
Els nous mitjans per a l’experimentació 
musical: quan la tecnologia esdevé 

quelcom més que una eina 
 

Perfecto Herrera, Xavier Serra  
Institut Universitari de l’Audiovisual, Universitat Pompeu Fabra   

email: pherrera@iua.upf.es, xserra@iua.upf.es  

[publicat a Transversal núm. 8, 1999] 

 

Els desenvolupaments en les tecnologies de la informació, especialment en Informàtica i 
microelectrònica, està modificant les maneres d’entendre els diferents aspectes de 
l'experiència musical. No és gratuït afirmar que els ordinadors i la tecnologia digital es 
troben al darrera, d’una manera o d’altra, i en una proporció variable segons els casos, 
de gairebé qualsevol producció musical actual. Però tot i aquesta aparent assimilació, les 
alternatives d’experimentació i exploració que dites tecnologies ofereixen en tasques 
com ara la composició, la interpretació, o l’audició d’obres musicals, plantegen també 
nous problemes tècnics, estètics i d’altres menes, per als quals encara potser hem de 
trobar respostes adients.  

A l’hora de discutir la utilització de noves tecnologies en la música cal considerar dues 
opcions diferenciades: utilitzar-les per realitzar tasques que ja es feien anteriorment amb 
altres eines o de diferent manera, o altrament, utilitzar-les per tal de realitzar tasques i 
processos que anteriorment (abans de disposar de les tecnologies) resultaven 
inconcebibles, impossibles o molt difícils de dur-les a terme.  

Com a exemples del primer cas tenim: l’edició de partitures, que sempre es pot fer amb 
paper i llapis -a la manera tradicional-, però que ara també es possible fer-la de manera 
semblant a com editem un text escrit, amb els avantatges bàsics de l’edició no lineal, no 
destructiva, el "tallar i enganxar", les correccions automàtiques, etc; també dins d’aquest 
cas podem esmentar l’enregistrament del so, que encara és possible fer-lo amb mitjans 
analògics, sobre una cinta magnètica que es desplaça "en el temps i en l’espai", però que 
amb els sistemes d’enregistrament sobre disc dur permet d’obtenir un guany en agilitat i 
flexibilitat en el procés, a més de les consabudes avantatges d’edició ja indicades en 
l’exemple precedent. La qualitat dels resultats finals obtinguts amb aquestes tecnologies 
tradicionals ampliades acostuma a ser més bona que la dels equivalents tradicionals, 
però això no és pas sempre així (només cal fer un enregistrament sonor amb la tarja de 
so del nostre ordinador, i comparar-ho amb el d’un CD comercial per a percebre que hi 
ha diferències que ni els fabricants ni els mitjans de comunicació semblen disposats a 
explicar a tothom). Tampoc cal prendre’s com a acte de fe el postulat que afirma que les 
tecnologies digitals permeten estalviar temps i fer més ràpidament els processos 
tradicionals que pretenen substituir: precisament les opcions que s’obren quan en 
comptes de treballar sobre els àtoms ho fem sobre els bits, acaben redundant en dedicar-
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hi més temps a polir i arrodonir una tasca que potser amb els mitjans tradicionals ja 
haguéssim donat per bona molt abans.  

Però és el segon cas el que més ens interessa aquí, el cas en què les tecnologies 
transcendeixen el simple rol d’eines i esdevenen un mitjà per a desenvolupar nous 
llenguatges d’expressió creativa. Seguint aquest camí, que podríem denominar 
genèricament art digital, encara gaudim sovint de la sensació d’endinsar-nos en 
territoris verges que cal explorar (tot i que potser no hi trobarem res que hagi valgut 
l’aventura...). Com a exemples d’aquesta segona concepció de l’aplicació musical de les 
tecnologies digitals podem esmentar la síntesi de sons, que ens permet de crear sons 
inexistents en el nostre món habitual, sons impossibles d’ésser generats pels instruments 
acústics, sons que fins al moment de fer-los sonar per primera vegada no els havia sentit 
ningú abans; un altre exemple adient pot ser el dels sistemes musicals generatius, els 
quals podem considerar com a obres musicals en continu procés de composició i 
interpretació, ja que el compositor es "limita" a establir una sèrie de regles que, una 
vegada comencen a funcionar totes juntes (sinergèticament podríem dir), fan aparèixer i 
desaparèixer de manera més o menys fluïda diferents estructures musicals (melodies, 
harmonies, ritmes, textures sonores, etc.) que donen a la peça un caràcter escultural, 
esdevenint llavors un objecte que es pot admirar a mida que va creixent, igual que un 
organisme, en l’espai i en el temps.  

Tot i l’abast de l’extensió de les tecnologies digitals enteses com a eines substitutòries 
dels seus equivalents tradicionals o analògics (cosa que fa pensar que la "revolució 
digital" ha estat entesa, acceptada, i assumida gairebé per tothom que visqui en un país 
del primer món) les implicacions que comporta concebre les tecnologies com a portes 
cap a nous llenguatges i maneres de crear topen encara amb moltes resistències, quan no 
amb el seu desconeixement absolut. Això, però, no ens ha de sorprendre: a la història de 
la música trobem exemples útils per a comprendre el que està succeint en els temps que 
corren, que no és gaire diferent que el que podia esdevenir quan altres recursos musicals 
derivats de desenvolupaments tecnològics i/o estètics d’una època lluitaven per tal de 
trobar el seu espai: és el cas de la orquestra simfònica, o del piano, o del saxofon. Es 
requereixen molts anys, segles generalment, per a que un d’aquests recursos sigui 
acceptat, doni lloc a una determinada manera de concebre l’obra musical, es 
descobreixin els seus punts febles i es tractin de millorar, i finalment arribi a un punt de 
"maduresa" en el que és acceptat i utilitzat de manera natural per la comunitat musical. 
No podem esperar tal maduresa en les músiques computables quan només portem mig 
segle d’exploració d’aquesta nova via i bona part de la música feta amb ordinadors 
utilitza llenguatges estètics que la societat encara no ha assumit, alhora que es troba 
lligada a una continua recerca tecnològica fortament competitiva i canviant. El fet que 
les músiques creades en aquesta línia siguin sovint el fruit de la col·laboració entre 
compositors i tecnòlegs pot donar alguna pauta a l’hora d’establir els criteris per a 
intentat entendre-les i valorar-les amb justícia. Com a "balbucejos" d’un nou llenguatge 
no podem oblidar que sovint el seu mèrit pot romandre més en qüestions paramusicals, i 
que potser dins la història de la música no seran res més que exercicis que posaven a 
prova una determinada nova manera d’expressió.  

Una vegada exposada la panoràmica general del tema, en la resta d’aquest article 
tractarem de traçar una panoràmica descriptiva de com les noves tecnologies fan 
possible plantejar els aspectes de l’experiència musical (composició, interpretació, 
escolta) de maneres diferents a les tradicionals.  
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Noves estratègies de composició  

Una primera via d’exploració amb tecnologies digitals és la de donar a llum una 
composició sense haver escrit directament i explícitament cap ni una nota. El truc es diu 
composició algorísmica: el compositor algorísmic configura de manera abstracta una 
sèrie de funcions i processos de càlcul (no necessàriament numèric sinó més aviat 
simbòlic) que, quan són executats per l’ordinador determinen els valors dels diferents 
paràmetres musical de l’obra. Sovint una peça algorísmica és una mena de plantilla 
capaç de generar infinitat d’instàncies (peces musicals) diferents. Pot ser que una de les 
tasques del compositor, quan ja ha establert aquestes estructures o algorismes sigui la de 
decidir quines de les possibles instàncies gaudeixen de millors valors musicals.  

Una possibilitat somiada des de temps remots, però mai portada fins les darreres 
conseqüències és la d’interpretar musicalment els fenòmens de la natura. Fins ara només 
era possible fer-ho de manera metafòrica (serveixin com a exemples algunes obres de 
Messiaen, on les melodies imiten el cant dels ocells, o Els Planetes de Holst, on cada 
planeta té una personalitat sonora, o la sisena de Beethoven, les 4 estacions de Vivaldi, 
etc), però ara és possible convertir en música fins i tot les dades físiques que regulen 
aquests fenòmens. Aquesta possibilitat s’ha materialitzat en diferents famílies de 
composicions basades en un determinat procés físic: fractals, sistemes caòtics, sistemes 
dinàmics, xarxes neurals, interaccions atòmiques i moleculars, moviments orbitals de 
cossos celests, etc. En darrera instància no és necessari prendre un fenomen natural com 
a base de la composició, serveix qualsevol model formal, és a dir, un model matemàtic 
que no descrigui res conegut. Aquesta estratègia, però, planteja un problema delicat: que 
el fenomen natural sigui interessant o estèticament sublim no garanteix que la seva 
transcripció musical també ho sigui. En aquests casos el compositor ha d’assegurar-se 
que les decisions de mapeig (correspondències entre els paràmetres del model i els 
paràmetres musicals), que sempre són arbitràries, originin un resultat musicalment 
interessant.  

Les composicions generades algorísmicament que no han d’ésser interpretades per cap 
músic humà poden resultar mecàniques, mancades de les petites alteracions i variacions 
que un intèrpret és capaç d’afegir a sobre de la partitura per tal de transmetre millor allò 
que el compositor pretén. Aquí altre cop les tecnologies informàtiques poden cobrir 
aquesta deficiència ja que comencem a entendre-ho científicament allò que significa 
l’expressivitat, i de quines maneres, observables i quantificables, es manifesta. 
Consegüentment, podem dotar aquestes composicions de trets aparentment expressius. 
Probablement en uns anys podrem escoltar interpretacions musicals "a la manera" dels 
intèrprets més anomenats, sense que ells les hagin interpretat realment.  

A diferència de les composicions tradicionals on el compositor fa que unes idees 
cristal·litzin en una partitura escrita que els músics han d’interpretar d’una manera força 
estricta, amb mitjans digitals és possible composar peces interactives, on les decisions 
que els propis músics van prenent al llarg del temps modifiquen les direccions de 
desenvolupament de la peça; en aquest sentit, la peça és una obra oberta que es va 
creant sobre la marxa, i no existeix de la mateixa manera que existia quan disposàvem 
d’una partitura. Sobre aquesta estratègia ens estendrem una mica més en les seccions 
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posteriors, donat que trenca amb les limitacions i els rols tradicionals de compositor-
intèrpret-oient.  

Contraposadament a l’estratègia anterior, també és possible composar peces en que tot 
el procés, des de la concepció de l’obra fins el resultat sonor final, roman dins d’una 
computadora. Això és possible perquè a més dels algorismes definitoris de l’estructura 
de la peça, el compositor ara té el control dels algorismes que determinen la generació 
dels sons, la seva tímbrica. Generalment quan parlem de composició musical oblidem 
un nivell que fins fa pocs anys (fins que la tecnologia no va possibilitar la creació de 
timbres "a mida") havia estat la germana pobra: la microestructura dels sons que 
intervenen en la obra. La síntesi del so és una de les grans conquestes de la tecnologia 
musical del segle XX, doncs fa possible ampliar la paleta sonora i el seu control de 
manera il·limitada (almenys en teoria). Al llarg de la història de la música occidental 
podem comprovar com els grans compositors han manifestat una clara preocupació per 
la manera de sonar de les seves obres, però, per dir-ho d’una manera crua i directa "una 
flauta sempre sona com una flauta" (almenys mentre es pretengui tocar com si fos una 
flauta), així que un dels somnis impossibles fins fa poc temps era el de l’instrument 
"universal", aquell que permet generar qualsevol tipus de so, el qual és possible 
controlar-ho amb gestos musicals. Aquest instrument universal rep el nom de 
sintetitzador. La síntesi de sons ha estat durant mig segle limitada a laboratoris, centres 
de recerca i grans estudis, però en la darrera dècada, gràcies a l’abaratiment dels 
components i al desenvolupament de la síntesi per software (on un processador de 
propòsit general com el de la CPU d’un ordinador personal s’encarrega de fer els càlculs 
necessaris per a generar els sons) s’ha estès arreu del món fins el punt que gairebé 
tothom qui té una tarja de so al seu ordinador disposa alhora -gairebé com de retruc- 
d’un sintetitzador. Aquesta popularització la tenim reflectida també en la consolidació a 
nivell popular de tendències musicals que fa deu anys eren ignorades, quan no criticades, 
pels mitjans de comunicació, i per la gran massa de públic.  
   
   

Noves estratègies d’interpretació musical  

El concepte d’interpretació musical també es transforma amb la incorporació de 
tecnologies digitals. D’una banda, l’accés a un instrument musical s’universalitza: 
gairebé ni cal haver estudiat música per "fer sonar" un instrument (ja que prement un 
botó i una tecla apareixen sons espectaculars que ni tan sols cal afinar), ni és menester 
fer una considerable inversió econòmica per disposar a casa d’un instrument musical 
(una tarja de so per a ordinador amb un xip de síntesi incorporat pot costar menys de 
20.000 pessetes). Aquesta situació cal valorar-la molt positivament per totes les 
implicacions antielitistes que comporta, però no podem oblidar també l’altra cara, la de 
la sobresaturació de productes pretesament musicals que origina: tothom que fa sonar 
aquests dispositius es considera músic, i el que no passarien de ser simples exercicis 
d’aprenentatge i exploració d’un aparell o d’un programari acaben convertint-se en 
obres enregistrades i amb gran èxit de difusió i vendes. La conseqüència immediata és 
la degradació en la qualitat global de les produccions musicals, i la creixent dificultat a 
l’hora de trobar i destriar aquelles que veritablement aporten quelcom d’original o 
interessant.  
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Una altra transformació conceptual originada per les tecnologies digitals i relacionada 
amb la interpretació musical és la possibilitat d’interpretar música per a un instrument 
que no sabem tocar, aprofitant les habilitats del(s) que sí sabem. Gràcies a un protocol 
de transmissió d’ordres de control musical anomenat MIDI (Musical Instruments 
Digital Interface) desenvolupat la passada dècada és possible, per exemple, que un 
teclista pugui fer creure que està tocant un instrument de vent o de corda. El MIDI 
també fa realitat un altre somni ancestral, el de l’home orquestra: un sol intèrpret pot 
estar fent sonar alhora timbres completament diferenciats i associats a instruments 
acústics diferents (cordes, percussions, vents...). Però tot el que hem presentat fins 
aquest punt encara s’encabiria dins de la línia de resoldre problemes antics amb 
tecnologies noves. On es detecten, doncs, veritables novetats?  

Allà on les tecnologies digitals resulten veritablement innovadores és, per exemple, en 
fer possible coses com ara els hiperinstruments, que són una mena d’expansions dels 
instruments tradicionals dotant-los de sensors capacitats per a convertir gests en dades 
de control musical. Amb els hiperinstruments un bon instrumentista aprèn a aprofitar 
musicalment recursos gestuals que no li eren permesos amb l’instrument tradicional, de 
manera que les seves capacitats expressives es multipliquen. Més enllà dels 
hiperinstruments trobem els nous instruments: fer música amb els moviments del cap, o 
del cos, o amb ajut d’un joystick, o d’un exoesquelet ajustat al cos, han deixat de ser 
idees pròpies de la narrativa fantàstica. La tecnologia digital fa possible que qualsevol 
dispositiu capaç de generar informació pugui ser emprat com a interfície musical; en 
molts casos el dispositiu pot estar sota el control d’un humà, però fins i tot pot funcionar 
de manera autònoma (per exemple quan determinades dades capturades on-line, a mida 
que es van generant –com podrien ser les cotitzacions en borsa, la quantitat de llum que 
incideix sobre diverses càmeres ubicades a diferents llocs del món, etc.- es mapegen 
sobre paràmetres de control d’un sintetitzador i generen música), transformant-se 
llavors la interfície en un veritable intèrpret virtual. El problema més difícil de resoldre 
en aquests casos és el del mapeig o correspondència entre les dades originals i els 
paràmetres de control musical; saber trobar correspondències interessants és una 
habilitat que caracteritza el bon músic digital contemporani.  

Finalment, més enllà dels nous instruments trobem els "nous instrumentistes" o, millor 
dits, intèrprets virtuals, que són entitats capacitades per "escoltar" un o més intèrprets 
reals (es a dir, enregistrar, analitzar i dotar d’un cert significat un flux sonor) i "generar" 
música adient (per exemple, harmonitzant la melodia que s’ha escoltat, o fent-hi una 
veu diferent, o improvisant). La possibilitat de desenvolupar aquests músics virtuals ha 
estat facilitada gràcies a l’extensió d’un entorn de programació musical de caire gràfic 
anomenat MAX, tot i que els sistemes més sofisticats requereixen de solucions 
específicament desenvolupades dins el camp de la Intel·ligència Artificial.  
   
   

Noves maneres d’escoltar la música  

Pel que fa a l’experiència de l’escolta musical també hi ha desenvolupaments 
tecnològics que ens han canviat el concepte d’escolta. A l’era pre-digital van esdevenir 
dues revolucions que aproparen i extengueren les possibilitats d’escoltar música: els 
aparells d’escolta domèstica i els aparells d’escolta transportables. Amb ells era possible 
escoltar música a casa, a la feina (gairebé d’incògnit si calia), i fins i tot mentre 
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viatjàvem. Amb les tecnologies digitals els canvis van per una altra banda: la informació 
digital pot ser copiada ad nauseam sense que s’originin diferències entre l’original o 
una còpia i qualsevol de les altres copies generades. L’original deixa de ser-ho perquè 
no hi ha res que el diferenciï de les còpies, i això porta associats problemes de propietat 
intel·lectual que són encara matèria de discussió. Quan es poden fer còpies sense 
degradació es materialitza l’opció de disposar de música a la carta (ja sigui a l’hora de 
comprar-la, o a l’hora de re-organitzar els discs que posseïm). Per cert, en relació als 
suports musicals domèstics també estem en període de transformacions. Tot i el que ens 
han fet creure les grans empreses de comunicació i oci, el disc compacte o CD no és 
encara un suport completament satisfactori pel que fa a captar les subtileses i els detalls 
que poden existir en una peça musical. El videodisc digital o DVD sembla poder-se 
apropar molt més als requeriments dels audiòfils ja que permet enregistrar i distribuir 
música amb una resolució de 24 bits (davant els 16 del CD) i mostrejada a 96 KHz 
(davant els 44.1 del CD), encara que caldrà esperar uns anys per tal de veure’l convertit 
en el nou estàndard audio-visual.  

Una altra novetat propiciada per la tecnologia digital és la distribució de material sonor 
per tot el món de manera immediata gràcies a les xarxes telemàtiques i als algorismes de 
compressió de dades. Fins fa poc temps les dades que representaven un so codificat 
digitalment es resistien a ser comprimides fins a mides ajustades a les capacitats de 
transmissió i emmagatzematge de les xarxes globals d’informació. Actualment, però, 
s’estén l’ús d’un sistema anomenat MP3 (oficialment es diu MPEG-1 Layer 3) que 
facilita comprimir els arxius de so fins a una vuitena part de l’original amb només una 
petita pèrdua de qualitat. D’aquesta manera un compositor pot difondre les seves obres a 
tot el mon sense moure’s de casa, tot just hagi acabat la seva gravació. Però degut a 
aquesta explosió d’informació sonora (i en general audiovisual) que es dona a la xarxa 
mundial cal disposar de sistemes de cerca i indexació de material sonor basats en el 
contingut (quina melodia fa, quins instruments sonen, quina lletra es canta, etc...), i no 
pas en trets superficials (com l’autor, el títol, la durada o l’any d’enregistrament). 
L’estàndard MPEG-7, actualment en procés d’elaboració, s’adreça a cobrir aquesta 
necessitat.  

La darrera innovació a la que ens referirem és la de l’espai d’escolta. A diferència de 
l’escolta estereofònica tradicional, en la que el so es distribueix bàsicament en un eix 
esquerra-dreta i, a tot estirar, podem tenir una certa sensació de profunditat, l’escolta 
tridimensional o virtual fa veritablement possible la il·lusió d’estar immers en un entorn 
acústic real(com ara l’Auditori de Sidney, per posar un recinte prou allunyat de 
nosaltres); i no només això, amb aquests nous sistemes que podem trobar tant a sales 
d’espectacles com a casa nostra podem percebre il·lusions realistes de que els 
instrumentistes es desplacen, o que ho fem nosaltres, o fins i tot de que la sala va 
canviant de forma o de tamany.  
   
   

Conclusions  

Les tecnologies digitals comencen a considerar-se quelcom més que una altra tecnologia 
destinada a resoldre vells problemes i a satisfer necessitats més o menys superficials. A 
banda dels típics problemes inherents a l’assimilació personal i social de qualsevol nova 
tecnologia, ara per ara comencem ja a experimentar, per la seva causa, alteracions de 
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conceptes bàsics com el de territori, identitat, comunicació, autoria, etc., i sens dubte 
aquestes alteracions incideixen sobre les nostres maneres d’experimentar la realitat. 
L’art, i més en concret la música també està rebent aquesta sotragada. La música del 
proper segle no serà igual que la que hem conegut, però no pas només per raons dels 
canvis estètics propis de cada època sinó més aviat a causa de la quantitat, ritme i entitat 
de les innovacions tecnològiques que incideixen sobre ella. Els que treballem cada dia 
utilitzant i desenvolupant tecnologies digitals de suport a la creació sabem que per a fer 
creació digital artísticament valuosa actualment no és possible oblidar-se o ignorar les 
qüestions tecnològiques que hi ha al darrera, puix que elles són les que faciliten trobar 
les escletxes encara inexplorades i desenvolupar estratègies estèticament innovadores. 
Potser en el futur no serà així i l’artista digital operarà caixes negres com qui fa servir 
una rentadora. Ara mateix, però, tot just hem començat a aixecar els mapes dels 
territoris digitals i l’artista ha d’esdevenir tecnòleg, a la manera Renaixentista, si vol 
trobar aquells camins que li permetin desfer-se de l’angoixosa sensació d’estar 
reinterpretant o repetint conceptes, missatges i esquemes del passat amb eines d’aspecte 
contemporani, en comptes d’estar descobrint nous problemes i plantejaments estètics 
que esperen estratègies de resolució específiques les quals mai abans podien haver estat 
formulades.  
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