
 

L’ordinador dins el procés 

de creació musical 

Tècniques de processament en la jove història de 

la música electrònica 

Andreu Seguí Comas 

Composició 

Treball de Final de Titulació 

Amadeu Corbera Jaume 

1 de juliol de 2020 (Curs 2019/20) 





Resum (abstract) 

 El món de la creació del so digital és, actualment, un dels àmbits més 

extensos i fascinants de la música de la nostra societat contemporània. D’ençà 

que es va concebre la possibilitat que el so podia ser captat, manipulat i 

transmès, aquest entorn esdevingué revolucionari. L’avanç de la tecnologia, des 

de finals del segle XIX, fou el motor que impulsà l'experimentació, per part de 

cienIfics i compositors de l'època, en l'àmbit de la música electrònica. L’ampliació 

dels coneixements cienIfics amb relació a aquesta inesgotable font d’estudi 

permeté, a finals de la dècada dels anys 50, construir el so de forma íntegrament 

digital. Si bé aquesta fou una fita sense precedents en el món de la música a la 

segona meitat del segle XX pel fet de revolucionar el concepte tradicional que es 

definia per so i establir una nova dimensió en la producció d’aquest, aquesta fou, 

també, un avanç natural en l’evolució de la música; l’ordinador i el processament 

digital s’havien establit definiRvament en el món de la composició i la 

interpretació musical. 
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Introducció 

Des de principis del segle XX, molts han estat els compositors que hi han 

esdevingut rellevants al llarg de la història de la música per presentar una 

concepció nova i revolucionària del procés de creació musical. Moltes són les 

fronteres que es creuaren en la construcció d’una nova etapa que va pretendre 

desvincular-se d’alguns dels lligams de la tradició clàssica i dels seus pilars 

fonamentals.  

Algunes de les propostes d’aquests autors resultaren transcendents; des de 

Schöenberg i la seva proposta dodecafònica com a anItesi del sistema tonal/

modal/central fins a la complexitat de capes, harmòniques i rítmiques, en la 

música de Stravinski. Des de la proposta serial dels components de l’escola de 

Darmstadt fins a l’indeterminisme de John Cage. Des del nou minimalisme de 

Steve Reich i Michael Nyman i fins a arribar a compositors conceptualment únics 

com Bartók o Messiaen, cada un d’ells protagonitzaren, des de posicions gairebé 

oposades, canvis importants en la concepció de la idea musical del segle XX. Tots 

ells estudiaren amb deteniment els processos involucrats en la creació musical 

per posar en dubte valors assumits per la tradició clàssica; les diferències 

d’aquests autors en matèria d’harmonia, Rmbre i forma, entre d’altres, foren el 

resultat heterogeni que conformà la unitat musical del segle XX.  

Malgrat això, si bé tots aquests compositors esdevingueren cabdals a l’hora 

d’explicar el canvi de model que es va produir durant el segle XX, pocs d’ells 

s’interessaren per una nova realitat musical emergent que es consolidaria durant 

les pròximes dècades: el sorgiment de la música electrònica.  

L’avanç de la tecnologia permeté, a parRr de la dècada dels anys cinquanta, la 

creació d’un producte sonor complex que transcendia el món acúsRc 

convencional. Abans que el so es pogués tractar de forma exclusivament digital 

es pogué crear el procés de conversió analògic-digital, sistema que va permetre 

transformar la senyal analògica (entesa com les diferències de pressió que es 
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transmeten a través de l’aire, concebudes per la nostra oïda i el nostre sistema 

nerviós com ones sonores) en un element digital condensat en sistema binari. La 

senyal digital esdevingué transcendent a l’època a l’hora de suposar un canvi 

fonamental en la creació i concepció musical. Aquest nou element es podia 

modelar, escurçar, allargar o, en altres paraules, adaptar al gust del compositor. 

Les tècniques de síntesi resulten cabdals a l’hora d’entendre els processos que 

han esdevingut rellevants per a la manipulació del so i el seu relleu històric dins 

la música electrònica des de la segona meitat de segle XX fins a l’actualitat. John 

Chowning esdevingué un dels creadors més importants del segle, tant en matèria 

tecnològica com musical, pel fet de concebre un dels processos de síntesi més 

importants en la jove història de la música electrònica; la síntesi per modulació 

de freqüència o síntesi FM, el pilar fonamental de la seva obra com compositor. 

Autors importants han escrit i debatut sobre les noves possibilitats musicals que 

s’establiren durant la segona meitat del segle XX i sobre les noves tècniques de 

síntesi. Cal recordar que, com bé explica la musicòloga Emilia Gómez en els seus 

estudis sobre la síntesi del so (2012:2), el diccionari defineix l’adjecRu sintè*c 

com «allò que es compon de les parts en un tot», diferint del que es coneix com 

a ar*ficial, és a dir, «fals o no natural». 

Teòrics musicals de finals del segle XX com J.O. Smith descriuen aquesta realitat:  

In a highly sRmulaRng Science arRcle, Max Mathews painted an exciRng vision 
of the digital computer as a musical instrument. “Sound from numbers,” it 
pointed out, was a completely general way to synthesize sound because the 
bandwidth and dynamic range of hearing are bounded: any perceivable sound 
can be so produced. (1991:1) 

Chris Chafe, director del Stanford University Center for Computer Research in 

Music and AcousRcs (CCRMA), argumentà:  

A new technology for music has emerged with recedented speed. Just over 
forty years ago, the first digitally-produced sounds gave pioneering composers 
from around the world a taste of vast new possibiliRes. Numerical experiments 
with sound became a logical extension of composiRonal interests that were 
pushing the boundaries of Rmbre, percepRon, new instruments and 
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performance techniques, organizaRon and paradoxically, indeterminism. 
(1999:1) 

Altres autors, directament implicats en la concepció de la música electrònica a 

l’època, també debateren sobre la necessitat de nous mètodes de composició. El 

compositor americà John Cage va escriure:  

Wherever we are, what we hear is mostly noise. When we ignore it, it disturbs 
us. When we listen to it, we find it fascinaRng. The sound of a truck at fixy miles 
per hour. StaRc between the staRons. Rain. We want to capture and control 
these sounds, to use them not as sound effects but as musical instruments. 
(1962 [1937]:44) 

En el cas de Francis Bacon, novel·lista del segle XVII, la seva novel·la The New 

Atlan*s sembla acostar-se a la realitat musical de meitat del segle XX:  

We have also sound-houses, where we pracRce and demonstrate all sounds and 
their generaRon. We have harmonies, which you have not, of quarter-sounds 
and lesser slides of sounds. Divers instruments of music likewise to you 
unknown, some sweeter than any you have, together with bells and rings that 
are dainty and sweet. We represent small sounds as great and deep, likewise 
great sounds extenuate and sharp; we make divers tremblings and warblings of 
sounds, which in their original are enRre. We represent and imitate all arRculate 
sounds and le}ers, and the voices and notes of beasts and birds. We have 
certain helps which set to the ear do further the hearing greatly. We also have 
divers strange and arRficial echoes, reflecRng the voice many Rmes, and as it 
were tossing it, and some that give back the voice louder than it came, some 
shriller and some deeper; yea, some rendering the voice differing in the le}ers 
or arRculate sound from that they receive. We have also means to convey 
sounds in trunks and pipes, in strange lines and distances. (2003 [1626]:37) 

El text que s’exposa a conRnuació pretén recollir i revisar totes aquelles fonts 

bibliogràfiques que, necessàriament, fixin el camí establert per la música 

electrònica, des del seu naixement fins a l’actualitat, i emmarquin el seu paper en 

el panorama musical actual. D’ençà que Max Ma}hews va concebre la creació del 

so digital a finals de la dècada dels anys 50, molts canvis s’hi han produït en el 

món de «la música dels nombres». D’aquesta manera, ¿quines aportacions 

històriques han Rngut una major rellevància en la concepció de la música 

electrònica? Quins processos es donen amb major regularitat en la creació del so 

digital? Finalment, ¿quin paper jugà John Chowning en l’evolució d’un àmbit tan 

nou dins la música, com a inventor i com a músic?  
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Per contestar a aquestes preguntes, el text es dividirà en tres blocs o capítols. En 

el primer capítol, es durà a terme una d’aproximació històrica a la realitat 

sociotecnològica en la que la música electrònica es començà a germinar, incloent-

hi els avanços tecnològics més rellevants de l’època i els autors més importants. 

En el segon capítol, seguidament, s’exposaran els processos més significaRus a 

l’hora de sinteRtzar el so i les diferències entre la síntesi analògica i digital. 

Finalment, el darrer capítol treballarà sobre la vida i obra de John Chowning 

(formulador de la síntesi de freqüència modulada o FM), analitzant la seva 

importància en el món de la música electrònica i les parRcularitats de la seva 

obra Stria, creada íntegrament de forma digital. 
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Capítol I:  
El naixement de la música electrònica 

El desenvolupament tecnològic 

La possibilitat de crear música de forma electrònica no seria una realitat avui dia 

sense el previ desenvolupament tecnològic, tècnic i conceptual, que es va produir 

amb anterioritat. Desmond Shawe-Taylor i Chris Sherdan ho descriuen als arRcles 

Recording, publicats respecRvament els anys 1992 i 2002 recollits pel New Grove 

Dic*onary of Music and Musicians. Els inicis d’aquest camp es remunten a l’any 

1877 amb la invenció del fonògraf per part de Thomas Alva Edison. Aquest 

emprava un cilindre de cera com a suport, tant de retenció com de reproducció 

de so. L’aparell fou suficientment sòlid i convincent per a generar una consegüent 

distribució comercial.  
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Figura 1. Thomas Edison inventa el fonògraf l’any 1877. 

-El independiente. 140 años reproduciendo música [en línia]. 21 de novembre 

de 2017, actualitzat el 6 de juliol de 2018. [Consulta: 25 de juny de 2020].



Cap a la pròxima dècada es patentaren nous aparells derivats. L’any 1886, 

Alexander Graham Bell va construir, juntament amb Chichester A. Bell i a Charles 

S. Tainter, un sistema basat en un disc de cera de superÇcie plana. Emile Berliner 

ideà poc després el gramòfon (1888) i anRcipà el vinil modern, el primer plantejat 

des d’un punt de vista estèRc. Tots tres aparells podien suportar un màxim de 

quatre minuts de so. Aquest límit, malgrat això, era coherent amb els objecRus 

originals d’Edison consistents en un ús pràcRc de l’enregistrament de so. 

 

A finals de segle XIX, aquesta primerenca tecnologia avançà considerablement  

arran de la invenció del telègraf per part de Valdemar Poulsen l’any 1898 (primer 

sistema d’enregistrament electromagnèRc) i dels primers experiments wireless 

per part de Gugliermo Marconi enfocats a l’emergent indústria de la ràdio.  
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Figura 2. El gramòfon de Emile Berliner (1888). 

-Rio Soundscape. Gramofone [en línia]. Rio de 

Janeiro. [Consulta: 23 de juny de 2020].



Ja a l’entrada del segle XX, el fonògraf i el gramòfon (aleshores manufacturats per 

diverses companyies emergents) es consolidaren com a aparells domèsRcs i, poc 

abans de la irrupció de la Primera Guerra Mundial, s’havien converRt en els 

principals mitjans d’entreteniment dels Estats Units i d’alguns punts d’Europa.  

L’obsolescència de certes patents a meitats dels anys 20 afavoriren la modificació 

i millora de diversos aparells i les seves parts integrants. El mitjà més estès era el 

disc pla (tot i que Edison seguí treballant amb cilindres fins poc abans de la seva 

mort), els quals diferien en diversos paràmetres segons el procés d’acoblament. 

El primer enregistrament elèctric es realitzà l’any 1925. Això suposà un canvi de 

concepció prou significaRu, el qual anuncià l’arribada d’una nova etapa en el món 

de l’enregistrament sonor. Els successos previs a l’any 1925, d’aquesta manera, es 
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Figura 3. El telègraf de Valdemar Poulsen (1898). 

-Encyclopedia Britannica. Valdemar Poulsen [en línia]. [Consulta: 23 de juny de 

2020].



consideraren part d’un període anterior, merament acúsRc, mentre que els 

posteriors consRtuirien l’entrada a l’era digital.  

A parRr d’aquest moment, l’amplificació del so a través de sistemes de microfonia 

es converI en un procediment estàndard de manipulació sonora. Els resultats 

presentaven una millora considerable en comparació a les tecnologies de l’era 

acúsRca. En aquest context, es conservà el format del disc que s’havia estès des 

de finals del segle XIX. Tot i això, la seva durada s’havia incrementat fins a quinze 

minuts per cara i el seu ús en l’àmbit comercial, propagat per l’emergent indústria 

radiofònica, presentà un auge important. 

Cap als anys 50, la cinta magnèRca s’establí com a mitjà de propagació sonora. 

Tot i que els seus orígens es remunten al telègraf de Poulsen, no havia estat 
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Figura 4. La cinta magnè*ca o magnetòfon (1935). 

-Museum of MagneRc Sound Recording. AEG Allgemeine Elektricitäts-

Gesellscha[ & Magnetophon [en línia]. AusRn [Consulta: 23 de juny de 2020].



possible estandarditzar-la per qüesRons econòmiques i tecnològiques. Així i tot, 

al llarg d’aquest lapse temporal se seguí contemplant aquesta tecnologia. 

L’exemple més representaRu és el magnetòfon presentat per la companyia 

alemanya AEG l’any 1935. L’any 1944 les forces militars americanes obRngueren 

un model millorat del magnetòfon com a trofeu de guerra manllevat a Radio 

Luxembourg. Això fou clau per al desenvolupament de la tecnologia de 

l’enregistrament magnèRc als Estats Units, el qual fou exponencial a parRr de 

l’any 1947.  

Una altra tecnologia, comercialitzada de forma paral·lela, es basava en els discs 

de microsolc (discs de vinil), introduïts per Columbia l’any 1948. Aquests 

proporcionaren una major extensió en dinàmiques i freqüències, així com una 

durada de fins a vint-i-cinc minuts de so per cara i una major fidelitat. A més, els 

materials requerits eren significaRvament més barats que els emprats pels altres 

sistemes. La introducció dels discs estereofònics l’any 1957 aconseguí simular una 

primera espacialitat sonora que, entrant a la dècada dels 60, subsRtuí 

ràpidament als enregistraments monofònics. 

Els processos digitals que s’havien estat desenvolupant en el camp de la 

computació s’introduïren progressivament en el món de l’enregistrament. L’era 

digital es consolidà, en certa manera, l’any 1976 a través de la masterització 

digital. S’evidencià llavors que les primeres incursions dels processos digitals no 

afectaren la totalitat del producte sinó que comparRen un resultat parcial amb 

les tecnologies analògiques que seguien presents. La presentació del compact 

disc a principis dels anys 80 suposà la primera mostra íntegrament digital. Els 

quaranta-quatre mil cent mostratges per segon caracterísRcs d’aquest format 

asseguraven una imatge fidel i un registre de dinàmiques i freqüències inèdit. 

L’estàndard de duració sonora s’incrementà a setanta-quatre minuts, tot i que 

alguns discs en podien assumir vuitanta-un. La tecnologia digital gaudeix 

d’actualitat i es veu revisada i millorada constantment. 

El món de l’enregistrament sonor no fou l’únic en servir-se de les millores que la 

tecnologia de l’època podia oferir. Aquesta mateixa tecnologia va fer imminent 
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l’electrificació d’alguns instruments, com la guitarra elèctrica i el teclat elèctric 

entre els més destacats. Malgrat això, els primers experiments es dugueren a 

terme a parRr d’un major nombre de Rpologies d’instruments. El contacte més 

primiRu entre instruments acúsRcs i processos elèctrics succeí a principis de 

segle XX. En aquests casos s’empraren directament peces extretes pels mateixos 

telèfons de l’època.  

A parRr dels anys 20, es desenvoluparen sistemes basats amb els principis 

electromagnèRcs. D’altra banda, es crearen nous instruments, concebuts 

purament des d’una perspecRva electrònica (és a dir, sense protoRps acúsRcs 

anteriors). D’aquests en destaquen el Theremin (desenvolupat per Lev 

Sergeyevich Termen i presentat públicament l’any 1920) i les Ones Martenot 

(inventat per Maurice Martenot i presentat l’any 1928). Ambdós instruments 

assoliren un pes major dins la música culta, així com la guitarra elèctrica, la qual 

es converRria en l’instrument elèctric d’origen acúsRc més propagat (associat en 

major mesura amb la música popular, tot i que certs compositors de l’època la 

van incloure dins el panorama de la música culte a parRr de la segona meitat de 

segle XX). 

La música concreta: Pierre Schaeffer 

La música concreta (o Musique Concrète) consisteix, tal com exposa J.O. Smith 

(2005), en la captació de sons convencionalment no musicals (des de tempestes 

fins a renous mecànics, per exemple) amb l’objecRu d’atribuir-los-hi, a posteriori, 

una funció estèRca. El plantejament formal, és oposat al freqüentat per la 

tradició clàssica, d’on es parteix d’un esquelet abstracte. En aquest cas, el renou 

concret (d’aquí el concepte de música concreta, proposat per Pierre Schaeffer) 

figura com a element germinal de l’estructura musical que posteriorment 

s’elabora. D’aquesta manera, la música concreta es construeix des d’una 

aproximació empírica. 

Els orígens de la música concreta es remunten a París l’any 1948. Es propagà a 

través de la Radio Telévision Francais presentada pel mateix Schaeffer (el qual es 
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trobava treballant com a enginyer en aquell moment). Des dels seus inicis, la 

música concreta es va veure limitada per compeRr al mateix temps amb la 

música culta tradicionalista i amb la música electrònica sorgida poc després. El 

principal problema es presentava per trobar-se a mig camí entre les altres dues. 

Amb el temps, la música concreta ha evolucionat i s’hi ha re concebut en 

l’actualment com música electroacúsRca. 

Pierre Schaeffer naixé a Nancy l’any 1910. Si bé fou criat en el nucli d’una família 

de músics, el jove francès es decantà per estudis de caràcter cienIfic entrant a 

l’Ecole Polytechnique l’any 1929. Posteriorment, l’any 1936, aquest començà a 

treballar com a enginyer de telecomunicacions a la Radiodiffusion Française. Dos 
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Figura 5. El compositor francès Pierre Schaeffer l’any 1961. 

-Artribune. Le compositeur Pierre Schaeffer en 1961 [en línia]. [Consulta: 25 de 

juny de 2020].



anys després acabaria treballant de tècnic en aquesta mateixa enRtat. En aquest 

període, Schaeffer assolí un major interès per la filosofia i la literatura que el que 

presentava en aquell moment per la ciència, escrivint diversos assajos i novel·les. 

Aquest apropament a les disciplines arIsRques i humanísRques el portaren a 

consRtuir Jeune France l’any 1940, una associació adreçada a gent 

mulRdisciplinada i enfocada a la música, teatre i arts visuals. Poc després fundà, 

junt amb Jacques Copeau i als seus alumnes, Studio d’Essai (principal 

representant radiofònic de la resistència francesa durant la Segona Guerra 

Mundial) on es germinaria el concepte de la música concreta. Algunes de les 

obres a destacar del compositor son Concer*no-Diapason, Symphonie pour un 

homme seul o Orphée. 

L’entrevista realitzada per Tim Hodgkinson a Pierre Schaeffer l’any 1986 és 

exemplar pel que fa a l’exposició del paradigma i de la retrospecRva de la 

trajectòria del compositor. En ella queda reflecRda la formació mulRdisciplinada 

de Schaeffer, destacant la diversificació de l’autor en disRnts àmbits musicals. 

L’entrevistat ressaltà l’entorn musical familiar, així com el seu propi contacte 

personal amb la teoria musical, el piano i el violoncel (entre d’altres) de manera 

prèvia a la seva acRvitat reconeguda. Schaeffer emfaRtzà la importància de la 

seva professió cienIfica, d’enginyer electroacúsRc, en relació amb la germinació 

de la música per la qual és avui dia reconegut, la música concreta. 

D’altra banda, el compositor francès anuncià la seva voluntat de distanciar-se de 

la música culta i de la notació clàssica convencional. En paraules de Schaeffer:  

Thirdly, axer the war, in the ‘45 to ‘48 period, we had driven back the German 
invasion but we hadn’t driven back the invasion of Austrian music, 12-tone 
music. We had liberated ourselves poliRcally, but music was sRll under an 
occupying foreign power, the music of the Vienna school. (Hodgkinson, 1986:2) 

Conseqüentment, Schaeffer argumentà que l’obsolescència del sistema 

dodecafònic proposat per la Segona Escola de Viena permeté a la tecnologia de 

l’època emergir:  
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So it seems that one of two things can happen in a period of high technology; 
either technology itself seems to come to the rescue of art -which is in a state 
of collapse- (that was my starRng point, musique concrète with the tape-
recorder, now electronic music, etc), or it’s the ideas of technology, ideas from 
mathemaRcs, ideas with a scienRfic aura, or real scienRfic ideas given an unreal 
relevance to an art which is seeking its discipline -its ordering principles- 
outside itself instead of within the source of its own inspiraRon. This 
coincidence of a music which is debilitated and failing and a glorious, all-
conquering science is what really characterizes the 20th century condiRon. 
(Hodgkinson, 1986:2) 

Al llarg de l’entrevista, Schaeffer sustentà que totes les èpoques són en certa 

manera millors i pitjors que les altres, que el progrés no afecta que una societat 

se superi respecte al seu passat, ja que la humanitat segueix sent la mateixa. 

L’autor assumeix amb molta naturalitat que totes les cultures són caduques i jutja 

a les estèRques i gèneres musicals d’acord amb el senRt contextual que 

gaudeixen en cada moment parRcular (a parRr d’aquí criRca pejoraRvament el 

rock i posiRvament el jazz primerenc, per exemple). Aquests principis són els que 

defineixen el seu pensament musical (i arIsRc en general) a través dels quals 

filtra la seva obra. Els judicis de Schaeffer són tan severs que arriba a declarar que 

ha perdut el temps al llarg de la seva vida, ja que els seus experiments musicals 

no han resultat el que ell pretenia. 

Els inicis de la música electrònica: Max Mathews 

L’avançament de la computació informàRca en l’àmbit musical plantejà prest la 

possibilitat de generar música a parRr d’algoritmes purament informàRcs. Tal 

com explica Douglas Keislar (2011), la primera evidència de sons generats 

íntegrament per un ordinador digital és atribuïda al CSIR Mark 1 (posteriorment 

anomenat CSIRAC) a Austràlia l’any 1950. El CSIRAC va arribar a ser capaç 

d’interpretar la Colonel Bogey March. No s’hi ha conservat cap enregistrament, 

però, no obstant això, ha estat possible realitzar disRntes reconstruccions parcials 

d’aquesta fita. Un any després, al Regne Unit, va ser possible la reproducció de 

l’himne nacional, de Ba, Ba, Black Sheep i d’In The Mood a través d’un ordinador. 

Així i tot, ni l’ordinador d’Austràlia ni el del Regne Unit foren capaços de generar 

composicions pròpiament originals. Malgrat això, en la mateixa dècada es 
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donaren dos assoliments especialment significaRus: la síntesi digital i la 

composició algorítmica (per part de Max Mathews en el Bell Laboratories).  

Els japonesos entraren en la carrera l’any 1962 a parRr del TOSBAC, el qual 

compongué la TOSBAC Suite. En aquell moment, el desenvolupament de pocs 

minuts de música a través de computadores oscil·lava entre unes quantes hores 

o dies, a part de comprendre un procés accentuadament costós. A finals dels 

anys 70 s’arribà a un punt d’eficiència suficient perquè fos sostenible la 

comercialització de sistemes de sinteRtzadors musicals. Es generaren híbrids 

entre processos digitals i analògics. John Chowning centrà el seu treball en la FM 

synthesis per l’abaraRment i eficiència dels sistemes de sinteRtzadors, 

aconseguint així l’exitosa distribució del Yamaha DX7 l’any 1983. La incorporació 

de xips digitals i microcomputadores augmentaren considerablement la precisió 

temporal, permetent així la generació de sons en temps real. 

Max Vernon Mathews, nascut a Columbus l’any 1926, es formà com enginyer 

elèctric al California InsRtute of Technology i posteriorment al MIT. L’any 1955 
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Figura 6. Max Mathews, pare de la música electrònica, l’any 1970. 

-120 Years. ‘GROOVE Systems’, Max Mathews & Richard Moore, USA 1970 [en 

línia]. [Consulta: 25 de Juny de 2020].



començà a treballar als laboratoris Bell. A parRr del llançament del MUSIC I l’any 

1957 fou pioner en el camp de la composició algorítmica. La seva obra Bicycle 

Built for Two, publicada l’any 1961 i consRtuïda a parRr d’instruments i veus 

sinteRtzades, assolí una gran popularitat a l’hora de formar part de l’escena final 

de la pel·lícula de Kubrick 2001: una odissea de l’espai. Publicà The Technology of 

Computer Music l’any 1969, dirigit a Çsics, matemàRcs i músics amb pretensions 

de fer ús de sistemes de computació per a la creació de música. Aquest mateix 

any presentà el GROOVE system, el qual suposa el sorgiment d’una tecnologia 

híbrida digital/analògica inèdita a l’època. L’any 1987 aconseguí plaça al centre 

d’invesRgació informàRca de la Stanford University. Fou guardonat amb el 

SEAMUS Award l’any 1989 I amb el French Legion of Honour l’any 1994, entre 

d’altres (Maás, 2001b). 

A finals de juny de l’any 1980, Mathews fou entrevistat per la revista Computer 

Music Journal. En aquesta entrevista quedà enregistrat el recorregut de l’autor a 

través dels diferents ordinadors, sistemes i programes. Mathews explicà que el 

MUSIC I fou aplicat a parRr d’una computadora IBM 704. L’entrevistat apuntà que 

aquest era l’únic aparell existent en aquell moment capaç de processar so digital. 

En relació amb els paràmetres, era possible manipular l’alçada, l’amplitud i la 

duració de cada nota, tot i que, per altra banda, el resultat sonor no era 

saRsfactori. En paraules de Max Mathews: «Music I sounded terrible and was 

very limited. It was clear that if we were going to get be}er music out we had to 

do be}er. It wasn’t hard to see things that could be added or changed.» (Roads, 

1980:16) 

El MUSIC II podia processar ja quatre veus independents superposades. Aquest 

havia estat desenvolupat a parRr d’una computadora IBM 7094 (a diferència de 

l’anterior, aquesta se situava en els mateixos laboratoris Bell i no obligava a 

l’equip a desplaçar-se a Nova York cada vegada que aquests havien de donar-li 

ús). Mathews destacà l’efecRvitat de l’aparell, el qual els portà a mantenir-lo 

durant aproximadament una dècada (temps considerable tenint en compte 

l’agilitat dels avançaments tecnològics de l’època). 
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El concepte de unit generator permeté al MUSIC III ser més simple de programar 

i, paral·lelament, procedir a operacions més complicades. Mathews especificà:  

I wanted to give the musician a great deal of power and generality in making 
the musical sounds, but at the same Rme I wanted as simple a program as 
possible; I wanted the complexity of the program to vary with the complexity of 
the musician’s desires. If the musician wanted to do something simple, he or 
she shouldn’t have to do very much in order to achieve it. If the musician 
wanted something very elaborate there was the opRon of working harder to do 
the elaborate thing. (Roads, 1980:16) 

Les millores del MUSIC IV respecte al MUSIC III corresponien a aspectes de 

llenguatge purament informàRc. Segons Mathews els avantatges musicals eren 

pràcRcament nuls. No obstant això, la programació i el maneig eren més adients. 

Aquestes facilitats feren que el programa fos bastant més sofisRcat. L’autor afegí: 

«So in essence Music IV was musically no more powerfull than Music III and was 

only a li}le more convenient to use, but it was computaRonally quite a bit more 

sophisRcated.» (Roads, 1980:17) 

Successivament, el MUSIC V recollí tots els aspectes que s’havien desenvolupat 

durant la creació del MUSIC IV. A diferència del seu antecessor, aquest s’havia 

concebut amb l’objecRu d’establir-se com un programa universal en l’àmbit de la 

computació musical. Segons Mathews, el fet d’haver canviat de computadora de 

forma constant l’obligà a concebre aquesta idea amb l’objecRu d’agilitzar i 

facilitar el procés, millorant l’accessibilitat del programa de manera que pogués 

estendre’s arreu del món. 

Mathews desenvolupà el GROOVE System l’any 1970. Aquest producte, híbrid 

entre processament digital i analògic, fou construït posteriorment al Music V, 

després què Mathews s’interessés a treballar funcions en temps real. El 

programa disposava de mostratges gràfics que funcionaven com a parRtura. El 

que figurava a la parRtura era llegit pel sinteRtzador analògic a una velocitat 

ideada per a reaccions humanes i això era el que permeRa la realització de sons a 

temps real. En paraules de Mathews:  
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It had graphical displays. The point about GROOVE was that it looked upon the 
score as a recording of the control funcRons for the analog synthesizer. These 
are the funcRons of Rme which specify the way the frequences and all the 
other things one controls in an analog synthesizer change with Rme to make 
music. Now, it basically recorded this Rme funcRons in sampled form at about 
100 to 200 Hz, fast enough to record human gestures, and would store this on 
disk. (Roads, 1980:19) 

A finals de l’any 1980 (també exposat a l’entrevista amb el Computer Music 

Journal), Max Mathews programà el Sequen*al drum, consistent en una espècie 

de sensor pensat per a la percussió. D’aquesta manera, el sensor s’encarrega 

d’enviar tres senyals a la computadora: una s’encarrega de determinar el temps I 

la intensitat del cop en qüesRó, mentre que les altres dues defineixen l’espai Çsic 

on aquest estaria situat (aquestes dues darreres senyals formarien un eix de 

coordenades on la primera senyal respon a l’eix x mentre que l’altra ho fa amb 

l’y). El llenguatge que es va emprar per a programar el Sequen*al drum parRa del 

Music V.  

CorrelaRvament, Mathews havia desenvolupat també un violí elèctric. Segons ell, 

aquest no diferia dràsRcament d’un violí tradicional, ja que el mateix autor havia 

fonamentat el seu treball en les ressonàncies acúsRques pròpies de l’instrument. 

Malgrat això, els darrers dissenys del violí de Mathews plantejaven un canvi de 

posició respecte a la convencional. El darrer protoRp que l’autor realitzà 

incorporà trasts de referència que no influenciaven dràsRcament en l’execució de 

vibratos i glissandos. També fou concebut per ser tocat en posició de violoncel.  

D’altra banda, els processos electrònics permeRen, ja a parRr de la dècada dels 

80, canviar completament el Rmbre de l’instrument si així es desitjava. El camp 

d’exploració més recent en què Mathews treballà va consisRr en la generació de 

sons sense harmònics o harmònics modificats amb la intenció d’allunyar-se del so 

fonamental. 
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Capítol II:  

Els processos de síntesi 

El món de la síntesi en l’àmbit de la música és un territori que es pot concebre 

des de disRntes perspecRves. Abans de començar a desenvolupar aquest 

concepte, cal precisar el significat del mot. De les tres definicions facilitades pel 

DIEC (Diccionari de l’InsRtut dels Estudis Catalans), la més acurada respecte a la 

temàRca d’aquest treball correspon a: composició d’un tot a par*r de la reunió de 

les seves parts . Aquest aclariment és imprescindible a causa de l’habitual 1

confusió entre el que és sintèRc i el que és arRficial. El mot ar*ficial comprèn 

(també segons el DIEC) quatre definicions: 1. adj. Fet per l’home o art de l’home, 

2. adj. No natural, fals, 3. adj. Produït per l’enginy humà, 4. adj. desus. Dissimulat, 

cautelós . S’evidencia llavors, a parRr d’aquesta informació, que les paraules 2

sintè*c i ar*ficial no guarden correlació comuna, disRnció en què Emilia Gómez 

GuRérrez incideix en el seu material de suport acadèmic Introducción a la Síntesis 

de Sonidos (2012).  

Quan es parla de síntesi en el camp de l’acúsRca, es fa referència a una àmplia 

gamma de processos digitals (dels que es disRngeixen els processos hardware i 

els processos so[ware) i/o analògics. L’aparell encarregat d’operar les funcions en 

qüesRó s’anomena sinteRtzador. Un sinteRtzador, per a considerar-se com a tal, 

no només ha de poder manipular el material sonor sinó que és imprescindible 

que aquest sigui capaç de generar-lo.  

La subdivisió de les disRntes Rpologies dels processos de síntesi corresponen a la 

modificació dels diversos paràmetres musicals. En termes generals, aquests són 

l’alçada o freqüència, l’amplitud o volum sonor, la duració i el Rmbre. Els 

processos de síntesi sempre s’han vist directament influenciats per l’estèRca del 

 Diccionari de la llengua catalana de l’InsRtut d’Estudis Catalans. Síntesi [en línia]. Barcelona, 1

2019. [Consulta: 24 d’abril de 2020].

 Diccionari de la llengua catalana de l’InsRtut d’Estudis Catalans. Ar*ficial [en línia]. Barcelona, 2

2019. [Consulta: 24 d’abril de 2020].
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gènere musical al qual aquests anirien adreçats, sent l’emulació d’instruments 

convencionals un dels usos més coneguts.  

A conRnuació es tractarà el conjunt d’alguns dels processos de síntesi més 

rellevants en la jove història del processament aplicat al camp de l’acúsRca. 

Aquests modificaran un o més dels paràmetres musicals bàsics per crear un 

producte disRnt, sintèRc. Els quatre processos que s’esmentaran són: els filtres 

(la diferència entre síntesi addiRva i síntesi subtracRva), la síntesi de modulació 

en anell, la síntesi d’amplitud modulada i la síntesi de freqüència modulada.  

En el camp de la música electrònica -així ho argumentà Jonathan Crane a l’arRcle 

Ar*ficial Evolu*on for Sound Synthesis (sense data coneguda)-, es diferencien dos 

Rpus d’elements encarregats de la creació del so: els generadors de so (o 

oscil·ladors) i els modificadors de so. Els estris encarregats de possibilitar el 

processament consRtueixen la segona categoria. En línies generals, els processos 

de síntesi presenten dos reptes. Per una banda es requereix una quanRtat 

significaRva d’informació per a tal de poder especificar paràmetres concrets i, per 

l’altra banda, es necessita un llenguatge intel·ligible i alhora adient a la 

informació prèviament establerta perquè aquesta pugui resumir-se en unes 

funcions còmodes i manejables. El primer d’ells s’ha cobert de forma saRsfactòria 

en l’actualitat arran de la digitalització dels processos de síntesi. 

En l’àmbit del processament, els processos de síntesi han marcat també el seu 

interès per emular els sons de la natura. L’interès pel fet natural pot semblar 

contradictori des del prisma de la música electrònica; no obstant això, a causa de 

la complexitat d’aquests, els sons de la natura resulten objecte d’estudi per al 

desenvolupament de paral·lels arRficials. La caracterísRca més representaRva 

dels sons naturals, la qual és proporcional a la seva complexitat, és la manca de 

constància. Aquests varien de forma conInua i aleatòria (majoritàriament) en 

relació amb els diversos paràmetres de la Çsica acúsRca. D’altra banda, en el cas 

d’una ona sinusoidal (el cas més representaRu d’un producte arRficial), tots 

aquests són constants. El paper dels processos de síntesi, llavors, correspon a la 
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modulació dels principals paràmetres permutables amb l’objecRu d’aconseguir 

estructures més complexes.  

Síntesi analògica i síntesi digital 

Els diversos processos de síntesi -així ho exposa Emilia Gómez (2012)- poden 

donar-se de forma analògica o bé digital. És convenient desenvolupar de manera 

més concreta les diferències i peculiaritats d’ambdues tècniques a parRr de la 

qualitat taxonòmica a tractar. 

Els processos analògics sorgiren al llarg dels anys 60. Els sinteRtzadors analògics 

són disposiRus electrònics capaços de generar senyals acúsRques, les quals són 

sotmeses posteriorment a una etapa d’amplificació parRda d’altaveus. La 

tecnologia analògica ha sigut sempre menys manipulable, però més econòmica 

en tots els senRts que la digital. És per això que el principal objecRu en el 

desenvolupament dels sinteRtzadors analògics ha estat sempre la creació 

d’aparells cada vegada més pràcRcs, manejables i eficients. 

A meitats dels anys 60, Robert Moog i Don Buchla presentaren (de forma 

individual) els primers sinteRtzadors a funcionar per voltatge. A finals de dècada 

(1968) Wendy Carlos enregistrà música de Johann SebasRan Bach interpretada 

íntegrament per un sinteRtzador de Moog. Aquest enregistrament es converI 

prest en el disc més venut de música clàssica del moment. Paral·lelament, 

referents del Pop i del Rock com Keith Emerson s’iniciaren en aquest Rpus de 

tecnologia. No obstant això, l’acceptació definiRva dels sinteRtzadors analògics es 

dugué a terme l’any 1970 amb el llançament comercial del Minimoog (emprat 

per figures com Stevie Wonder, Pink Floyd o Herbie Hancock). D’altra banda, en 

un inici Buchla enfocà el seu producte a un ús de caràcter majorment 

experimental envers pràcRc. El principal indici n’és la manca de teclat per part del 

seu primer sinteRtzador comercialitzat. Dins els anys 70, Buchla superà 

tecnològicament a Moog possibilitant que els seus nous sinteRtzadors fossin 

reprogramables a parRr de computadores. Malgrat això, mai va gaudir del mateix 

èxit que la seva competència. 
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Els orígens de la síntesi digital es remunten a 1957, com ja és conegut, amb Max 

Mathews. Inicialment Rngué un èxit discret i no seria fins als anys 80 que 

superaria en importància a la tecnologia analògica. Els processos digitals es 

disRngeixen dels analògics per funcionar a parRr d’algoritmes matemàRcs que 

modifiquen els elements sonors electrònics o prèviament mostrejats (és a dir, 

transformats a codi binari). Això permet una versaRlitat major, la qual possibilita 

l’emulació de qualsevol procés de síntesi analògica de forma més pràcRca i molt 

menys costosa. 

Els processos de síntesi digitals poden dividir-se (segons l’element de la 

computadora que opera la síntesi) en hardware o en so[ware. Fins fa 

relaRvament poc, les síntesis donades des del hardware eren clarament més 

òpRmes. Els avanços del so[ware, sobretot en qüesRons de latència, han 

provocat que actualment ambdues Rpologies de síntesi siguin equiparablement 

funcionals. Els sinteRtzadors de hardware són en essència ordinadors 

especialitzats i contenen els elements bàsics de qualsevol computadora. No 

obstant això, aquests contenen un processament de so considerablement més 

potent que el de qualsevol ordinador convencional, els quals els permet realitzar 

més de deu milions d’operacions per segon. Habitualment, els sinteRtzadors de 
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Figura 7. El Minimoog de 1970 

-Vintage Synthesis. Moog Minimoog [en línia]. [Consulta: 26 de juny de 2020].



hardware incorporen, a més, un teclat i/o diversos elements enfocats a la 

pràcRca musical. 

Els sinteRtzadors de so[ware o sinteRtzadors virtuals, per altra banda, aprofiten 

un hardware preexistent. En aquest cas, aquests se serveixen de la targeta de so 

de l’ordinador amb la qual el so[ware opera. Els nous sinteRtzadors virtuals (els 

quals competeixen encara avui dia amb els sinteRtzadors de hardware) 

possibiliten una gran llibertat de manipulació d’algoritmes i llenguatges de 

programació, a més de permetre la fusió entre dos o més d’ells. Tot això 

proporcionà als músics de finals de segle XX un extens abast d’experimentació 

amb els processos de síntesi (en contraposició als sinteRtzadors de hardware, on 

tot lo prefixat no és manipulable). Malgrat això, fins i tot els sinteRtzadors de 

so[ware més avançats segueixen sent avui dia menys eficients en el consum 

d’energia i més propensos al bloqueig, latència i generació de renous no desitjats 

que els sinteRtzadors de hardware. 

Bé és sabut que el primer programa específic de síntesi digital és el MUSIC I de 

Max Mathews. A parRr d’aquí, alguns Rpus de síntesi es conceberen per a ser 

solament possibles en un marc digital. En els inicis de la síntesi digital, es 

presentava un gran desavantatge respecte als processos de síntesi analògics: la 

impossibilitat d’operar a temps real. Aquest problema ocuparia dues dècades i no 

seria solucionat fins a la presentació del Samson Box i del Synclavier l’any 1977. 

Posteriorment es comercialitzaren el Fairlight CMI a l’any 1979 i el Casio VL-Tone 

a l’any 1981. Cap d’ells gaudí d’un èxit destacable a causa de l’alt cost que 

presentaven. Com es figura al primer capítol, l’estandardització dels sinteRtzadors 

digitals es donà l’any 1983 amb la irrupció del Yamaha DX-7, el qual aconseguí 

comercialitzar-se a un preu considerablement més barat. 
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Figura 8. El Yamaha DX-7 de 1983. 

-Vintage Synthesis. Yamaha DX-7 [en línia]. [Consulta: 26 de juny de 2020].



Filtres: síntesi addiRva i síntesi subtracRva 

Les síntesis addiRva i la subtracRva responen a processos contraris. A tall de 

simplificació, la primera s’encarrega de potenciar els harmònics d’unes 

determinades freqüències (és a dir, adhereix informació) mentre que la segona 

els atenua (resta o sostrau informació). Per a la realització d’ambdues es 

requereix la manipulació dels paràmetres del volum o amplitud i de la 

freqüència. Des del punt de vista matemàRc, la construcció d’aquests Rpus de 

síntesis parteix del teorema de Fourier, el qual sustenta que tota senyal complexa 

pot entendre’s com un conjunt d’ones sinusoidals simples.  

 

En el cas de la síntesi addiRva, tal com apuntà Benjamin Wiemann (2017), es 

requereix un banc d’oscil·ladors perquè el resultat d’aquesta sigui saRsfactori. En 

termes generals, la freqüència de qualsevol so no tendeix a ser plana i constant. 

Per tant, la possibilitat d’oscil·lar-la lleugerament ajuda a assolir el principal 

objecRu d’aquest Rpus de síntesi: la simulació de determinats Rmbres a parRr de 

filtres harmònics. Pel que fa als resultats, la síntesi addiRva és altament efecRva i 

es considera el sistema de simulació de Rmbre preferent quan l’objecRu és la 

imitació d’instruments acúsRcs. D’altra banda, és en certa manera ineficient en 

requerir una gran capacitat quant a computació. Això provoca que no sigui 

pracRcable mentre no es reuneixin els requisits suficients. És per tot això que 

moltes vegades aquest procés és comparat pejoraRvament respecte a la tècnica 
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Figura 9. Correlació entre els harmònics d’una ona quadrada i la seva 

descomposició espectral (Morales, 2008:18).



del sample; pel fet de no requerir funcions algorítmiques informàRques, el 

sample ha estat sempre molt més viable. Malgrat això, la síntesi addiRva, a 

diferència dels samples, permet una lliure configuració dels seus paràmetres. 

 

En contrast, la síntesi subtracRva fou concebuda per filtrar tot el rang de 

freqüències no desitjades d’una senyal complexa, originada tan de manera digital 

com analògica. Per al funcionament òpRm d’aquest procés es requereix d’una 

senyal o espectre amb abundància d’harmònics (és per això que s’evita l’ús de les 

ones sinusoidals en aquest Rpus de tècnica, ja que aquestes contenen un únic 

l’harmònic fonamental). La senyal en qüesRó podria veure’s complementada per 

un generador de renou (entenent per renou un compost construït per totes les 

freqüències de l’espectre audible) per tal d’ampliar la sèrie d’harmònics.  
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Figura 10. Síntesi addi*va en descomposició espectral. 

-DSP Related. Spectral Audio Signal Processing [en línia]. [Consulta: 26 de juny 

de 2020].



 

Es poden donar, en trets generals, quatre Rpus diferents de síntesis subtracRves 

segons la zona de freqüències atenuades pels filtres: el high-pass filter, el low-

pass filter, el band-pass filter i el notch. La síntesi subtracRva resulta úRl per a la 

simulació d’alguns instruments amb espectre harmònic (per exemple, 

instruments de vent o de corda). No obstant això, no és facRble per a la 

realització de sons propis d’instruments amb espectre inharmònic (percussió 

indefinida, campanes, etc.). 

El low-pass filter s’encarrega d’aïllar les freqüències greus i eliminar les agudes. 

En aquest cas, l’atenuació és progressiva, fent-se aparent a parRr dels 3 decibels 

de caiguda (cut-off), i accentuant-se segons la proximitat a les freqüències 

agudes. Els low-pass filter més convencionals disminueixen el volum sonor en sis 

decibels cada vegada que la freqüència es veu doblada. Per altra banda, els filtres 

de dos pols actuen en dotze decibels per octava i els de quatre, 

proporcionalment, en vint-i-quatre. A causa de l’impactant contrast dinàmic 

d’aquests darrers pel que fa a la percepció audiRva, aquests són Rtllats de poc 

realistes.  
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Figura 11. Procés de síntesi subtrac*va. Filtrat de freqüències. 

-Currículum Manager. Subtrac*ve synthesis [en línia]. Pàg. 107. [Consulta: 26 de 

juny de 2020]. 



El high-pass filter, en canvi, presenta el procés estrictament invers respecte a 

l’operat pel low-pass filter; aquest aïlla les freqüències agudes i elimina les greus. 

Aquest. A més, el high-pass filter és uRlitzat per alguns sinteRtzadors amb 

l’objecRu d’imitar alguns Rmbres que suprimeixen la freqüència o freqüències 

fonamentals del seu compost acúsRc. 

Seguidament, el band-pass filter s’encarrega de ressaltar un àmbit central i 

concret de freqüències través de l’atenuació de la resta d’elles. Aquest pretén 

emular arRficialment l’efecte de les ressonàncies pròpies de l’acúsRca. El 

plantejament d’aquest Rpus de filtre parteix de la combinació d’un low-pass filter 

i un high-pass filter connectats en sèrie. Els diversos Rpus de band-pass filters es 

diferencien entre ells pel marge d’actuació sobre les freqüències. Els filtres més 

amples pràcRcament no modifiquen gairebé el Rmbre i s’encarreguen de 

destacar lleugerament algunes determinades freqüències. Per altra banda, els 

filtres més estrets són úRls per a la realització d’anàlisis individuals i escrupolosos 

de cada una de les freqüències i de l’efecte d’aquestes sobre el total de la senyal 

en qüesRó.  
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Figura 12. Tipus de filtres segons el filtrat de freqüències. (DuRlleux i Zolzer, 

2002:32)



Finalment, el notch (o band-stop/band-rejec*on filter) respon al procediment 

oposat al plantejat en un band-pass filter; les freqüències de la zona central es 

veuen suprimides de l’espectre harmònic de la senyal. La uRlització d’aquest 

tendeix a ser més concreta, a conseqüència d’emprar-se generalment per a 

atenuar els harmònics desitjats. 

Síntesi de modulació en anell 

La síntesi de modulació en anell (o ring modula*on), així com succeeix amb les 

síntesis addiRva i subtracRva, manipula el paràmetre de la freqüència. Aquesta 

consisteix, en termes generals, en una mulRplicació de senyals. Així com 

argumenta Julian Parker (2011), els harmònics de l’ona en qüesRó es veuen 

incrementats a doble banda, a parts iguals entre els harmònics naturals de la 

freqüència determinada i els de l’espectre polaritzat. Respecte al comportament 

d’aquests, la síntesi de modulació en anell presenta semblances considerables 

amb la síntesi d’amplitud modulada i la síntesi de freqüència modulada 

(futurament exposades). ComparRnt una major correlació amb la primera, 

aquesta requereix la mulRplicació de l’ona portadora i de l’ona modulant per a la 

realització de l’espectre polaritzat. Per altra banda, la síntesi de modulació en 

anell es disRngeix de la síntesi d’amplitud modulada en la posterior cancel·lació 

d’ones que no arriben a l’output. A més, l’ona portadora acostuma a ser 

sinusoidal (o, en casos alternaRus, algun altre Rpus d’ona de forma simple). 
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Figura 13. Mul*plicació de freqüències a la síntesi de modulació en anell 

(Parker, 2011:166).



No s’estableix cap jerarquia entre l’ona portadora i l’ona modulant, ja que el punt 

d’interès recau en la modulació i no en la matèria primera. Per altra banda, la 

forma de l’ona portadora en certa manera influeix a l’output. En el cas que 

s’empri una ona amb una forma més complexa que la sinusoidal el resultat final 

és també més sofisRcat. La modulació actua sobre els harmònics parcials, 

desvinculant-los així de la seva sèrie d’harmònics originals. Aquesta relació es 

complica en proporció a la naturalesa de l’ona portadora donada. 

Aquesta tècnica es donava històricament a través de la col·locació de díodes en 

forma d’anell (d’aquí el seu nom). El circuit total, en aquest cas, es consRtueix a 

parRr d’un input, quatre díodes (sensibles a les ones portadores) i un output. La 

uRlització dels díodes impacta de manera important en el resultat sonor general, 

el qual divergeix segons la seva Rpologia. Per una banda, els díodes de silicona 

enriqueixen els harmònics, generant així un so més brillant. Per altra banda, els 

díodes de germani l’enfosqueixen i l’envelluten. La síntesi de modulació en anell 

digital és significaRvament més simple en comparació a altres processos de 

caràcter digital. A part, el so resultant és menys caracterísRc que el del seu 

paral·lel analògic a causa la manca d’agents externs. Conseqüentment, en moltes 

ocasions s’intenten imitar les propietats perdudes de la síntesi analògica amb un 

moRu estèRc. 
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Figura 14. Esquema del circuit d’un modulador en anell tradicional (Parker, 

2011:163).



Originalment, la síntesi de modulació en anell havia estat plantejada per un ús 

radiofònic/telefònic, per a tal de possibilitar l’emissió i recepció de diverses fonts 

sonores simultànies. No obstant això, Karlheinz Stockhausen (influenciat per 

Werner Meyer-Eppler) li atribuí un ús musical. Stockhausen se serví d’aquesta 

tècnica en vàries de les seves obres, entre les quals destaquen Mixtur (1964) i 

Mantra (1970). Un dels casos més populars de l’ús d’aquesta tècnica consisteix 

en la veu de Daleks en la sèrie Doctor Who. Per altra banda, el System 100 

synthesizer de Don Buchla comprenia un mòdul de modulació en anell en el seu 

model inicial. En el context del pop, el rock i el jazz, la coneguda fuzz box se serví 

dels principis de la ring modula*on. Pel que fa a l’ús en estudis, aquesta tècnica 

sovint s’uRlitza per a la creació de nous sons o bé per a la modificació de sons 

prèviament donats. Alguns d’aquests corresponen a efectes semblants als 

generats a parRr de la síntesi d’amplitud modulada o bé a la creació de glissandos 

múlRples. 

Síntesi d’amplitud modulada 

La síntesi d’amplitud modulada fou la primera tècnica de modulació en ser 

emprada, a principis de segle XX, en un context radiofònic. Aquesta tècnica 

impacta de forma directa en el paràmetre de l’amplitud (intensitat o volum 

sonor). Tal com expliquen Jari Kleimola et alli (2011), el resultat percepRble és, en 

essència, una oscil·lació constant del volum sonor. L’ona portadora és 

interceptada per una ona modulant adjacent que determina la corba de la 

primera. A la sorRda o output, malgrat això, hi arriben tres elements, 

corresponents a la suma entre ambdues ones, la suma de les diferències 

d’aquestes i el conRngut propi de l’ona portadora.  

En la primera fase, com s’ha esmentat prèviament, la síntesi d’amplitud 

modulada presenta semblances notables amb la síntesi de modulació en anell, 

malgrat desmarcar-s’hi en les etapes posteriors. En el cas probable que l’ona 

portadora sigui sinusoidal, en ambdues tècniques pot donar-se un número limitat 

de parcials. Es planteja la possibilitat de modificar cada una de les ones, ja que és 

preferible un resultat sonor ric en harmònics: o bé es genera una ona no 
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sinusoidal com a ona portadora, o bé s’adhereixen parcials a l’ona modulant. El 

segon cas es presenta com un mètode eficient i exclusiu de la síntesi d’amplitud 

modulada pel fet de requerir solament dues ones sinusoidals. Segons el context, 

és usual, a més, que els moduladors d’amplitud disposin d’un automa*c gain 

control (AGC) amb l’objecRu de gesRonar amb més precisió la manipulació del 

paràmetre de l’amplitud. 

 

D’altra banda, la síntesi d’amplitud modulada consta d’un inconvenient implícit a 

la seva naturalesa. A l’hora d’executar aquesta tècnica, no només es potencia el 

rang dinàmic de la senyal, sinó que també s’amplifiquen els renous i les 

interferències. Per aquest moRu, la síntesi d’amplitud modulada ha estat sempre 

vinculada al context radiofònic, ja que la indústria de la ràdio no requereix una 

alta fidelitat sonora. En aquest aspecte, la síntesi de freqüència modulada és 
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Figura 15. Efectes d’una modulació d’amplitud bàsica construïda per dues ones 

sinusoidals. 

-Digital Sound and Music. Type of Synthesis [en línia]. [Consulta: 26 de juny de 

2020].



òpRma, ja aquesta possibilita l’anul·lació de residus sonors a través d’un procés 

de de-modulació. La síntesi d’amplitud modulada és també poc eficient en l’ús 

d’energia, ja que la senyal portadora empra aproximadament dos terços de 

l’energia total. 

Síntesi de freqüència modulada 

La síntesi de freqüència modulada (o FM) esdevingué un dels primers processos 

de síntesi de l’època, si bé a principis de segle XX es contemplava des d’un punt 

de vista exclusivament radiofònic. El compositor americà John Chowning ideà un 

algoritme (el mateix autor exposà tots els detalls l’any 1973 a l’arRcle The 

Synthesis of Complex Audio Spectra by Means of Frequency Modula*on) que 

possibilità la digitalització de la FM (i d’aquesta manera, la seva extensió per a la 

síntesi d’àudio digital), el qual gaudí d’un èxit considerable a causa de la seva 

eficiència computacional. Malgrat això, Chowning fou criRcat per la dificultat que 

aquest procés suposava pel maneig humà.  

Chowning estudià composició amb Nadia Boulanger a finals dels anys 50 i es 

doctorà l’any 1966 a la universitat de Standford. Al llarg d’aquest període pogué 

accedir al treball de Max Mathews (el MUSIC IV) i dels Bell Telephone Laboratory. 

El descobriment de l’aplicació de la síntesi de freqüència modulada el portà a 

germinar les seves pròpies aportacions en el món de l’àudio digital. Entre d’altres, 

el seu algoritme possibilità el llançament del popular Yamaha DX-7, 

comercialitzat amb gran èxit entre els anys 1983 i 1989. Chowning és considerat 

avui dia una figura influent, tant en el camp de la composició com en el de la 

tecnologia musical (Maás, 2001a). 

El descobriment de la síntesi de freqüència modulada, segons el mateix 

Chowning, fou més un accident que una invesRgació com a tal. Segons ell, pel 

descobriment d’aquesta tècnica es prioritzà sempre el senRt audiRu per a sobre 

l’explicació matemàRca: «The discovery of FM synthesis was not a purposeful 

search—that is, stemming from a realizaRon, from looking at the equaRon, that 
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there might be some interesRng experiments to try—rather, it was altogether a 

discovery of the “ear”.» (2011:6) 

La síntesi de freqüència modulada actua, en essència, sobre el paràmetre de la 

freqüència. L’ona portadora és interceptada per l’ona modulant (ambdós 

sinusoidals, per norma general). Seguidament, es dóna un procés que provoca 

l’oscil·lació de l’ona portadora. L’efecte percebut és de vibrato (el qual pot variar 

depenent del grau d’amplitud i velocitat d’oscil·lació aplicats al procés de síntesi). 

En el cas que la modulació de freqüència excedeixi els 20 decibels, el vibrato 
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Figura 16. Compara*va entre síntesis d’amplitud i de freqüència bàsiques 

construïdes per dues ones sinusoidals (Mahesh Lohith, 2014:3).



percebut es dilueix per donar lloc a una nova sonoritat. D’aquesta manera, es pot 

deduir que els paràmetres de l’amplitud i de la velocitat d’oscil·lació són claus per 

a la configuració dels Rmbres obRnguts en la síntesi de freqüència modulada. 

Finalment, Els moduladors de freqüència més complexes possibiliten la 

modificació de l’espectre harmònic en el output. Malgrat això, cal dir que la 

presència final de l’ona és correlaRva al nivell de modulació en què es troben 

sotmeses les freqüències extremes. En paraules de John Chowning:  

In FM, the instantaneous frequency of a carrier wave is varied according to a 
modulaRng wave, such that the rate at which the carrier varies is the frequency 
of the modulaRng wave, or modulaRng frequency. The amount the carrier 
varies around its average, or peak frequency deviaRon, is proporRonal to the 
amplitude of the modulaRng wave. (1973:1) 
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Capítol III:  
John Chowning (1934). Stria i altres. 

Actualment, la vida i obra del formulador i compositor americà John Chowning 

(1934) resulta avui dia imprescindible a l’hora d’entendre el funcionament de 

l’àudio digital. Com s’ha exposat anteriorment, Chowning fou un dels primers 

cienIfics encarregats en la realització d’estudis pràcRcs sobre les dimensions 

Çsiques del so en els mitjans digitals, els quals esdevingueren realment rellevants 

pel futur de la producció musical. L’autor és actualment conegut pel 

descobriment de l’algoritme de la síntesi FM (síntesi de freqüència modulada), 

principi que possibilita en l’actualitat la creació d’estructures harmòniques 

complexes a parRr d’elements simples com ones sinusoidals. En el seu vessant 

com a compositor musical, Chowning uRlitzà de forma reiterada l’ús d’aquesta 

tècnica de processament (i d’altres relacionades amb la síntesi del so) en el seu 

catàleg d’obres amb l’objecRu de crear música a parRr d’eines exclusivament 

digitals. A conRnuació, amb l’objecRu d’il·lustrar el treball del compositor 

americà, es presentarà l’anàlisi de Stria (1977), una de les obres més 

emblemàRques de Chowning, de manera que es pugui observar que l’ús dels 

disRnts processos de síntesi resulta l’element composiRu central en la creació 

d’una peça íntegrament digital. 

Stria fou publicada l’any 1977, fruit del treball d’invesRgació que aquest realitzava 

per a la Universitat de Standford (en concret al CCRMA o Center for Computer 

Research in Music and AcousRcs). La mateixa concepció de la peça, la qual fou 

plantejada per l’autor amb l’objecRu d’interpretar-se en directe, va presentar 

l’any 1977 tota una sèrie de dificultats implícites amb les limitacions 

tecnològiques del moment. S’ha de recordar que Stria fou íntegrament composta 

a parRr de disRntes tècniques de processament digital, fet que impossibilità l’any 

1977 que algun aparell de l’època executés una versió acurada en temps real. 

Actualment, aquesta problemàRca resulta inexistent. En paraules del mateix 

Chowning:  
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Axerward, Stria was never realized on the Samson Box or any other real-Rme 
device. Today, a real-Rme rending would of course be possible. ComputaRon was a 
problem when Stria was conceived, but now, 78 oscillators (26 Stria instruments 
using 3 oscillators per instrument) would be easily achieved on any laptop, and I 
hope that a real-Rme version will soon see the light. (Meneghini, 2007:41) 

L’estudi de Stria (i, en conseqüència, de moltes altres obres electròniques o 

electroacúsRques de finals de segle XX) introdueix certes dificultats afegides a 

l’analista o al musicòleg d’avui dia; una d’elles és la falta de fonts o recursos 

textuals que puguin reflecRr el procés creaRu del compositor, una altra podria ser 

la divergència entre la nova notació musical i la clàssica. El compositor francès 

Jean-BapRste Barrière comentà: «The electroacousRc music work is an 

“apparently unclassifiable object”, fragmented between several human and 

technological agents, different moments of creaRon, realizaRon, and 

performance, and vari- ous theoreRcal concepts.» (Za}ra, 2007:38)  

La teòrica italiana Laura Za}ra completava aquesta idea de la següent manera: 

«Any musicological study must start from the heterogeneous documentaRon of 

the composiRonal process, which includes composiRonal sketches and various 

types of scores -if one considers the concept of “text” as a physical object where 

the sign represents the sound-. » (2007:38) 

Ambdós teòrics exposaren en els seus estudis que l’anàlisi de les obres d’aquest 

nou vessant musical no podia estar supeditada a les formes d’anàlisi clàssiques, 

sinó que cada invesRgació Rndria la necessitat d’adaptar el seu format a les fonts 

de coneixement que es trobin al seu abast. L’estudi que es presenta a 

conRnuació, d’aquesta manera, pretén recopilar la màxima informació possible 

d’aquelles fonts que, bé siguin sonores o bé textuals (del mateix compositor o de 

l’estudi d’altres), ajudin a deduir la concepció de l’obra i les caracterísRques més 

importants del procés composiRu de l’autor. 

Stria és actualment una de les peces més reconegudes del programa de música 

electrònica de finals del segle XX. Alguns experts (compositors i musicòlegs) han 

presentat diverses anàlisis sobre l’obra; els dos estudis més rellevants avui dia (i 

dos dels pocs anàlisis que ha aprovat l’autor) són An Analysis of the 
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Composi*onal Techniques in John Chowning’s Stria (2007) de Ma}eo Meneghini i 

The Assembling of Stria by John Chowning: A Philological Inves*ga*on (2007) de 

Laura Za}ra. Ambdós texts foren publicats pel Computer Music Journal, 

possiblement la revista més important en l’actualitat sobre la pràcRca de la 

composició de música electrònica, els quals resultaran cabdals per a l’anàlisi 

d’aquesta obra. 

La germinació de l’obra 

La concepció de Stria fou el resultat posterior a l’experiència de l’escriptura de les 

obres Sabelithe (1971) i Turenas (1972). L’autor americà exposà aquest trajecte 

composiRu a l’arRcle Turenas: the realiza*on of a dream (2011). Els 

coneixements com a compositor de John Chowning, per aquell moment, eren 

insuficients per a assolir els seus interessos arIsRcs. Amb l’objecRu de 

complementar els seus coneixements, Chowning se seguí instruint per ell mateix 

després d’acabar la seva etapa formaRva a París, supervisat intermitentment en 

el camp de la computació. Coneixedor de la importància de la reverberació a 

l’hora de simular espais, aquest estudià també els conceptes Çsics que li 

permetrien una noció precisa de la percepció espacial del so. 

En termes històrics, se sap que Max Mathews fou una personalitat clau per al 

desenvolupament del paradigma de John Chowning: 

In January 1964 I was serendipitously given this arRcle by a friend (who worked 
in the sciences), based upon her understanding of my interest in electroacousRc 
music. Before coming to Stanford as a graduate student in music composiRon in 
1962, I had studied three years in Paris where electroacousRc music was oxen a 
part of new music concerts. I was fascinated by the idea of composing music for 
loudspeakers and, in parRcular, by the idea of composing music in spaces that 
were composiRonal construcRons in which sound could be posiRoned, 
animated and even moved through space -as was suggested by some 
electroacousRc works, especially those of Stockhausen, e.g. Gesange Der 
Junglinge (1956). At the Rme I was completely naïve in regard to physical 
acousRcs and the engineering sciences and had never seen a computer. But, I 
did understand Mathews’ striking statement -“There are no theoreRcal 
limitaRons to the performance of the computer as a source of musical sounds, 
in con- trast to the performance of ordinary instruments-”. (Chowning, 2011:1) 
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Al llarg de la seva etapa postacadèmica, Chowning desenvolupà el seu famós 

algoritme de la síntesi de freqüència modulada. La primera obra on Chowning 

posaria tota aquesta matèria en pràcRca seria Sabelithe. Des del punt de vista 

formal, Sabelithe és una Caccia, un gènere del segle XIV precursor a la fuga, fet 

que exemplifica que la nova tecnologia pot interaccionar amb elements o 

estructures de caràcter clàssic. L’obra consecuRva a Sabelithe i immediatament 

anterior a Stria fou Turenas. Amb Turenas, Chowning superà els seus resultats 

anteriors en la distribució espacial del so i en l’ús composiRu de la síntesi de 

freqüència modulada. 

Pel que fa al desenvolupament de Stria, les fonts d’informació no sempre 

coincideixen. D’una banda, Tod Machover (compositor americà que va escriure 

un document sobre l’obra de Chowning per al InsRtute for Research and 

CoordinaRon in AcousRcs/Music) afirma que l’obra fou treballada al llarg de l’any 

1976. Per l’altra, el mateix Chowning sustenta que aquesta fou concebuda durant 

l’esRu del 1977. Malgrat les discrepàncies i segons el tesRmoni del mateix 

compositor, pareix que l’obra fou conceptualitzada de forma primerenca en els 

anys anteriors (1974-75), prèviament a la materialització de la praxi composiRva. 

També s’hi han presentat evidències de versions anteriors de Stria respecte a la 

considerada final. En aquest cas, no se sap si aquestes versions foren 

presumptament definiRves en el seu moment (tot i la posterior revisió) i, per 

40

Figura 17. Compara*va estructural en les versions Premiere, Wergo i 4-Channel 

(Chowning citat a Za}ra, 2007:61).



tant, legiRmades per l’autor, o si foren filtrades al marge de les decisions de 

Chowning. Les diferències entre aquestes corresponen a la duració total i a la 

descripció dels diversos parametres i elements en joc. 

Al resultat final de Stria es presenta un balanç precís entre el control dels 

paràmetres i la causalitat. Chowning explica com al llarg del procés de composició 

aquest incrementava el nivell de detall de manipulació de cada paràmetre fins a 

arribar a la versió final. De manera certament paradoxal, el grau de sofisRcació 

és, en aquest cas, proporcional al nivell d’atzar. Per Chowning no fou prou amb 

l’aplicació dels paradigmes de la música d’avantguarda coetània. Aquest, en 

canvi, es decantà retrospecRvament per la revisió de sistemes d’organització de 

sons arcaics al seu temps. En aquest cas, s’efectuà una barreja amb la 

manipulació d’espectres harmònics i inharmònics. A tot això se li annexà, a més, 

l’aplicació de la secció àuria (i, en conseqüència, de la successió de Fibonacci) per 

a la construcció de l’aspecte espectral i la temporalització total de l’obra. 

La construcció del Rmbre 

La riquesa Imbrica que Chowning creà a Stria és un dels paràmetres més 

interessants de l’obra. La sonoritat pròpia de la peça, la qual fou pionera en el seu 

moment, es va establir com un element innovador de relleu a finals de segle XX. 

Així com exposa Meneghini (2007), el compositor americà va crear a Stria una 

complexa diversitat de sons, construïts completament a parRr de disRnts 

processos de síntesi digital. Com és habitual, cada ona sinusoidal pura generada 

pels oscil·ladors interns de la computadora (carrier o ona portadora) és 

transformada per una segona ona modulant. Aquesta darrera, essencialment, 

afegeix informació en paràmetres de temps, atac, freqüència, amplitud i d'altres, 

que varien (és a dir, modulen o transformen) els valors primers de l'ona 

portadora.  

En el cas de Stria, Chowning decidí usar dues ones portadores per construir cada 

so amb l'objecRu de crear una riquesa espectral més ampla, fet que es produïa a 

l'hora d'introduir disRnts valors d'amplitud en cada una de les carriers. Alguns 
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dels paràmetres que defineix Chowning, com és el cas de l’amplitud, estan 

subjectes a una doble modulació, fet pel qual les ones portadores recorren dues 

modulacions abans de tornar a la seva forma inicial. 

 

Tot aquest procés desembocà en la creació d’un complex algoritme compost per 

30 paràmetres musicals, els quals canvien aleatòriament en cada una de les 26 

pistes que componen l’orquestra instrumental de Stria. Cada pista (amb cada un 

dels 30 paràmetres musicals definits a l’atzar) es presenta per reproduir un sol so 

a una freqüència determinada durant un fragment de temps concret; la pròxima 

intervenció que efectuarà aquesta pista serà presentada per un Rmbre 

completament disRnt. Cal tenir en compte, finalment, que les diferències de 

Rmbre que es produeixen aleatòriament durant cada una de les representacions 
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Figura 19. El procés de síntesi per a la construcció del *mbre de Stria 

(Meneghini, 2007:28).



o gravacions de l’obra són un element en constant canvi que han manRngut a 

Stria en el programa de música electrònica d’una manera dinàmica al llarg del 

temps. 

Trets estructurals 

Per entendre com actua l’aspecte formal a Stria cal dividir la macroestructura de 

la microestructura. El terme macroestructura fa referència a les grans seccions 

que consRtueixen la totalitat de l’obra. Segons s’evidencia en el CD de Wergo 

(una de les versions enregistrades de l’obra legiRmades per l’autor), Stria pot 

arRcular-se a parRr de sis seccions. El tall entre seccions no sempre és clar ni 

precís, ja que algunes d’elles es troben encavalcades. Aquestes corresponen a 

T0.MEM, T286.MEM, T466.MEM, T610.MEM, T754G.MEM i END.MEM, 
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Figura 18. Índex dels factors que componen el *mbre de Stria (Meneghini, 

2007:29).



respecRvament. El número disposat a cada nom de secció fa referència al 

moment concret (el segon és la unitat de mesura) on cada una d’elles comença. 

Aquesta temporització, així com s’ha esmentat amb anterioritat, s’extreu de la 

successió de Fibonacci (on cada número de la successió és el sumatori dels valors 

precedents), la qual influeix també en l’atac i duració total de cada so. Així i tot, 

Chowning insisI que, en alguns moments, la sofisRcació és major al ser certs 

números valors addicionals d’aquells trets de la sèrie. Aquest seria el cas, per 

exemple, del quatre-cents seixanta-sis de la tercera secció, el qual pot entendre’s 

com la suma de vuitanta-nou, cent quaranta-quatre i dos-cents trenta-tres. En la 

versió contemplada es figura també un component codal sobre el minut 8:30. 

 

En cada una de les seccions transcorre un nombre reduït d’esdeveniments. Cada 

un d’ells esdevé un nou input en la disposició global de l’obra. A més, en aquests 

s’hi disposen els elements corresponents als trenta paràmetres permutables per 

l’algoritme anteriorment mencionat. La microestructura parteix de l’organització 

d’aquests elements. En línies generals, els esdeveniments més llargs es doten de 

freqüències més agudes mentre que els més curts s’abasteixen, en contrast, 

d’alçades més greus (al contrari al que ha estat convencionalment acceptat per la 

nostra societat). L’atac i el tall de cada so es veu determinat per la freqüència 

donada. 
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Figura 20. Macroestructura de l’obra segons la versió Wergo (Chowning citat a 

Za}ra, 2007:52).



Al llarg de la peça, Chowning dibuixà una tendència d’increment de la intensitat 

que culmina en el novè minut. Aquest punt, considerant la temporització total, 

guarda correlació amb la secció àuria. A més, el compositor emprà freqüències 

generalment greus (a diferència de la resta de la peça) per a la construcció 

d’aquest punt culminant. Després del clímax, Chowning generà, amb l’objecRu de 

crear el contrast desitjat, un passatge predominat per sons residuals propers al 

silenci, els quals, progressivament, recuperen els valors d’intensitat originals. 

 

L’estudi de les freqüències 

CorrelaRvament a la resta d’elements, Chowning usà la proporció àuria per a 

determinar el conjunt de les freqüències emprades a Stria. D’aquesta manera, 

per tant, no solament es construeix el perfil “melòdic”, sinó que també es 

defineix i s’organitza la consRtució Imbrica conjuntament a altres aspectes més 

generals. La secció àuria, en termes numèrics, normalment s’aproxima a 1,618. A 

causa de la seva presència en la naturalesa, aquesta es considera la proporció 
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Figura 21. Disposició temporal dels esdeveniments de l’obra a la versió Premiere 

(Dodge i Jerse citats a Za}ra, 2007:45).



més aproximada a la perfecció (moRu pel qual ha estat objecte de mimesi al llarg 

de la història). 

Després d’haver estudiat en profunditat la síntesi de modulació de freqüència, 

Chowning es decidí a redefinir les proporcions corresponents a l’interval d’octava. 

Considerant la voluntat del compositor a subratllar la importància de la secció 

àuria, aquest subsRtuí la ràRo de 1:2 per 1:1,618. A més, Chowning dividí la nova 

octava en nou sons equidistants (i cada un d’ells en dues meitats idènRques per 

tal d’aconseguir un efecte semblant al dels semitons convencionals).  

 

A Stria s’estableix una freqüència central generada sobre els 1.000 Hz com a 

freqüència fonamental i vehicular en tota l’obra. D’aquesta manera, l’espai 

freqüencial total correspon a vuit octaves (parRdes de la ràRo 1:1,618 basada en 

la secció àuria), de les quals tres es disposen per sobre la freqüència referencial i 
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Figura 22. Distribució de les freqüències en relació a les proporcions de la secció 

àuria (Meneghini, 2007:32).



cinc per sota. El factor exponencial de la proporció àuria subratlla la seva 

idoneïtat per a la construcció d’estructures més complexes I atracRves. 

 

Considerant les diverses anàlisis que s’han realitzat, s’observen pronunciades 

discrepàncies pel que fa a la distribució de les freqüències. Tod Machover 

confirmà la presència, per primera vegada, de freqüències greus envoltant el 

minut 5:20. D’altra banda, l’anàlisi de Dodge i Jerse no evidencia sons d’aquestes 

caracterísRques fins a un altre moment posterior. La diferència entre ambdues 

anàlisis resideix en els procediments metodològics que s’empraren a l’hora de 

categoritzar l’espectre: el primer dels dos fou enfocat des d’una percepció 

empírica, mentre que el segon es basà estrictament amb el conRngut de 

computació. Es pot concloure, d’aquesta manera, que no sempre hi ha d’haver 

correspondència entre els aspectes purament numèrics i el resultat percebut. 
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Figura 23. Pseudoctaves a Stria, ín*mament lligades als valors exponencials de 

la sèrie Fibonacci (Meneghini, 2007:27).



Conclusions 

En la música (així com en qualsevol disciplina arIsRca), els autors més rellevants 

de la història han viscut sempre la necessitat de trobar noves formes d’expressió.  

D’ença que la música i l’art es varen concebre com a tal, aquests s’han manRngut 

com a elements acRus en la recerca de noves estèRques. Innovar el discurs ha 

estat sempre un element indispensable pels arRstes més exigents.  

La concepció de la música electrònica no fou disRnta. La possibilitat de crear 

música de forma digital és avui dia una tècnica consolidada i plenament 

establerta (si bé no sempre emprada) en el procés de creació per al compositor 

de l’actualitat. Malgrat això, cal demanar-se, ¿quins factors jugaren un rol 

insubsRtuïble en el procés evoluRu de la música electrònica, des dels seus inicis 

fins al dia d’avui? 

Sense dubte, el primer element indispensable per a la concepció i germinació de 

la música electrònica fou l’aspecte tecnològic. Fins a finals del segle XIX, el simple 

fet d’enregistrar i reproduir qualsevol so havia estat totalment impensable. 

L’aparició dels primers aparells (com el fonògraf o el gramòfon, entre molts 

d’altres) fou tant revolucionària com necessària per a establir els primers 

mètodes de captació del so. Al llarg del temps, nous descobriments 

possibilitarien no només la captació sinó la manipulació d’aquestes fonts. 

Aquests seria l’inici del processament de l’àudio, el qual, si bé es concebé de 

forma analògica, es replicaria de forma digital a parRr de la dècada dels anys 50. 

Seguidament, alguns autors resultaren cabdals per als Interessos d’aquestes 

noves tècniques. Cal recordar que, si bé la música electrònica es fonamenta avui 

dia en la creació íntegra del so a parRr d’elements i processos de síntesi digital, 

en els inicis d’aquesta pràcRca (a finals de la dècada dels anys 40) no s’havia 

establert encara la possibilitat de crear sons d’aquesta forma. Aquest fet obligava 

als autors de l’època a treballar amb fonts acúsRques. Pierre Schaeffer fou el 

primer a executar aquesta pràcRca. El compositor francès enregistrà a l’època 
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una considerable mostra de sons de caràcter quoRdià amb l’objecRu de converRr-

los en un nou producte, disseccionant les seves propietats Çsiques a parRr de l’ús 

de disRntes tècniques de processament d’àudio. Schaeffer batejà aquesta 

pràcRca pel nom de música concreta, si bé avui en dia es pot concebre la idea de 

manipular l’àudio provinent de fonts acúsRques pel nom de música 

electroacúsRca. 

De la mateixa manera, Max Mathews es consolidà com el pare de la música 

electrònica que coneixem avui dia. Mathews fou el primer a concebre (i 

perfeccionar al llarg de molts anys) un sistema de computació algorítmica que 

capacitava a l’ordinador a crear i manipular el so. Gràcies a aquest plantejament, 

la computadora de l’època era capaç de crear, a parRr d’ones sinusoidals simples 

generades pels seus propis oscil·ladors interns, estructures considerablement 

complexes mitjançant l’ús del processament digital. Les tècniques de síntesi  

(moltes de les quals s’havien concebut anteriorment de forma analògica) es 

varen establir com al mètode inherent a la creació digital del so; la sofisRcació 

d’aquestes, amb el temps, permeté aproximar-se a la replicació d’espectres 

Imbrics propis de sons acúsRcs convencionals. 

Finalment, John Chowning s’establí també com una peça important en l’àmbit de 

la música electrònica a parRr de la dècada dels anys 70. La seva aportació al món 

de la creació d’àudio digital es condensà en la concepció de la síntesi de 

freqüència modulada o FM. Si bé aquesta tècnica fou produïda amb anterioritat 

per a l’ús de les telecomunicacions (parRcularment important a la indústria de la 

ràdio a parRr dels anys 20), Chowning concebé la idea d’aplicar el mateix 

procediment per al processament de l’àudio digital. Malgrat que el món de 

l’àudio digital està compost per un nombre considerable de procediments de 

síntesi que es complementen a gran escala per a una conjunció global, la síntesi 

de freqüència modulada resultà una de les tècniques més rellevants dins aquest 

àmbit pel fet de generar un espectre harmònic i inharmònic complex a parRr de 

la permutació de la freqüència. El compositor americà traslladà aquest concepte 

per a la construcció de la seva obra més emblemàRca, Stria. Gràcies a la síntesi 
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de freqüència modulada, Chowning pogué redefinir el Rmbre, les freqüències i 

tot l’espectre de l’obra en funció de l’estèRca desitjada. 

A tall de resum: 

-La concepció i posterior desenvolupament de la música electrònica no 

hauria estat possible sense un perRnent desenvolupament tecnològic. Els 

disposiRus que es presentaren a parRr de finals del segle XIX feren 

possible aprofundir en aquest camp d’estudi. 

-Abans de la creació íntegrament digital del so, els primers experiments 

obligaren els autors a treballar amb fonts acúsRques. Aquest seria el 

germen de la música electrònica. Pierre Schaeffer batejà pel nom de 

música concreta el que posteriorment es coneixeria com a música 

electroacúsRca. 

-Max Mathews fou el principal responsable del desenvolupament de 

l’àudio digital a la segona meitat del segle XX. Els seus programes de 

computació (Music I - V o el Groove System) suposaren la creació d’un 

llenguatge algorítmic de creació i processament del so de forma digital. 

-John Chowning concebé la síntesi de freqüència modulada aplicada al 

processament de l’àudio. Aquesta resultà d’una important rellevància per 

a la creació dels espectres harmònics i inharmònics pel fet de suposar un 

major grau de complexitat en el procés de construcció del so digital. La 

producció de l’obra Stria fou un exemple, entre d’altres, d’aquesta tècnica. 
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