a dissabte a les 21h i diumenge a les 19h. La Nau els pot
variar prèvia consulta a la companyia.

• Preus entrades
El preu establert per als espectacles és de 12€. La Nau els pot variar, sempre que s'hagi
consultat o acordat amb la companyia.

• Descomptes, promocions i publicitat
La Nau pot fer els descomptes i les promocions a través dels mitjans que consideri més
convenients. Amb tot, sempre es consultarà o acordarà amb la companyia.

La Nau és compromet a enviar als següents mitjans la informació rebuda per part de la
companyia:

- Time out
- El Periódico
- La Vanguardia
- El País
- Butxaca
- Hamlet
- Telentrada
- Atrapalo
- Teatralnet
- Altres plataformes digitals que poden rebre el newsleter de la Nau.

• Invitacions
La companyia NO disposarà de invitacions el dia de l’estrena per a invitacions. Tots els dies
en tindrà un màxim de 6 entrades al 50% per dia.
En cas de voler convidar programadors o premsa, es notificarà a la Nau Ivanow per correu
electrònic  indicant  el  nom  de  la  persona,  el  nombre  d’entrades  i  la  sala  o  mitja  que
representa.

El llistat d’invitacions a programadors i premsa haurà de ser consensuat amb la Nau Ivanow.

• Assajos, muntatges i desmuntatge
La companyia disposarà d’entre 2 i 3 dies previs a l’estrena per poder fer el muntatge i els
assajos de l’espectacle.
El desmuntatge s’haurà de dur a terme l’últim dia de l’espectacle, i es deixarà la sala lliure
de material i escenografia i en les mateixes condicions que les trobades el primer dia.

• Material
La Nau posarà a disposició de la companyia el material i les infraestructures acordats en el
contracte i la fitxa d’acords.

• Tècnics
La Nau no disposa de personal tècnic que pugui realitzar o col·laborar en el muntatge de so
i llums, i anirà a càrrec de la companyia. Si la companyia ho vol, la Nau contractarà aquest
personal i la despesa serà descomptada del total del taquillatge corresponent.
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