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Resum
El nostre estudi -basat en les fonts documentals originals i el treball de camp-, aporta una lectura del
corpus de l’obra a la llum del sistema conceptual desenvolupat pels Baschet, per facilitar la
comprensió dels principis acústics i les seves aplicacions. L’objectiu d’aquesta tesi és posar en valor
aspectes estètics i tècnics -en relació als posicionaments vitals dels Baschet respecte la noció de
l’Escultura Sonora com a objecte de participació pública-, per afavorir la reflexió i contribuir a
establir les bases per a la conservació, recerca i desenvolupaments posteriors, tot insertant-se
naturalment en la pròpia trajectòria de l’Escultura Sonora Baschet.

Abstract
Our study -based on original documentary sources and field work- provides a reading of the corpus
of work under the light of the conceptual system developed by Baschet, to ease the understanding of
acoustic principles and their applications as well. The aim of this thesis is to highlight the technical
and aesthetic aspects -in relation to the vital statements of Baschet respect the notion of Sound
Sculpture as an object for public participation- to encourage ponder and help laying the foundation
for conservation, research and further development, while inserting naturally in the path of the
Baschet Sound Sculpture.
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Agraïments
El present treball ha sigut possible gràcies a l’ajuda de desenes de persones i fonamentalment a la
generositat incommensurable dels germans François i Bernard Baschet, que ens han ofert tantes
idees i experiències, i que han m’han fet l’honor de la seva confiança per algun motiu que mai
acabaré de comprendre. Així mateix, el seu entorn familiar directe, Andrée Bonet, Enrich SanchezBonet, Ana Sanchez-Bonet, i l’extensa família Baschet a França, que continuen donant un preuat
suport a la nostra activitat.
Hem de mostrar la nostra gratitud a totes les persones que han participat de la història Baschet
abans i després de sumar-nos-hi; a tots aquells que s’han interessat per l’obra i que han col·laborat a
la propagació de les idees i de la materialització dels sons; tots aquells amb qui no hem tingut
l’oportunitat de coneixença i tots aquells amb els qui hem pogut conversar i sumar esforços. La
llista d’aquests darrers sembla inacabable però és imprescindible intentar citar-los pel deute
espiritual que tenim amb tots ells, disculpin el que hagi pogut passar per alt:
Alain Villeminot, Masatoshi Kawakami, Uli Zinke, Cristina Vidal Cuadras de Lewin Richter, Terese
Braunstein, Brigitte Toullier, Maryline Maite, Pierre Cuffini, Fly De la Tour i Pierre Malbos,
Francesco Russo, Michel Deneuve, Frederic Bousquet, Cathy Tardieu, Françoise Phroudon, Roman
Pomedio, Gil Bao, Sophie Chenet, Christian Maire, Vincent Valentin, Antonio Gout de Montellano,
Alberto Vidal, Nicole Baschet, Catherine Baschet, Joel Baschet, Eugenie Baschet, Maylis Baschet,
Misha Gross, Beatriz Ferreyra, Marion Schmidt, Ingo Rudloff, Eric Marin, Jacques Barsac, Bart
Hopkin, Hal Rammel, John Ward, William Sethares, Douglas Lee, Trevor Taylor, Gunter Ebert,
Sandu Podea, Valentina Osokina, Lenka Moravkova; l’extraordinària constel·lació del país del sol
naixent: Chieko Miyasaki, Sachiko Nagata, Sr.Iida, Dr.Yoshijiro Kawasaki, els companys de la
Tokyo University of Arts, el personal del Museum of Modern Art Tokyo, Tsutomu Yamash’ta,
Masanobu Fukuoka, Sr.Okaue, Sr.Wanda, Sra.Yamazaki, St.Etani, Dr.Ohashii, Dra.Nishina,
Sr.Murakami i els membres del Yamashiro Insitute; els alumnes professors i companys de la Kyoto
University of Arts i el Kyoto Art Center, Masatoshi Kogawa, Aya Aoshima, Kawase i Kimishima,
Dra.Okada, Dr. Matsui i Dra. Toshie Kakinuma, Montse Marí del Centre Català de Kansai; els
companys de la UNAM, del MUAC i a Mèxic: Dr.Tous, Yoliztli Villanueva -Hugo e Itzam-, Ivan
Navarrete, Edgar Olvera, Gabriel Lora, Jaramar Soto Soria, Pilar Garcia, Dr.Manzano Águila, i els
companys d’aventures a Barcelona: Tomàs Atienza, Miquel Calvet, Dr. Ferran Lega, Xavier Garcia
de PartsPiano, Joan Marimón i Pere Calders, Nico Roig, Miquel Casaponsa, Kato, Maria Coma,
Koulomek, Ashbrg, Ocaixi, NenOstra i l’entorn de Hamsterloco, tots i cada un dels membres del
Gamelan Penempaan Guntur, Agustín Martorell, Alejadro Arrocha, Lluís Sole, Rai Agorreta, Vicent
Fibla, el mestre Llorenç Barber, Barbara Sansone, Jaume Ayats, Sara Guastevi i Oriol Rossinyol Museu de la Música de Barcelona, i una llarga llista de persones de la Universitat de Barcelona que
durant cinc anys han ajudat els projectes del Taller d’Escultura Sonora Baschet que alimenten
aquesta tesi: Dr.Àlex Nogué i els companys del BR::AC; J.M.Berenguer, Dr.Francesc Daumal,
Dr.Joan Valle, Dra.Magda Polo, Dr.Joaquim Dols, Rubén Campo, Jordi Torras, Juan Antonio Ares,
Dr.Gaspar Coll i el Parc d’Humanitats i Ciències Socials de la UB, Dra.Cirlot i el seu equip al
Vicerrectorat de Cultura; Meritxell Anton, Mireia Sopena i Quim de Nys de Publicacions UB; Adrià
Vallès i John O’Connell que han desnvolupat la dimensió informàtica, i com no podria ser d’una
altra manera, gràcies als companys amb qui hem mantingut la flama viva des del taller i que han
contribuït activament a que tesi sigui una realitat: Andreu Ubach, Jordi Casadevall, Miguel Ayesa i
Sonia Ciriza, Pepe Martínez, Rafa Cañete -i Perifèria-, Vicent Matamoros i Silvia Bartolomé.
A un nivell que no permet les nominacions, vull reconèixer el meu agraïment a tots els alumnes que
han assistit a les meves classes de música, de guitarra, a la Facultat de Belles Arts, assignatures
diverses d’Art Sonor, que m’han escoltat, amb qui hem dialogat i que m’han fet reflexionar.
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Què dir de la meva increïble família, a l’arrel i fonamentació dels meus interessos?: Robert Ruiz i
Montserrat Carulla, Roger Ruiz Carulla i Aina Oliver, i els avis que van posar la llavor de l’art en
un infant introvertit, que actualment escriu des de l’altra banda del món.
I especialment a la meva estimada Roseta, entusiasta i lluminosa, còmplice, comprensiva i
generosa, membre imprescindible del taller i de l’aventura artística, sense la qual no hauria pogut
arribar fins aquí.
Sens dubte, així com el mestre François Baschet ens ha obert un univers de possibilitats il·limitades
amb la seva amistosa confiança, el Dr. Jep Cerdà que ha obert la facultat a l’Art Sonor i m’ha
acceptat al seu costat, m’ha dirigit i tutoritzat la tesi com un bon mestre zen. M’ha mostrat que un
veritable artista no deixa mai d’aprendre i que avui en dia és possible dedicar-se a la recerca i la
docència sense perdre mai la honestedat i el bon humor.
A ningú més que a mi li correspon la responsabilitat per les mancances que la tesi pugui tenir,
comparteixo el goig pels encerts que haguem pogut assolir amb tots aquests amics i companys.
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El jove François Baschet al taller de París amb la peça Five B.B. Bells. Treta d’un retall de revista dels anys cinquanta,
trobada a l’arxiu de Bernard Baschet. Pendent de catalogar. Data i autor desconeguts.

-4-

ÍNDEX
INTRODUCCIÓ A LA TESI
Introducció
State of the Arts
Metodologia i procés de la tesi
Estudi de les fonts documentals
Treball de camp i pràctiques amb l’obra original Baschet
Objectius
Caracterització de l’obra i del sistema Baschet
Caracterització general de l’obra
Caracterització de peces concretes

9
10
17
17
19
20
20
23
23

Contextualització de l’àmbit d’estudi: les arts i el so durant el s.XX
Experimentalitat i Ongaku com a teló de fons de l’imaginari sonor

27
31

1. IDEES I TRAJECTÒRIA BASCHET
1.1. Resum
1.2. Context inicial de l’obra Baschet
1.3. Idiosincràsia, poètica i mètode
1.4. Música
1.5. Escultura sonora
1.6. Participació
1.7. Divulgació i pedagogia

53
54
56
59
77
91
109
131

2. El SISTEMA DE L’ACÚSTICA BASCHET
Caracterització i classificació d'aplicacions desenvolupades
pel sistema de funcions acústiques Baschet
2.1.CONCEPCIONS I FUNCIONS ACÚSTIQUES
Idees generals: modularitat dels elements i les funcions
“LA definició”de les funcions i els elements
El refinament de “LA definició” de les funcions i els elements
La interrelació entre els 5 “elements/funcions”
Aparició d’un nou element: el col·lector
2.2. CARACTERITZACIÓ DELS ELEMENTS FUNCIONALS
Atributs, propietats i comportaments dels elements funcionals de l’acústica Baschet.
2.2.1. OSCIL·LADORS
Caracterització dels Oscil·ladors utilitzats per Baschet
Oscil·ladors d’espectre inharmònic:
Làmines suspeses
Làmines xiulants
Tubs suspesos
Tubs quadrats suspesos
Tubs cilíndrics suspesos
Casquets i campanes
Discos (plaques)
Planxes
Làmines fixades
Barres encastades:
·corda de piano encastada

187
189
189
190
192
195
197
203
203
205
210
211
211
223
236
236
243
253
262
267
271
279
283

-5-

·barres encastades llises
·barres encastades roscades
·barres encastades roscades amb pesos intermedis
·barres encastades roscades curtes amb pesos als extrems
·barres encastades roscades dobles conectades amb pesos perpendiculars.
Molles
Oscil·ladors d’espectre harmònic:
Cristalls (barra encastada amb tiges de vidre fregades)
·Cristall Straight Fitting
·Cristall L-Fitting
·Cristall N-Fitting
Altres sistemes pel Cristall
Cordes
Vent (tubs i bisell)
Veu humana
2.2.2 ACCIÓ
Grau d’interacció entre l’usuari i l’estructura sonora
Material i forma dels elements intermediaris
Naturalesa de l’acció i el grau de control sobre les qualitats del so
Orientació dels oscil·ladors i gestualitat
Punt d’atac
2.2.3 COL·LECTORS
Materials
Formes, modes de vibració i subjecció.
Modes de vibració i subjecció
Suspensió amb els difusors inflables
Supensió amb cartutxos de goma
Suspensió amb cordes.
Col·lectors compostos
Connexió als difusors
2.2.4 GAMES I MODULACIÓ DE LES FREQÜÈNCIES
Tipus d’oscil·ladors Baschet en funció dels components de l’espectre.
Definició de l’element funcional en relació als altributs de l’oscil·lador
Aplicacions Baschet per modelar i modular les freqüències
Ordenació, disposicions i valors de les games
Disposicions no consecutives dels sons
Games xentonals - tons inharmònics
Games xentonals amb components diatònics o cromàtics.
Afinacions trobades
Games multitímbriques
Altres configuracions per la modulació dels valors de les games
2.2.5. DIFUSORS
Formes idiòfòniques
Per contacte directe amb la font
Inflables
Pistons de membranes i tubs
Tapes harmòniques
Cons
Planxes metàl·liques (plegades)
Planxes plegades i fraccionades
Mitjans electroacústics
-6-

284
288
289
291
293
295
297
297
301
302
304
307
310
315
318
321
322
323
331
337
339
343
346
346
347
348
349
351
359
362
367
369
370
371
376
378
379
379
381
383
384
387
389
389
392
394
399
400
408
421
433

2.2.6. AFEGITS DE RESSONÀNCIA
Ressonància per contacte
·Cordes
·Bigotis
·Molles
·Interceptors dels oscil·ladors
·Interceptors de la transmissió
·Sordines i apagadors
Ressonància aèria
2.2.7. DESPLEGAMENT DE CONFIGURACIONS
2.2.8. CONJUNTS: POLIVALÈNCIES, CONTRASTS, COMPLEMENTARIETAT

437
437
438
439
441
443
445
446
449
453
465

3. CONSERVACIÓ I NOUS HORITZONS
Program for the future
Conservació per la R+D
Reflexions sobre la conservació de l’obra Baschet
Del catàleg a la base de dades, i viceversa.
Nous horitzons
Breu elogi de la interdisciplinarietat
Aportacions a la museologia, les polítiques educatives i culturals.
Après-Baschet: Memòria abreujada treball 2010-2015
Aportacions i innovació a nivell acústic – constructiu
Aportacions i innovació a nivell de disseny sonor creatiu
Aportacions i innovació a nivell participatiu i pedagògic
Aportacions i innovació a nivell d’ampliació del context artístic
L’Efecte Hipersònic i l’escultura sonora

471
472
477
479
483
487
487
489
497
498
498
498
499
499

4.CONCLUSIONS I OBERTURES
Epíleg

503
509

Bibliografia

511

-7-

INTRODUCCIÓ
Bernard i François Baschet són reconeguts internacionalment com a principals figures
iniciadores de l'escultura sonora, des dels anys cinquanta del segle vint. Han realitzat
exposicions i gires de concerts arreu del món, als grans museus i centres d'art
contemporani de París, Londres, Berlín, Hèlsinki, México D.F., Toronto, Nova York,
Chicago, Osaka, Madrid i Barcelona, entre molts d'altres. Basant-se en extensos estudis
d'acústica i organologia aplicats a l'escultura, van generar nous instruments musicals i
van crear una nova disciplina -amb un peu a la ciència acústica i l'altre al món de l'art- :
l'Escultura Sonora. En aquest àmbit interdisciplinari les formes plàstiques estan
indissolublement vinculades a les possibilitats sonores de cada estructura i a l‟activitat
que se‟n deriva. Els descobriments i posicionaments dels germans Baschet han sigut
molt influents internacionalment i han obert diverses vies pioneres en el seu moment,
des de les exposicions fomentant la participació del públic, passant per tallers de
construcció d'escultura sonora ambiental, fins a una pedagogia musical alternativa, molt
estesa al centres d'ensenyament primari i secundari de França. Malgrat tot, l‟obra dels
Baschet sovint s‟associa tan sols a algunes de les seves invencions, o a una estètica
concreta, quan de fet això és la simplificació d‟un univers sonor i filosòfic molt més
profund del que alguns entesos donen per sabut. Endinsant-nos en l‟obra i el pensament
dels Baschet descobrim una obertura que els fa inclassificables, i ens obliga a observar
una complexitat que no permet judicis simplificadors.
Les línies de treball obertes per Baschet es caracteritzen per ajuntar elements de
l'escultura i aspectes de l‟estètica musical del segle XX, cosa que permet treballar als
artistes plàstics d‟acord als paràmetres de música contemporània, i viceversa.
L'art sonor de la segona meitat del segle XX s'ha decantat fortament cap a l'àmbit de
l'electrònica. El valor d'aquesta tesi rau en la investigació sobre la branca mare de l'art
sonor, relativa a l'acústica, que acumula sabers desenvolupats durant segles i que gràcies
al treball i enfocament modular de Baschet permet nombrosos desenvolupaments i
aplicacions, que pot repercutir en el desenvolupament de l‟art sonor en el futur. L'interès
d'estudiar directament les fonts documentals generades per aquest artista no és només
històric. La filosofia i especialment els principis acústics desenvolupats per Baschet
continuen sent uns recursos absolutament vàlids avui en dia i resulten ser la major font
de coneixement acústic teòric i pràctic del segle vint. Tenir accés a aquests
coneixements d'una manera estructurada i comprensiva ens ofereix un enfocament d'un
valor incalculable, imprescindible per a qualsevol recerca, aplicació o desenvolupament
artístic sonor de caràcter acústic. François Baschet mateix ens dóna accés a tot el seu
arxiu documental i ens ha mostrat la seva plena disposició a que el seu llegat es preservi
i difongui. Es tracta d‟una oferiment històric que assumim amb la màxima
responsabilitat.
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STATE OF THE ARTS
Malgrat els èxits esclatants en algunes èpoques, el reconeixement històric en alguns
àmbits acadèmics, l‟obra dels Baschet està molt lluny d‟haver sigut estudiada i
divulgada amb la profusió que mereixeria. Quan l‟any 2010 vam tenir la sort i l‟honor
de conèixer François Baschet, que residia a Barcelona, vam constatar que l‟obra Baschet
no havia conclòs, i que la revisió raonada del corpus, no s‟havia plantejat encara d‟una
forma sistemàtica. François Baschet tenia noranta anys, i malgrat alguns infarts
cerebrals lleus, recomponia la memòria, la intel·ligència i la imaginació per buscar
noves oportunitats. El fet és que des del primer moment totes les parts vam entendre que
teníem davant nostre l‟ocasió extraordinària de sumar esforços en benefici mutu;
tanmateix teníem molta feina per davant, molta de la qual, el mestre Baschet no podia
dur a terme, i si ho fèiem bé, tindrien lloc desenvolupaments somiats llargament que ell
mateix no arribaria veure mai. François ens va donar accés als seus arxius personals a
Barcelona i París, -pendents d‟indexar i digitalitzar- i ens va posar en contacte amb els
seus col·laboradors més íntims. Per poder seguir mirant endavant, en un projecte
intergeneracional, calia poder mirar enrere i reconèixer tot allò rellevant a preservar,
abans que fos massa tard.
Així doncs, davant de la falta d‟un índex de l‟obra i de la documentació, i la mancança
d‟un catàleg raonat, ens vam sumar a la seva aventura i vam formar un petit equip que
treballàvem sense pressupost per l‟organització de tota la documentació. Aquesta tesi,
s‟inscriu en aquest procés, que pretén posar les bases pel primer catàleg raonat
d‟escultura sonora, que tots imaginem com una plataforma multimèdia, que pugui
mostrar convenientment les diverses dimensions de l‟obra, d‟acord amb les possibilitats
de les noves tecnologies, i les característiques intrínseques d‟una obra que s‟ha de tocar
i escoltar.
La història dels germans Baschet és llarga, rica, complexa i poblada de passatges
desconeguts pel gran públic. La gènesi d‟aquesta tesi va lligada directament a l‟última
etapa vital de François Baschet. Així doncs no hem volgut fer encara cap recull
exhaustiu sobre exposicions, concerts, discografia, perquè això suposa una recerca en la
història de l‟art, massa extensa pel domini del nostre actual projecte.
Amb el transcurs de cinc anys des que vam començar la tesi, inicialment sense cap beca
ni suport econòmic, però amb l‟entusiasme provocat per una aliança internacional
creixent, hem aconseguit posar les bases perquè en un futur proper disposem de
traduccions i reedicions dels llibres, i una nova plataforma documental interactiva i
multimèdia posi a disposició de tot el món, tota la informació, tal com ens agradaria per
gaudir de l‟obra i continuar amb una trajectòria que va més enllà de l‟obra de dues
persones, al centre de la qual hi ha unes conviccions generoses i visionàries.
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François Baschet i Martí Ruiz, al barri de gràcia, parlant sobre projectes de futur, estiu de 2010. Foto
Andreu Ubach.

Les circumstàncies del nostre estudi i la nostre dedicació són prou especials. Aquesta
tesi comença a escriure's conjuntament amb el darrer gran projecte de François Baschet:
La creació d‟un nou taller i l‟organització espontània d‟un equip reduït, en un context
molt específic, amb la voluntat de recopilar el màxim d‟informació, transmetre'ns les
idees i valors, i encoratjar els desenvolupaments, tal i com havia fet durant tota la seva
llarga vida.

D‟esquerra a dreta: Dr.Cerdà, el mestre de taller J.A.Ares i François Baschet; 2010, taller de metall del
Departament d‟Escultura de la Facultat de Belles Arts de la UB. Foto M. Ruiz.
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El procés culmina intentant posar una mica d ordre entre milers de fotos, dibuixos, dates,
noms, invencions, referències, memòries i projectes. Tot allò acumulat pels germans
Baschet, d‟entre allò que ha quedat als seus tallers al cap de dècades de treball, i allò
repartit i publicat arreu del món. La producció és massa prolífica com per a retrobar-ho
tot, referenciar-ho tot, indexar-ho tot, analitzar-ho tot. El mestre François mai no va
guardar-ho tot ni ens va demanar a nosaltres d‟esser exhaustius. Si que tàcitament ens
va convidar a comprendre i assimilar, per jutjar, amb criteri, què cal preservar, d‟acord a
les necessitats de noves generacions en nous contextos. El repte és majúscul.
Al cap d‟un temps, vam tenir l‟honor de conèixer Bernard Baschet, la seva família i el
seu equip a l‟Associació Structures Sonores Baschet, dedicada fonamentalment al
treball de sensibilització inclusiva amb l‟Instrumentarium pedagògic. Sumant esforços
per la catalogació i l‟organització de formes de treball compartides, que beneficiessin la
comunitat a una escala internacional. Bernard ens acull diverses vegades a cada seva per
treballar en l‟arxiu, extensíssim però parcial, en que treballà fins els seus últims dies.

D‟esquerra a dreta: Jordi Casadevall, Bernard Baschet, Martí Ruiz, Andreu Ubach. A sota la somrient
néta de Bernard, Maylis Baschet, a la Grange de St. Michel Sur Orge, a les afores de París, 2012.

Amb la mort dels dos germans, ens manca la presència, la font més directa i dialogant,
però resten documents, films documentals, entrevistes, unes desenes de continuadors,
col·laboradors i probablement el més important: les escultures originals, sempre enceses,
vives, i els seus sons, com a diàleg no verbal ple de coneixements, imaginació i anhels.
Les peces originals mantenen el més netament possible l‟argument primordial. Tot el
que hi ha darrere, s‟ha preservat prou per a estudiar-ho, assimilar-ho i seguir
evolucionant. Es tracta d‟una obra que pot perdurar mes enllà de les persones en
particular, les formes i els sons, com un jardí que han plantat i del que ara se n haurà
d‟ocupar tanta altra gent.
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No disposem d‟un llibre d‟història complert, ni de volums especialitzats en aspectes
concrets. A les nostres mans tenim quatre llibres diferents en llengües diverses i cinc
documentals –la majoria impossibles d‟adquirir per un públic general-, en diverses
llengües. Després de buscar entre les fonts disponibles, constatem que algunes fites que
podríem considerar rellevants de vegades no apareixen a cap dels llibres. A tall
d‟exemple podem destacar que respecte la col·laboració dels Baschet amb Ravi Shankar
només hem trobar un paràgraf descartat en una versió inèdita del llibre de François, però
no hem trobat les cap reflexió sobre quina experiència en van tenir, ni els Baschet, ni
Shankar, ni el director de la pel·lícula que va utilitzar aquesta música, ni l‟audiència de
l‟època. Les figures personals dels dos germans no es coneixen en la seva més àmplia
dimensió, i hem pogut constatar que els seus amics recorden històries completament
inèdites, que aporten llum nova respecte la seva obra. La inventiva desbordant de
François, per exemple es manifestava contínuament en tots els àmbits; tan a tall
d‟exemple volem esmentar una anècdota que podria passar desapercebuda i
desaparèixer, si no fos per la memòria dels seus amics: una nit, fent tertúlia de
sobretaula al taller, algú va parlava de metrònoms. François es va proposar un
metrònom que funcionés a vapor. L‟endemà al matí, la invenció s‟havia materialitzat
modificant una olla a pressió, en la qual François havia instal·lat un sistema de vàlvules
i tubs i contrapesos, que permetien a l‟usuari de decidir el tempo i que el nou metrònom
el mantingués, to exhalant petites quantitats de vapor regularment. Una idea com
aquesta, avui en dia, podria sustentar l‟obra sencera d‟un jove artista sonor que treballés
entorn de la noció del temps, la repetició, la sincronia, i els seus oposats, les paradoxes
conceptuals del ritme, etc. Tanmateix, la imaginació incombustible de François va
plantejar el repte i el va resoldre en una nit, i amb això en va tenir, prou. Va continuar
amb altres projectes, reservant la idea per si mai feia falta. L‟invent encara resta en el
taller de París, sense esser mencionat enlloc, excepte per Villeminot, amic conscient de
la importància d‟oferir una relació complerta dels fets històrics.

Metrònom a Vapor de François Baschet. Datació imprecisa al voltant dels anys 60.
Pendent de restauració, Taller de París. Foto de Martí Ruiz, 2014.
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Són molts i de molts tipus diferents, doncs, els coneixements necessaris i desitjables,
que ens convindrà indagar en el futur, per poder dir que coneixem l‟obra Baschet
definitivament.
Donada la feliç circumstància de la digitalització, traducció i imminent reedició del
llibre de François Baschet Les Sculptures Sonores1, a càrrec d‟Edicions i Publicacions
de la UB, ens veiem una mica alliberats de la funció de relatar tot el que ja s‟hi explica.
Altrament hauríem naufragat tractant de copsar en un espai limitat de temps i de text, tot
allò acumulat, experimentat, proposat i descrit per François.
La figura dels germans Baschet resulta fascinant i no deixa ningú indiferent. La seva
trajectòria activa es desenvolupa al llarg de seixanta anys en múltiples ramificacions
complementàries i simultànies. Per res del món ens atreviríem a fer un relat complert de
la seva trajectòria artística i vital. El fet que hi hagi documentació publicada ens podria
fer pensar que ja coneixem la història però no és així, i de fet, la història no ha acabat.
El recent decés de François l‟any 2014 i de Bernard l‟any 2015, ens hauria de mostrar
amb claredat que no tenim prou perspectiva respecte el global de la seva obra.
La caracterització de l‟obra que podem fer-ne avui en dia, no pot ser-ne la història
complerta. Els germans Baschet tenen una trajectòria llarga que arriba fins a avui en dia.
Com n‟hauríem pogut relatar la història si nosaltres mateixos ens hi hem afegit,
participant dels últims anys de l‟obra, particularment de François Baschet?
Així que hem pretès entendre, introduir-nos en el context i el rerefons, i recopilar el
màxim d‟informació, descobrint els fils de cabdells repartits arreu de fa temps.
El futur catàleg multimèdia interactiu es pot concebre com una “Baschetopedia”. El
mestre François reia quan li plantejàvem en aquests termes. Orgullós per la perspectiva
de continuïtat, de transmissió intergeneracional, i rialler perquè a la seva edat el bon
nom i la reputació no li importaven. Sí que li importava que les seves aportacions
poguessin ser-nos útils. A més, el nou context tecnològic digital li permetien entendre la
nostra idea d‟una mediateca i arxiu amb tot els seu documents i li semblava útil. Hem
accedit a tota la documentació possible i sabem que n‟hi deu haver més a Europa, Estats
Units, Canadà, Mèxic, i Japó. El repte de conservar els documents materials originals
caldrà prendre‟l entre totes les persones implicades, és una tasca que escapa el nostre
domini d‟acció, però hi treballarem amb entusiasme. Vam acordar que inicialment, el
més important era la digitalització i l‟organització internacional d‟una base de dades
pública, projecte paral·lel a la tesi, que veurà la llum en un futur proper.
François la volia cedir a tothom. Literalment a tot el món.
Per a arribar a catalogar-ho tot, calia entendre l‟obra des de l‟acústica, i aquest és
l‟objectiu de la tesi. Com podríem fer una catàleg gastronòmic sense menjar, degustar i
cuinar? De la mateixa manera, ens hem dedicat a aprendre tot allò necessari per tractar
l‟obra com es mereix, és a dir, no com una escultura convencional, sinó com un sistema
ressonant, que interacciona amb les persones. El present treball serveix per reivindicar
una vegada més que el sistema Baschet és fàcilment comprensible i aplicable
contemporàniament. Aquest fet dispara tota mena de processos, de conservació i creació.
Així doncs, malgrat que el present estudi pretén organitzar totes les concepcions sobre
les funcions, elements i aplicacions acústiques, la nostra tesi de fons és que tota aquesta
1

BASCHET, François. Les Sculptures Sonores, The Sound Sculptures of Bernard and François Baschet,
Sound¬world Publishers, Chelmsford UK, 1999.
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dimensió tècnica no tindria major interès artístic si no fos pels usos culturals i les
diferents situacions que proposen.
Amb això volem expressar que tot el coneixement tècnic, tota la ciència en abstracte i
les solucions aplicades (el que justament en anglès en diuen “nuts and bolts”) no és res
sense el so real produït per persones reals, de la mateixa manera que una partitura no
inclou mai tot el que s‟esdevé durant cada interpretació. Les partitures, com les
escultures, són grans plataformes conquerides i perpetuades, des d‟on es poden produir
experiències sensorials reals, nous usos i noves interpretacions. Totes les hores de so
viscudes durant la història Baschet (per ells mateixos, i pels visitants, ) són de diverses
naturaleses, totes elles esquives a ser explicades en funció només d unes escultures i uns
principis estructurals.
Amb aquesta tesi hem volgut centrar-nos en allò objectivable i en les informacions
disponibles. Altrament, la relació humana amb el so, les relacions entre tots nosaltres,
són la cara oculta d‟aquesta lluna plena que és el corpus escultòric. La reivindicació
ètica de l‟estètica dels germans Baschet, és el que caldrà mantenir tan o més que els
plànols, esquemes, dibuixos, textos, fotos i objectes històrics. Ens hem proposat
comprendre i explicar el funcionament acústic de l‟obra, sense provenir de l‟àmbit
especialitzat de la física acústica, ni de la sonologia, la luthieria o la musicologia.
L‟expliquem des de l‟experiència del treball directe amb Baschet, i des del que la
mateixa obra ens explica.

Tanmateix, oferim un assaig més ampli per situar les idees, els fets i les propostes més
destacables, i així reclamar una vegada més l‟atenció sobre el corpus intel·lectual i
tangible que han llegat a la humanitat. La nostra tesi reclama precisament el valor del
conjunt de la trajectòria i n‟aporta -com a prova destacada i de valor indubtable-, el
sistema conceptual per la comprensió de l‟acústica.
Amb el pas del temps hem acabat per referir-nos sorneguerament a La Baschetologia
com a camp d‟estudis que inclou totes les àrees del coneixement, i es pot desenvolupar
en diverses branques historicistes i prospectives. Esperem doncs que la tesi serveixi
d‟introducció a la Baschetologia, en la seva dimensió més àmplia per a aquells que la
desconeixen, i alhora, serveixi per a consolidar la dimensió objectivable de l‟acústica.
Hem trobat interpretacions i explicacions dels fenòmens acústics, clarament més
comprensibles que el que trobaríem en els llibres especialitzats en física del so, amb
perdó dels experts. Hem trobat àmbits de recerca en els que segurament ningú ha
aprofundit tant com els Baschet, i és en aquest punt, que la seva recerca històrica
connecta directament amb la recerca present i futura. Potser massa avançada i
aprofundida perquè la cultura popular de les nostres societats contemporànies l‟apreciïn
com caldria esperar. Esperem que el present treball aporti arguments suficients per a
comprendre aquesta apreciació, i estimuli la urgència de passar a l‟acció a totes les
institucions educatives i culturals que podrien beneficiar-se d‟una trajectòria pionera,
però que diverses administracions han desatès reiteradament. De la mateixa manera que
François no ha exhaurit durant seixanta anys cap de les vies, disciplines i propostes, sinó que les ha obert de bat a bat-, nosaltres en cinc anys no hem pogut sinó córrer
esperitats pel seu jove objectiu.

- 15 -

Les línies de desenvolupament ulteriors ja han demostrar ser diverses i florides. També
en farem sumari esment en el darrer capítol, tan per donar constància que la nostra
afirmació, que recull l'esperança evolutiva del sistema creatiu Baschet, que no es basa
tan sols en una voluntat, sinó en fets consumats i activitats que un volum com aquest no
pot recollir.
Hem considerat que comprendre i poder explicar el funcionament de l‟obra és
fonamental perquè els mateixos Baschet han articulat el seu discurs entorn de la
transmissió de coneixement i d‟experiències. Per assegurar que les experiències directes
de l‟escultura sonora continuïn essent vives – i no narracions sobre elles- en convé
afavorir el coneixement sobre el funcionament -acústic, mecànic -. Així podem mantenir
les obres actives, i tots aquells qui ho vulguem, contribuir als objectius dels Baschet de
fomentar la sensibilització artística, la creativitat i la inventiva.
Cada un dels següents capítols, està plantejat com un primer pas per a continuar
aprofundint en tots ells en el futur, amb les col·laboracions interdisciplinàries i
internacionals més àmplies possibles.

François Baschet a l‟aula 206.2.bis, Facultat de Belles Arts de la UB, amb J. Casadevall i M.. 2010.
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METODOLOGIA I PROCÉS DE LA TESI
La naturalesa de la tesi ha comportat una metodologia mixta, dissenyada ad hoc.
Fonamentalment, es tracta de la recopilació i estudi de fonts documentals, accés a peces
originals, enregistrament i anàlisi dels sons, i treball de camp en tots els àmbits
relacionats –exposició, manteniment, restauració, construcció, ús musical, divulgatiu i
pedagògic. L‟estudi comparat dels tres àmbits d‟acció, contrastat amb lectures
complementàries sobre temes relacionats, i la recerca simultània envers noves
configuracions, aporta una visió aprofundida sobre l‟àmbit central del sistema acústic.

Estudi de les fonts documentals:
.Digitalizació de la documentació original proporcionada per l'autor.
Diverses estades al Taller de París de François Baschet –Rue de Jean Beauvais 11-,
i taller de Bernard Baschet, “La Grange” i seu de la Associació Structures Sonores
Baschet St. Michel-Sur-Orge. Treballant en col·laboració amb Terese Braunstein,
Uli Zinke, Ana Sánchez-Bonet, Brigite Touillier, Maryline Maite, per la
catalogació de l‟obra i l‟ordenació de la documentació. Recopilació de
documentació escanejada per la SSB i digitalització de:
Il·lustracions originals de François Baschet.
Il·lustracions originals d‟Alain Villeminot.
Llibretes d‟estudis personals de François Baschet.
Plànols i plantilles.
Bibliografia editada i inèdita dels autors.
Originals de les patents de diversos països.
Articles descatalogats, versions inèdites i definitives de textos publicats.
Recopilació de 5 pel·lícules documentals, no disponibles al públic
actualment.
Films inèdits 8mm (rodats a Japó, França, Nova York)
.Entrevistes i converses personals amb François Baschet i Bernard Baschet.
Moltes d‟elles enregistrades però evidentment no totes, donada l‟estreta relació de
treball que hem establert amb els germans. Altrament, hem pres bona nota de tot
allò rellevant. Converses, correus electrònics i per telèfon, assessorament
continuat sobre qüestions històriques i projectes nous, dels quals la present tesi
constitueix un eix universitari central pel qual tots hem treballat.
.Entrevistes als seus col·laboradors: Alain Villeminot, Terese Braunstein, Pierre
Malbos, Cristian Maire, Michel Deneuve, Frédéric Bousquet, Cristina VidalQuadras, Jordi Casadevall, Miquel Calvet, Andreu Ubach, etc.

El volum de dades digitals excedeix de molt llarg el que es pot adjuntar com a material
annex en aquesta tesi. Els documents enregistrats i digitalitzats es troben disponibles per
la consulta a la Facultat de Belles Arts. El material audiovisual i sonor enregistrat es
troba en cru, pendent d‟editar, si se‟n volgués publicar una selecció. El cineasta Joan
Marimón, en paral·lel ha enregistrat una bona part de les activitats i trobades amb
François Baschet, per a un nou film documental de l‟última etapa del mestre i la
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transmissió intergeneracional. Tot plegat complementa la sinèrgia de processos entorn
del propòsit central de la tesi.
Tot el material digitalitzat, pertany actualment als hereus de François i Bernard Baschet,
de manera que no considerem legítim posar a disposició pública tota aquesta
documentació. Efectivament tenim el mandat de François i l‟acceptació de Bernard per
treballar en la catalogació, però evidentment es tracta d‟un procés de col·laboració que
cal continuar, des de la nova perspectiva aprofundida que hem adquirit, de manera
col·legiada.
Tota la informació i documentació que oferim en el nostre estudi, està subjecte a la
regulació administrativa pròpia d‟una recerca doctoral. La propietat intel·lectual de
l‟obra i la documentació derivada, evidentment continua pertanyent als seus autors i
hereus legítims.
Així doncs, l‟arxiu documental físic, pertany als hereus de la família Baschet, i
tanmateix, el coneixement assolit pels germans Baschet –l‟accés a les diverses formes
de coneixement, ara classificables- passen a formar part del gruix del coneixement
universitari, tal com ens vam proposar juntament amb el mestre François.
Al llarg de tota la tesi, presentarem fotografies dels arxius personals de François i
Bernard Baschet. Sovint desconeixem el títol exacte de l‟obra, les seves dimensions, els
seu autor, la localització i la datació. Sempre que tenim constància d‟alguna d‟aquestes
dades les explicitem. En cas contrari, ens hem permès la llicència de no esmentar les
dades que no coneixem de cada imatge, per alleugerir els peus de foto.

Un full de contactes fotogràfic descatalogat, pendents d‟ampliació, on trobem una de tantes peces
originals descatalogades.
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La prolífica obra dels Baschet ha generat documentació a mans de països, institucions i
particulars molt diversos. Després d‟una primera fase de recopilació d‟arxius en els
cercles més propers als autors a França i Barcelona, durant tot el procés de la tesi hem
continuat localitzant i recopilant documentació a l‟estranger, particularment a Mèxic i
Japó. Tal i com hem planificat la base de dades, estem a punt per localitzar, rebre i
organitzar les documentacions que seguim adquirint. En aquest mateix sentit, la tardor
de 2015, el professor Yoshihiro Kawasaki de la Universitat de les Arts de Tokyo ens
anuncia la voluntat de crear un arxiu sobre l‟obra Baschet a Japó, en col·laboració amb
les altres institucions japoneses implicades, per localitzar tota la documentació generada.
Així doncs, més enllà de la valuós volum recopilat digital i físicament, estem molt
satisfets amb el progrés realitzat en la creació de xarxes internacionals de col·laboració
per continuar el procés. Altres contactes històrics a Alemanya –amb Günter Ebert, editor
de Kanglobjekcte- , amb el personal al MUAC de México D.F, i Marion Couturier –
galerista als estats units dels Baschet-, altres persones que han tingut relació amb els
Baschet com ara Bart Hopkin, així com institucions que s‟hi interessen per primera
vegada, multipliquen les possibilitats d‟eficàcia a l‟hora de cercar i acumular nova
documentació històrica. Insistim, l‟obra Baschet continua viva i ens trobem lluny del
moment en que puguem considerar que s‟ha localitzat i centralitzat tota la documentació,
totes les històries i particularitats de projectes i relacions destacables. Per això,
considerem que el nostre major èxit se situa en aquest pla de formulació d‟aliances
internacionals, més intangible però imprescindible, que permetrà continuar amb els
progressos obtinguts fins el moment.
A banda de l‟estudi de les fonts documentals originals, la nostra recerca ens exigeix la
lectura d‟altres autors sobre qüestions relatives a l‟acústica i teoria musical
contemporània, la psico-acústica, la pedagogia i la filosofia de l‟art, l‟art sonor, la
música experimental, la museologia contemporània, l‟antropologia de l‟art, etc., que es
troba referenciada en la nostra bibliografia.
Treball de camp i pràctiques amb l‟obra original Baschet
François Baschet, el seu entorn i la Fundación Internacional de Arte Sonoro y
Pedagogía Baschet ens han cedit nombroses peces originals. En viatges a França,
Mèxic i Japó, en totes les ocasions que hem tingut accés al treball i estudi amb les peces
originals, hem fet tot el possible per endinsar-nos en totes les activitats relacionades:
Anàlisi de les obres:
Aproximació al potencial sonor de cada peça. Els enregistraments que realitzem
són testimoni del nostre propi descobriment i aprofundiment progressiu, en les
qualitats de l‟obra, intentant posar en valor allò més singular de cada peça, en
relació amb la resta del corpus. Enregistrament de sons i anàlisi espectrogràfic,
amb programari informàtic, per a la caracterització dels sistemes i plantejar
empíricament la correlació entre els atributs estructurals i les funcions acústiques.
Mesurament de dimensions físiques més rellevants de cada peça per l‟estudi
analític comparat.
Exposició:
Hem participat de dues grans exposicions i hem organitzat mostres més petites,
introduint-nos a les implicacions de cura i manteniment de les obres interactives.
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Ús divulgatiu i pedagògic:
En les exposicions, mostres, activitats docents a la UB, i esdeveniments en
diversos contextos, ens introduïm a les funcions necessàries d‟explicació,
sensibilització i pedagogia –respecte de la dimensió acústica, artística, musical,
etc.-.
Ús musical i creatiu:
Recerca i experimentació a nivell de taller i activitat pública en col·laboració amb
altres artistes i músics.
Restauració i reconstrucció:
procés que permet l‟estudi organològic, musicològic, històric, de diverses peces
cedides al taller de la UB i cinc peces de l‟Expo Osaka 1970, i impulsa la resta
d‟altres activitats.
Construcció:
Validació empírica continuada de tot allò que estudiem i anem comprenent a
nivell acústic. L‟exploració de les configuracions amb variacions i elements
idèntics als utilitzats pels Baschet aporten una perspectiva comparativa per
comprendre les característiques rellevants, recollides en la tesi.

OBJECTIUS
Caracterització de l‟obra i del sistema Baschet
El mateix procés d‟aproximació a l‟obra és en sí mateix un objectiu. Progressivament
podem formar-nos una idea dels atributs més rellevants a estudiar en major profunditat.
L‟objectiu fonamental és el de comprendre l‟obra per poder explicar el sistema acústic,
en relació a les idees i les intencions artístiques.
Quan el procés d‟adquisició d‟experiència i d‟informació -a nivell històric i acústic- ens
ha permès comprendre el sistema general de l‟obra, (durant la primera fase de la tesi,
hem procedit a concebre la base de dades que permeti classificar les peces d‟una forma
coherent amb les característiques estructurals i funcionals.
Els atributs dels camps de la base ha sigut dissenyats en funció del tipus d‟informació,
els formats dels arxius, i les característiques paramètriques (disseny estructural i sonor).
La base de dades, ara ja programada, haurà de gestionar una complexitat d‟informacions
relacionades amb les peces –que evidentment existeixen a la base de dades en tant que
en tenim alguna constància, en forma de text, imatge, so, vídeo, etc.-, informacions
relacionades que solen organitzar-se per criteris diferents però que s‟han de poder creuar,
a grans trets:
-Històric: dates, llocs, persones, etc.
-Acústic: funcionament i elements de configuracions modulars habituals en Baschet
-Estructural -escultòric: materials, dimensions, etc.
-Musical: tonalitats, afinacions, tímbrica, espectrogrames, etc.
-Usos i propòsits
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Una vegada realitzat el disseny de la base de dades, l‟hem programada amb la
col·laboració de diversos experts informàtics, hem introduït la major part de la
documentació gràfica adquirida en un servidor, l‟hem posada en funcionament per a
constatar l‟adequació dels criteris del disseny a l‟anàlisi de les peces que tenim a
disposició. Actualment la base de dades és operativa i n‟estem desenvolupant les
interfícies d‟administrador i d‟usuari.
Simultàniament, hem analitzat una selecció de peces a les que hem tingut accés, des del
punt de vista sonor i estructural –amb menor detall del que la base de dades permet
respecte els paràmetres de les dimensions dels components- per aconseguir la
caracterització d‟un nombre suficientment representatiu de peces.
Per ara, fins on hem arribat, hem evitat perdre‟ns en el detall de mesurar cada peça,
prioritzant la comprensió del comportament dels elements. Des d‟aquesta perspectiva de
comprensió creixent de la complexitat i de la rellevància dels paràmetres estructurals,
hem implementat modificacions a la programació de la base de dades, afinant la
capacitat analítica d‟aquesta, per a la pluralitat de l‟obra Baschet. El que hem prioritzat
en tot moment ha sigut poder comprendre el vincle entre el coneixement teòric i les
observacions dels fenòmens sonors. Així doncs, ens hem dedicat a enregistrar sons i
analitzar-ne l‟espectre de freqüències per a contrastar les nocions teòriques amb les
dades empíriques. Tots els arxius sonors que presentem han sigut elaborats per nosaltres
personalment: la interpretació, l‟enregistrament, l‟edició, a no ser que s‟especifiqui
alguna col·laboració.
Oferim els arxius de so en format estèreo i alguns en mono quan l‟especialitat no era
rellevant. Els hem editat sempre que ha fet falta, procurant no modificar els sons el més
mínim, tan filtrant sorolls de fons o sorolls paràsits derivats del mateix equipament.
En hi referim seguint la numeració i títol de l‟arxiu segons figuren en la compilació
d‟arxius adjunts. Conjuntament, sempre que ho hem cregut convenient per les
argumentacions, inserim captures de pantalla de les visualitzacions del so, en la seva
habitual imatge dinàmica o el seu espectrograma.

Un exemple de visualització, en aquest cas, l‟enregistrament d‟una breu improvisació amb el Cristall
restaurat d‟Osaka 1970. Arxiu de so: 0.Cristall_impero_octubre2015.
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En la visualització a dalt, veiem representada la intensitat del so en l‟eix vertical, i les
durades en l‟eix horitzontal. En la visualització espectral a sota, veiem el temps
representat en el mateix eix horitzontal, però en l‟eix vertical s‟hi representes l‟espectre
de freqüències. Les freqüències més greus a baix i més agudes a dalt, poden llegir-se en
una escala en Hz i KHZ, o amb els noms de les notes musicals, a voluntat. La intensitat
de cada freqüència es representa en forma de color. Com més lluminosa és la gràfica
més intens és el so.
L‟anàlisi paramètric dels sons enregistrats, també, evidentment podrien ser més detallats
i aprofundits. Creiem que el sol fet d‟aportar els espectrogrames ja posa les bases per a
estudis posteriors, innecessaris en la fase en a que ens trobàvem. Altrament, hem
intentat aportar un volum d‟informació prou variada i compatible per a facilitar la
comprensió de les idees més generals de l‟obra en termes acústics, i alhora ser
específics sobre els casos particulars.
Els sons enregistrats, amb gravadors digitals senzilles Zoom H1 i Zoom H4, són
retallats, i analitzats “manualment” treballant sobre l‟espectrograma “amb les orelles”.
Les notes que indiquem com a tons audibles, els hem destriat personalment escoltant els
enregistraments detingudament, des d‟un punt de vista subjectiu. Evidentment,
seleccionant i filtrant les freqüències presents en l‟espectrograma, i comparant-les amb
el conjunt de freqüències de l‟espectre, per a discernir si els parcials presents es poden
escoltar com a tons independents, o si resten emmascarats en el timbre general.
Així doncs, en l‟última etapa de la tesi, simultàniament a l‟estudi de les fonts i l‟obra
original, el treball en les diverses facetes i activitats, la caracterització de estructural i
sonora de les peces, hem creuat totes les informacions analitzant el sistema acústic
Baschet, en tant que formulació modular. Així hem arribat a la caracterització dels
elements emprats en permutacions diverses durant 60 anys, podent oferir exemples reals
de totes les nostres observacions, amb una comprensió íntima de les motivacions i
objectius, a nivell acústic i artístic, que donen forma a l‟obra Baschet. D‟aquesta manera,
podem oferir una lectura de l‟obra –de nombroses peces en particular- i el sistema
conceptual subjacent, cosa que permet múltiples desenvolupaments i línies de recerca.
Des del principi de la nostra col·laboració amb François Baschet ens vam plantejar
treballar per a una millora general de les condicions d‟accés i comprensió de l‟obra,
dinamitzant la possibilitat d‟obtenir més informació històrica de l‟obra i les
perspectives per analitzar-la. La nostra hipòtesi, que no és altra que la pròpia dels
Baschet, és que la comprensió del sistema permet la formulació de nous horitzons en
l‟àmbit de l‟escultura sonora.
Hem elaborat també un assaig que introdueix les nocions clau de la teoria del so i de la
música necessàries per la comprensió dels nostre estudi de l‟escultura sonora.
Inicialment havien de ser tansols unes sobre la física del so, algunes nocions sobre
tímbirca, tonalitat i xentonalitat, que volíem aportar com a interludi, entre l‟explicació
de la trajectòria artística Baschet i l‟estudi del sistema acústic, per situar el pla on es
produexien la recerca i la innovació.
Durant el procés de la tesi hem tingut nombroses ocasions per donar classes, xerrades i
demostracions en contextos diversos; malgrat que l‟obra Baschet es pot gaudir sense
necessitat de cap conenixement teòric, quan es tracta d‟explicar-ne el funcionament, descriure‟n les sonoritats com a propietat emergent dels atributs estructurals-, ens hem
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adonat que els conceptes de teoria del so i musicals necessaris són molts, i sovint poc
coneguts per la majoria de persones. Per aquest motiu, el capítol que els hem dedicat ha
crescut fins auna extensió tal, que ens ha semblat convenient de presentar-lo en el libre
d‟annexos, de manera que no interrompi la lectura de la tesi sobre els sistema Baschet.
Així mateix, es pot consultar simultàniament, a la lestcura de la tesi. El fet de disposarlo a l‟annex, no li resta importància en cap sentit. Senzillament qu e es tracta d‟un
compendi de coneixements previs massa extens per a encabir-lo en el gruix del volum
principal. Sense un coneixement previ d‟aquestes nocions -generals i especialitzades-,
es fa difícil pensar que hom pugui copçar el valor del sistema acústic que ens ocupa.

Caracterització general de l’obra
A nivell de caracterització de l‟obra en general i de les peces en particular –una vegada
hem aconseguit disposar del màxim d‟informacions concretes -, hem optat per
classificar tota la informació entorn dels objectes, de les peces realitzades. Des d‟aquí
en un futur es poden derivar la resta de qüestions relatives als usos artístics, musicals,
socials, pedagògics, etc. De cara la comprensió de les propostes acústiques i al cap de
vall les propostes artístiques dels Baschet hem distribuït les nostres observacions en tres
blocs explicatius, anant del general al particular:
-Caracterització general de l‟obra (idees fonamentals i la trajectòria artística)
-Caracterització del sistema acústic, els elements funcionals i les configuracions
-Caracterització de peces concretes (fitxes)
Havent elaborat una primera indexació de les peces, ens hem plantejat quin criteri
podria servir per a donar una visió de síntesi del conjunt. Descartant l‟ordenació
cronològica –que ha de ser una de tantes ordenacions possibles del catàleg hipertextualhem establert els criteris de classificació segons el propi sistema Baschet. La descripció
dels elements del sistema, així com totes les variacions de cada un dels apartats, segueix
un ordre de tants possibles. Els sistema conceptual d‟elements permutables requereix
una visió global, donat que es tracta d‟un conjunt de coneixements que es ramifiquen i
recombinen. La versió lineal sempre posa en perill l‟expressió de la veritable
combinatòria, i en tot cas, sempre es corre el risc de la reiteració. Així doncs hem seguit
el mateix criteri i ordre d‟elements acústics tant en la descripció del sistema, com en
l‟ordenació de les peces caracteritzades, segons el tipus d‟oscil·lador principal.
Hem arribat entendre que la ordenació simultània segons els oscil·ladors i els difusors,
ens mostra les peces des d‟una perspectiva que permet fer lectures respecte altres
qüestions diferents de les funcions d‟oscil·lador i difusor, com ara relatives a l‟acció
musical –escales i afinacions, mètodes d‟accionament. etc- o del tipus d‟ús – espai
públic, de concert, privat, pedagògic, etc. -. Però aquesta visió sinòptica és més pròpia
d‟un aplicatiu en forma de mapa interactiu no lineal, que esperem poder oferir des de la
web en un futur.
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Caracterització de peces concretes
Les fitxes que proposem són un punt de partida modificable per l‟experiència pròpia i
aliena. Aquestes observacions parteixen de l‟observació directa i intentem oferir
continguts rellevants per extrapolar constants i formular noves hipòtesis. Per a que
pugui ser modificable, hem realitzat una tria –dins de les limitacions temporals i
espacials evidents- amb la voluntat que sigui suficientment representativa de global del
corpus, per explicar-lo tot fent-lo atractiu, i mostrar la necessitat d‟estudiar més a fons
les relacions entre les parts, i les relacions sofisticades entra les formes i les funcions
acústiques.
Així doncs més que oferir totes les dades detallades -que s‟aniran introduint poc a poc a
la base de dades, esperem que de forma col·laborativa- ens hem centrat en la
caracterització del sistema acústic en relació als sons que hem pogut enregistrar,
analitzar i oferir.
Malgrat tot, l‟objectiu no és el de proporcionar tota la informació detallada de totes les
obres per a poder fer còpies facsímils, sinó fer un pas endavant per a la comprensió a un
nivell general de les relacions entre les formes i les sonoritats.
Esperem haver adquirit la perspectiva suficient per contribuir al manteniment de les
peces en el millor estat possible –a nivell funcional, evidentment -, i impulsar la
restauració de les peces que ho necessitin. Així doncs, tant per completar la informació
de la base de dades, fer còpies facsímils, com per a construir peces noves, sempre
podrem continuar prenent mesures.
Cap de les fitxes pot ser complerta, perquè l‟estudi exhaustiu d‟un sol objecte sonor
podria requerir anys. Més encara si es pretén cobrir la dimensió del funcionament
acústic i els seus components físics, el potencial musical i els seus possibles usos, el
context i la relació amb altres instruments. Així doncs en cinc anys hem començat
l‟estudi d‟unes desenes de peces, i hem aconseguir reunir informacions mínimes per a
indexar vora 500 peces.
El volum d‟informació acumulada excedeix el que podem oferir com a arxius adjunts,
però la base de dades està preparada per a introduir els documents i les dades analítiques
de les nostres fitxes. El volum mateix de les fitxes de caracterització de les peces és
destacable, i la seva lectura lineal no és necessàriament ni la única ni la millor. Així
doncs, malgrat que les observacions que s‟hi recullen són un objectiu en per si mateixes,
i consitueixen la base per totes les argumentacions de la nostra tesi, hem decidit també
de presentar-les en el llibre d‟adjunts. El fet que es trobin al llibre d‟annexos no els resta
valor, ni a les peces ni a la nostra feina d‟anàlisi, però hem preferit poder disposar les
argumentacions centrals de la nostra tesi sobre el sistema Baschet, de la feina de
caractarització de les peces en concret (altrament el volum prinicipal presentaria una
extensió desmesurada). Així mateix, es poden consultar les dues parts simultàniament,
per contrastar les argumentacions sobre el sistema i els seus elements, amb la
caracterització de les peces.
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Tècniques i processos constructius
El present estudi no gira entorn dels processos de construcció pròpiament dits.
No concebem aquest document com un manual o una guia de construcció, tot i que els
coneixements que recopilem i la caracterització que fem de l'obra, poden ser de gran
utilitat per tots els que ens interessem en per fer nova escultura sonora.
Donem per fet que s'entén que per a assolir les configuracions estructurals i formals que
descrivim, es requereix el coneixement i destresa en un conjunt de tècniques
constructives, l'ús d'eines i l'elaboració d'utillatges específics per a processos específics.
Evidentment, aquest àmbit d'acció és necessari per la realització de l'escultura sonora, i
nosaltres mateixos hem après els més singulars desenvolupats pels Baschet de la seva
mà i de la dels i els seus col·laboradors.
Altrament, el centre del nostre treball dóna per coneguts o de fàcil accés per a aquells
que no hi estiguin familiaritzats, el conjunt de tècniques necessàries, particularment
relatiu al treball amb metall. L‟elaboració de l‟obra Baschet, quasi sempre modular,
utilitza tècniques i activitats relativament senzilles, amb utillatge genèric per a taller,
polir, doblegat, forjar, soldar. François es va construir algunes premses i serres de banda,
plegadores de tub, etc. Així doncs, per cantar-nos en les qüestions artístiques, acústiques
i conceptuals hem decidit no referir-nos a les parts del procés que es poden deduir
fàcilment per qualsevol persona que tingui experiència o interès en la construcció.
Entenem que els coneixements aplicats també aporten un coneixement intern que aporta
una lectura més rica de l'obra, però hem considerat que igual que passa amb totes les
dimensions de l'obra Baschet, aquest domini és tema suficientment extens per dedicar a
un altre estudi detallat. Sí que hem considerat necessari fer esment dels processos més
particulars desenvolupats pels Baschet pel que fa la construcció de difusors acústics, de
cartró i planxes metàl·liques, recollint els trets bàsics de la seva forma de treballar més
personal, propera a l'origami japonès. Ho fem no tant per transmetre el mètode
detalladament, com per posar en valor una tècnica característica i desenvolupada
especialment per l‟elaboració de formes guiades per la idea de la propagació de les
vibracions. Hem destacat aquesta faceta perquè segurament sigui la més allunyada de
les tècniques i mecàniques comuns a qualsevol taller de metall, i sobretot per l'impacte
directe que té en el rendiment acústic, en les qualitats del so.
François Baschet explica en el seu llibre Klangobjekte aquests processos escultòrics de
tipus tècnic, per la seva aplicació directa. Creiem que la versió original devia ser en
francès, però no l‟hem aconseguit trobar. En el seu moment es va publicar en Alemany, i
actualment s‟ha traduït al Japonès. Com que hem trobat una traducció inèdita al castellà,
esperem poder revisar-la, i treballar per la seva publicació. En aquest sentit, el mateix
text de François aporta la dimensió més aplicada per a tot aquell que vulgui aprendre de
la seva experiència de taller.
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CONTEXTUALITZACIÓ DE L’ÀMBIT D’ESTUDI:
LES ARTS I EL SO DURANT EL S.XX
Volem manifestar que un dels reptes majors del nostre treball no és tant l‟estudi del seu
objecte en sí mateix, sinó la delimitació de l‟àmbit en que s‟inscriu. Les arts del so, per
dir-ho de la forma més general possible, s‟estudien des de perspectives i disciplines
científiques molt diverses. En el cas de l‟obra Baschet aquestes connexions i lectures
possibles és encara més manifesta. Creiem que és evidentment necessari promoure
lectures des de la història i la filosofia de l‟art, la sociologia, l‟antropologia, la
pedagogia de l‟art, la musicologia, la sonologia, la física acústica, la neuroacústica i la
psicoacústica, etc., tant de les arts del so en general com de l‟obra Baschet en concret.
Tanmateix, hem de reconèixer que, si som honestos, estem lluny de disposar d‟una visió
de tal amplitud. El nostre estudi doncs, no pot sinó resignar-se i renunciar a una
contextualització del camp d‟estudi en aquests termes desitjats. És a dir, el que podria
semblar un requisit per a conèixer el nostre objecte d‟estudi, de fet és un objectiu de
complexitat superior. Actualment no podem fer més que apel·lar als coneixements de
cada lector per que reconegui lligams que potser se‟ns escapin a nosaltres mateixos,
respecte de la història, la sociologia, la política, i l‟evolució de la ciència, a nivell
internacional dels darrers cinquanta anys. Creiem que resultaria pretensiós -i inútilpretendre oferir un resum de tots els contextos encreuats en que l‟obra Baschet es
desenvolupa, en el moment en que ens trobem. En tot cas, confiem poder motivar futurs
estudis en col·laboració amb especialistes de les diverses àrees, de forma que les idees
de cada una d‟elles pugui modular-se mútuament.
Serà una gran fita aconseguir que es realitzin estudis històrics i musicològics de la
trajectòria dels germans Baschet, contextualitzant els diversos períodes i analitzant-los
des de diverses disciplines. L‟estudi dels contextos i el rerefons, i l‟estudi comparatiu de
les decisions tècniques, amb els propòsits musicològics i d‟ús, seran temes centrals per a
estudis futurs.
Una de les formes de posar en valor l‟interès de qualsevol fenomen o proposta científica
o artística, sol ser mostrar les connexions amb altres àmbits. En aquest sentit, tenim el
deure d‟iniciar un esbós de la relació de l‟obra Baschet amb el que avui en dia
anomenem Art Sonor, i alhora, de contextualitzar aquesta disciplina d‟una forma
genèrica. El fet és que la naturalesa d‟això anomenem Art Sonor, és objecte de debat i
reflexió, i l‟escassa presència d‟aquest en els entorns acadèmics, ens situa en una
posició complicada. Certament, en àmbits especialitzats, podem trobar monografies i
cercles de reflexió molt actius, però no existeix un consens, ni tan sols sobre a qui
pertoca dibuixar l‟àmbit d‟estudi. Ens trobem davant de la mateixa escriptura i
reescriptura de la història d‟una disciplina que es reinventa, per part dels propis autors i
de teòrics provinents de diversos camps, filòsofs i musicòlegs, que aporten lectures
interessantíssimes, però inevitablement parcials. La mateixa postmodernitat assoleix
quotes de complexitat tals, que fonamentalment el que trobem són debats apassionants
del que se‟n deriven nous qüestionaments, més que no pas consensos entre autoritats i
experts de disciplines diferents.
Hem decidit obertament centrar-nos en l‟obra Baschet des de la perspectiva del so com
a element central i generador de formes escultòriques. Entenem que malgrat les
relacions amb corrents d‟escultura abstracta reconeguts pels mateixos Baschet, des de
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Brancusi als constructivistes, ens convé posar l‟accent en la singularitat de l‟obra, que
precisament se situa en un territori interdisciplinari, que requereix una lectura més
extensa que la de la pròpia escultura del segle XX. Evidentment considerem que cal
conèixer la història de l‟escultura moderna i contemporània, fins a les propostes
participatives, efímeres i provocatives d‟artistes actuals com ara Erwin Wurm, però hem
apostat conscientment per no establir la nostra lectura amb el marc canònicament
escultòric, per no fer créixer el volum excessivament. Tanmateix, donem per fet que
l‟accés a totes les manifestacions escultòriques –la creativitat que opera amb formes,
matèria i espais- està garantit gràcies a milers de publicacions i exposicions excel·lents
al respecte. L‟estudi que fem des de la perspectiva sonora és de totes maneres tan ampli
que hem hagut donar per coneguts, o accessibles, els conceptes relatius a l‟escultura i la
seva història, i ens centrem precisament en l‟aportació i la obertura interdisciplinari.
Per ara doncs, permeteu-nos que ens proposem humilment assajar un esbós de
contextualització mínima, tan sols per situar breument l‟enfocament del nostre estudi i
de l‟obra que estudiem; centrat en el marc de les arts del so i esmentant corrents i fites
properes en el temps i en les intencions a l‟obra Baschet.
Cal tenir present que Bernard Baschet va néixer l‟any 1918 i François va néixer el 1920.
La cultura i la història de les dècades dels anys vint, trenta i quaranta, tenen un impacte
enorme en la vida i la idiosincràsia dels Baschet. En el llibre més autobiogràfic de
François –Memoires Sonores2- ens relata una infància i una primera joventut en un món
molt diferent del que ens trobem quan comencen la seva activitat artística a la dècada
dels 50 en un context molt particular, després d‟haver participat activament en la
resistència francesa durant la segona guerra mundial. El món de després de la guerra
canviava ràpidament, i els Baschet volien aprofitar el temps perdut. Des d‟aleshores la
seva trajectòria artística ja no s‟atura en els següents seixanta anys. Durant aquestes sis
dècades, els Baschet han mantingut un posicionament que neix als anys 50, i que es
troba amb realitats socials, econòmiques i culturals molt diverses, en països i moments
molt distants. Als anys 50 estava naixent l‟electroacústica a França i des d‟aleshores, la
cultura occidental s‟ha interessat cada vegada més per l‟ús de mitjans elèctrics,
electrònics i digitals en el món de la música, i en la vida quotidiana. Això ha tingut una
manifestació evident en les músiques populars i bona part de les músiques més cultes.
Les innovacions tècniques, l‟atenció institucional i mediàtica, s‟han centrat
fonamentalment en els mitjans electrònics, passant a ésser garantia de modernitat
inqüestionable. En conseqüència constatem una certa tendència durant tot el període de
la seva obra, a considerar allò relacionat amb el so acústic com a quelcom d‟antic, i fins
i tot retrògrad. Els Baschet es mantenen com una illa dedicada a l‟acústica des del
principi, amb el conseqüent arraconament que implica el fet de no seguir les tendències
majoritàries.
La publicació SOUND SCULPTURE3 editat i comentat per John Grayson el 1975, fins
on sabem, és l‟única dedicada a l‟escultura sonora. Obert per textos originals dels
Baschet i Harry Partch, recull tota mena textos i reflexions, d‟altres artistes que seguint
l‟estela d‟aquests referents, s‟endinsen en pràctiques que involucren el so, i tanmateix
potser avui en dia no es consideraríem escultura sonora. De fet, el llibre inclou textos
2

BASCHET, François. Mémoires Sonores. L'Ecarlate/L'Harmattan, París, 2007.
GRAYSON, Robert. Sound sculpture: a collection of essays by artists surveying the techniques,
applications and future directions of sound sculpture. John Grayson, editor. A.R.C. Publications, Aesthetic
Research Centre of Canada, Vancouver, British Columbia, Canada, 1975
3
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sobre qüestions tan dispars com la notació gràfica, l‟escolta del paisatge sonor,
pràctiques de dança, respiració i yoga, etc. Efectivament, tot plegat és interessant per
l‟escultura sonora, és la suma de disciplines que es poden reunir en l‟art sonor, sense
que necessàriament apuntin als mateixos objectius ni comparteixin res més que l‟ús i
l‟interès pel so.
L‟aparició del terme Sound Art, cap a la dècada dels 90, articula tota mena de propostes
molt diverses, des de la poesia fonètica, a la performance i tota altra mena de pràctiques
que no tenen perquè tenir una relació amb la música com s‟entén convencionalment. En
tot aquest procés trobem també el que s‟han anomenat no-músiques, constatant que
diverses propostes que operen amb el so s‟han reivindicat per la seva desviculació dels
principis musicals que s‟havien anat acceptant en els períodes històrics precedents. El
camp de l‟Art Sonor, la reflexió i delimitació del marc, està en efervescència actualment,
però encara compta només amb uns pocs treballs de referència. Com que no volem
incórrer en la temptació de resumir els pocs llibres disponibles, sovint només en anglès,
encara parcials però imprescindibles amb que comptem els apasionats de la matèria en
qüestió, ens permetrem recomanar-ne la lectura des d‟aquí. El llibre Sound Art d‟Alan
Licht4, ja assenyala els germans Baschet com a pioners de l‟escultura sonora, i els
dedica algunes pàgines. Malgrat tot, la lectura que en fa de la seva obra amb prou feines
esmenta la idea de la participació, és a dir, que manté una visió deutora de la idea
musical convencional que separa l‟espai de l‟autor -o emissor- de l‟espai de l‟audiència
-o receptor-. Des de la perspectiva de l‟art conetmporani, l‟aportació dels Baschet al
questionament de la funció de l‟art i de l‟artista, el paper del públic com a protagonista
o co-creador, és tan o més rellevant que la mateixa producció sonora en concret. Fixemnos doncs en la dificultat de copsar totes les implicacions de les propostes sonores del
segle XX, fins i tot per a autors versats i a qui respectem profundament com el mateix
Licht.
Per la constextualització de l‟obra Baschet a casa nostra, caldrà submergir-se en el
meravellós llibre enciclopèdic de l‟artista sonor i erudit Llorenç Barber sobre l‟evolució
de la música experimental vers l‟art sonor a l‟estat Espanyol, La mosca tras la Oreja5.
En un treball sense precedents, Barber ofereix una lectura aprofundida de la majoria de
processos i moviments, així com una cronologia de les principals fites de l‟Art Sonor.
Efectivament hi apareixen els Baschet. Altrament, la saviesa del mestre Barber ens
anuncia que el llibre és una temptativa de recollir el més rellevant, però no es reivindica
com la recopilació definitiva. Això, encara que pugui semblar reiteratiu, és molt
rellevant per a nosaltres. Ens allibera en part de la exigència d‟establir un context
complert; perquè si una figura com Barber després d‟anys d‟estudi des de dins del propi
medi, i com a historiador de l‟art, ens adverteix del risc de prendre a part pel tot,
nosaltres no podríem sinó ser encara més humils, i reununciar a aportar grans noves
lectures d‟un context que està per descobrir.
A nivell internacional i fins on sabem, val a dir que trobem poques publicacions d‟ampli
espectre, més enllà de monografies sobre figures cabdals com ara John Cage, etc., o
moviments concrets, que encara susciten debat i una relectura continuada. Llibres com

4

LICHT, Alan. Sound art. Beyond music, Between Categories. Rizzoli International Publications, Inc,
New York, 2007.
5
BARBER, Llorenç, PALACIOS, Montserrat. La mosca tras la oreja. De la música experimental al arte
sonoro en España. Fundación Autor, Madrid, 2009.
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ara Haunted Wheather de David Toop6, aporten una grandíssima quantitat d‟informació
sobre propostes experimentals en el món angloparlant, moltes d‟elles inscrites en la
música més avançada i d‟altres de clara adscripció a l‟art sonor. Tanmateix, la gran
especificitat de les informacions que aporta –tan necessària quan es tracta de propostes
completament desconegudes per una majoria- implica necessàriament una visió parcial.
En cap cas voldríem mostrar cap reticència respecte d‟aquests autors, ans el contrari;
tansols confirmem que estant inmersos en el procés de llegir tot el que podem trobar
sobre art sonor -arts i música contemporanies-, arribem a la simple conclusió que la
documentació sobre el nostre àmbit de treball es troba irremiablement fragmentada.
La majoria de publicacions sobre música contemporània, inclouen manifestacions molt
properes al que es consideraria Art Sonor, però sovint la lectura es fa des d‟una
perspectiva molt deutora dels supòsits imperants en el camp de la musicologia, que no
tenen perquè estar al corrent dels plantejaments de l‟art contemporani. Un exemple en el
que hem de confessar el nostre propi desconeixement, és el de les noves tecnologies i la
interactivitat digital. L‟art contemporani es va tenyint, vinculant a les possibilitats que la
informàtica, l‟enginyeria de les telecomunicacions ofereixen als artífex culturals actuals.
A casa nostra trobem l‟exitós cas del festival Sonar, que recull també propostes
artístiques allunyades de a liturgia de concert, en les successives exposicions
Sonarmàtica. Tot el que representa aquest món, està situat en un pla allunyat del que
d‟una desitjable reflexió comparada, amb la resta d‟àmbits que esmentàvem. Nosaltres
mateixos som conscients de la necessitat de reflexió sobre la naturalesa d‟aquestes
innovacions, i el paper que juga la interactivitat en el nostre món contemporani. El canvi
en el paradigma respecte l‟autoria que la interactivitat i la participació suposen, encara
no ha sigut prou considerat acadèmicament; i altrament ja ens trobem en risc de prendre
per innovadores formes aparentment interactives però que mantenen tots els rols
convencionals, pel simple fet d‟oferir-nos algunes traces d‟interactivitat. Per això
creiem que urgeix una lectura aprofundida, a la manera de Walter Benjamin,
comprenent l‟impacte de les tecnologies des d‟una perspectiva que inclogui les ciències
socials, la museologia, els hàbits i les formes de consum cultural contemporànies. Ens
caldrà ser capaços reconèixer les relacions entre els usos de la música, i els
posicionaments de grups socials i autors en concret. Els nous paradigmes respecte els
drets d‟autor, l‟apropiacionisme, la cultura de la remescla, etc., formen part d‟aquest
magma on les pràctiques reals, i els camps interrelacionats, es manifesten i transformen
molt més ràpidament del que es pot copsar, recopilar, i explicar mentres succeeix.
Molts artistes sonors actualmet cerquen atecedents i els troben dispersats al llarg del
segle XX, malgrat que en cap cas es tractés d‟un moviment organitzat durant les
primeres dècades i malgrat que la noció d‟Art Sonor està en continuu procés de debat.
L‟article de 2004 Bring Da Noise: A Brief Survey of Sound Art7 de Kenneth Goldsmith,
-poeta, professor, creador del gran arxiu Ubuweb.com-, posa de manifest la necessitat
de refer aquesta història. El panorama està atomitzat, i caldrà una generació
d‟estudiosos si realment es pertén arribar a una cronologia que no exclogui cap autor,
per minoritari que pugui semblar en un moment determinat. Per poder comprendre
l‟abast de les aportacions històriques dels Baschet, caldrà dedicar esforços a la
contextualització, i caldrà conèixer l‟estatus de l‟art en cada moment i país.

6
7

TOOP, David. Haunted weather. Music, silence and memory. Serpent's Tail, London, 2004.
http://www.newmusicbox.org/articles/bring-da-noise-a-brief-survey-of-sound-art/ (08/11/2015)
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Experimentalitat i Ongaku com a teló de fons de l’imaginari sonor8
Arribats a aquest punt, voldríem començar a esmentar aquelles propostes que poden
respesntar més clarament el context de l‟art sonor, en que els Baschet construeixen el
seu discurs artístic, mencionant un antecedent sui generis. Es tracta del Suikinkutsu9,
una invenció japonesa que entronca amb els següents passatges; de la mateixa manera
que totes les civilitzacions practiquen alguna activitat musical, el Suikintusu ens serveix
per a mostrar fins a quin punt també podem rastrejar altres formes de relació estètica
amb el so abans del segleXX, més properes a l‟escultura i la instal·lació sonora que a la
música, tal i com s‟enten col·loquialment. Aquest dispositiu japonès, datat
aproximadament pel segle XVII, va ser creat hipotèticament per un jardiner per a
enriquir l‟experiència del ritual del tè, emetent uns sons misteriosos quan hom es renta
les mans a fora d ela casa del te, abans de començar el cerimonial. El Suikinkutsu aporta
un so preparatori per la liturgia de contemlació de la bellesa de la buidor del cerimònia
del te. El dispositiu consisteix bàsicament en un gran test ceràmic colgat sota terra, cap
per avall, com una campana. Tot el test està soterrat de manera el seu interiror forma
una cambra buida i ressonant, deixant la base del test com a sostre de la bòveda, a nivell
de terra. El forat originalment a la base passa ser l‟única entrada per les gotes d‟aigua
que cauen de la pica a terra, com si es tractés d‟un sistema de clavegueram. Tot el
sistema s‟instal·la de tal manera que l‟aigua s‟acumuli al fons, drenant lentament i
mantenint gruix d‟uns pocs centímetres d‟aigua acumulada. Així doncs, les gotes cauen
des del forat fins al petit toll interiror activant tota mena de ressonàncies en la cambra
ceràmica. L‟oïent, tal vegada desprevingut, pot escoltar les estranyes melodies,
imprevisibles en temps i to, que apareixen fantasmals des de sota terra. Altrament, els
silencis entre els gotes, propicien que l‟oient descobreixi altres sons ambientals com ara
insectes, la remor del vent a les fulles de la vegetació, etc., és a dir que es propicia un
determinat mode d‟escolta activa, atenta i contemplativa. Aquest invent, difícil de
classificar en una categoria occidental, ens mostra precisament la fascinació de la
humanitat pels fenòmens acústics, pels sons sorprenents, sense haver d‟estar
necessariament lligats a un ús musical expresiu o de comunicació direccional. Sempre
ens ha agradat fer referència al Suikinkutsu com l‟exemple d‟aquest antecedent que lliga
amb els modes d‟escolta i els prinicpis estètics que motiven bona part de la nostra
activitat.

8

Cal situar la realització d‟aquest estudi en una facultat de belles arts, no d‟història de l‟art. La formació i
la dedicació de l‟autor respecte l‟història i la teoría de l‟art, la música i l‟art sonor del s.XX, no són de
bon tros suficients per a emprendre aquest capítol amb l‟amplitut desitjable. La voluntat, l‟interès i la
necessitat de conèixer i donar a conèixer el context no són suficients, i emprenem el capítol com a
professor en formació, amb la fe que el lector més especialitzat no jutjarà tot el volum per les limitacions
d‟aquesta fragment.
9
https://en.wikipedia.org/?title=Suikinkutsu (08/11/2015)

- 31 -

Diagrama d‟un Suikinkutsu, extreta de la web de Suikinkutsu Forum.
http://www.suikinkutsu.com/suitoha.htm (08/11/2015)

Certament, caldrà aprofundir en la història dels antecedents, les influències i filiacions
de l‟art sonor. L‟eclosió de noves sonoritats i concepcions al llarg del s.XX desborda els
límits convencionals de la música i ens obliga a realitzar les nostres observacions entorn
l‟art amb gran prudència. Permeteu-nos un breu recorregut per algunes fites sonores –
que per a uns potser resultaran tòpiques i per a d‟altres novetats sorprenents- que puguin
il·lustrar la nostra apel·lació a una veritable contextualització universitària, que alhora
situi d‟alguna forma l‟obra Baschet.
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La música de la primera meitat del segle vint, havia posat en entredit totes les
convencions assumides durant segles, malgrat la seva constant evolució. Als nivells més
cultivats i erudits, s‟havia estès la idea d‟un esgotament dels llenguatges històrics; els
elements característics de la música occidental com ara l‟ús de determinades formes
compositives, la tonalitat, -melodia, harmonia- la rítmica, la mètrica, ja s‟havien
deconstruit i replantejat des de finals de segle XIX. En paral·lel, altres músiques
pretesament tingudes per menys cultes com ara el jazz, i altres músiques populars
impacten de maneres molt diverses en grups socials diferents, i constatem com canvien
els hàbits de consum del ciutadà mitjà, a través de la radio i posteriorment de la televisió.
Es tracta d‟un període súmament interessant i canviant any a any. Tot i això, les
propostes més arriscades seguien essent desconegudes o no prou valorades pel gruix de
les societats occidentals.

Luigi Russolo i Ugo Piatti, amb els Intonarumori, foto de 1914

En aquest sentit convé recordar que Luigi Russolo, va presentar el seu manifest L‟Arte
dei Rumori el 1913, i els seus artefactes sorollístics els Intonarumori10, proposant un
futur estètic caracteritzat per la tímbrica de la màquinaria de la societat industrial.
Els intonarrumori, per cert, tambe són acústics. En una línia sonora semblant, i una
perspectiva idiològica diferent, l‟any 1922 Arseny Avraamov va organitzar la Simfonia
de Sirenes de Fàbrica a la ciutat de Baku11.

10
11

https://es.wikipedia.org/wiki/Intonarumori (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=Kq_7w9RHvpQ (08/11/2015)
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Artistes tan influents Marcel Duchamp havien estès el seu àmbit d‟acció al de la música,
i per extensió al del so, que començava a ser tractat d‟una manera completament
desviculada de qualsevol context musical possible, com veiem en el ready-made “bruit
secret”, de 1916, que es pot considerar una escultura que conté un so desconegut al seu
interior. Aquesta obertura d‟artistes provinents de les arts plàstiques i la poesia cap al so
i la música en el sentit més abstracte, es relaciona amb l‟emergencia de figures com la
de John Cage, que fa el camí invers i complementari: des de les concepcions més
extremes de la música porta les arts del so a un territori comú, influint l‟esdevenir de les
arts plàstiques i de l‟art conceptual.

Bruit Secret, de Marcel Duchamp, 1916.

La figura de John Cage, com a principal exponent d‟una sensibilitat experimental que
reclama noves maneres de fer i d‟escoltar, des d‟una perspectiva tan trencadora com
calgués en relació amb les convencions de la tradició occidental, ens serveix per a
detectar algunes característiques que formen les bases de l‟art sonor de tot el segle XX, i
de les que els Baschet també participen. L‟obra de Cage ha sigut estudiada en
profunditat i és encara subjecte de gran interès i controvèrsia, essent referència
imprescidible per a uns i poc més que anecdòtic per a les institucions més
conservadores. Cage promou noves maneres d‟escoltar el món i els seus fenòmens,
noves perspectives per a comprendre el fet compositiu i interpretatiu; cerca no repetir-se
mai en la utilització d‟un mateix sistema compositiu i posa en qüestió tot el que es
donava per fet en música, fins arribar a l‟extrem de proposar un concert de 4‟33‟‟ minuts
de silenci. Tot so pot ser considerat musical, incòs el silenci. Al text de l‟any 1937 The
Future of Music – CREDO12 proposa a la producció de música utilitzant enregistraments
12

Source: Richard Kostelanetz, John Cage, An Anthology, New York, 1968.
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-de fenòmens atmosfèrics, maquinària, etc- i recombinats en funció de les seves
qualitats estètiques i de les manipulacions possibles tècnicament. La recerca de nous
sons de Cage el va dur a realitzar experiments com ara microfonar cactus o concebre els
“Pianos Preparats”, afegint objectes diversos entre les seves cordes i alterant els modes
de vibració. L‟estudi realitzat per a aquest disseny de so -que converteix qualsevol piano
convencional en una caixa de timbres inusuals-, es pot replicar seguint les instruccions
detallades per a poder replicar els efectes. Això implica fins aquin punt pot arribar la
passió per conservar els sons singulars i fortuïts que trobem, malgrat la reivindicació de
la fugacitat de la vida que fa el mateix Cage.

Piano preparat per John Cage, imatge extreta de http://exhibitions.nypl.org/johncage/node/21

D‟atra banda, volem costatar un factor que de vegades passa desapercebut, i és
l‟impacte de la compemplativitat i la conducta paradoxal de filosofia Zen en les
propostes de Cage –que li va arribar a través del seu mestre D.T.Suzuki-, com a exemple
del canvi en la sensibilitat estètica a occident. La noció japonesa “Ongaku”, equivalent
al terme occidental “Música”, no apareix fins passat el segle XVII, com a resposta a la
necessitat dels japonesos per a traduir el terme que els arribava d‟occident. En aquest
moment els japonesos acunyen un terme nou que manifesta implícitament la seva
idiosincràcia forjada al llarg de segles d‟evolució del Shintoïsme, les diverses derivades
el Budisme, l‟influència del Taoïsme, el Confucianisme, etc. D‟aquesta manera, el terme
acunyat, Ongaku es forma amb la unió de dos radicals 音“ON” i 楽“GAKU”. El terme
“On” fa referència al so, i el terme “Gaku” a gaudir i a aprendre, a metabolitzar
informació de l‟exterior, a absorvir amb interès. Així doncs el terme 音楽, significa
literalment gaudir del so. Observem doncs com la tradició japonesa centra l‟atenció en
el fet de l‟escolta com a fenòmen estètic actiu, en el paper de l‟oïent receptor i no tant
en el músic o compositor, o sia en l‟emissor. L‟únic que tenim a l‟abast són les nostres
pròpies percepcions i interpretacions de les manifestacions del món. La sensibilitat que
tenyeix tota l‟estètica tradicional japonesa, deixa espai per a l‟apreciaició de
l‟espectador o l‟oïent, que a través de la seva sensibilitat descobreix o otorga valor
estètic als fenòmens naturals o artificials sense distinció. La contemplació de la
http://www.medienkunstnetz.de/source-text/41/ (08/11/2015)
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naturalesa i les interpreatcions i manipulacions que en facin les persones, són enteses
com un continuum sense una separació tan clara com històricament, cartesianament,
hem adquirit a occident.
Aquesta sensibilitat contemplativa del món, que centra reconeix el paper creatiu de
l‟atenció en l‟oïent i no només en l‟element emissor, és la que d‟alguna manera es va
estenent a occident durant tot el segle XX. Pels motius que sigui, els artistes i músics
senten la necessitat d‟acostar-se i utilitzar la variada riquesa tímbrica del món; i les
tecnologies d‟enregistrament i amplificació posen les condicions per a noves formes de
gestionar aquesta matèria prima efímera i intangible.
François Baschet relata en el seu llibre Les Sculptures Sonores la conversa que Edgar
Varese, compositor considerat pare de l‟electrònica, en sentir les escultures Baschet,
recordava la voluntat del compositor Maurice Ravel, que somiava en poder articular
musicalment el so de les sirenes del vaixells.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 96,
When he heard our structures, Varese said: "One morning at dawn, I was with
Ravel on the footbridge of one of the last canals in the north-east of Paris. From
afar, Ravel heard the siren of a boat and the horn of an automobile. He said: "Oh,
if only an instrument maker could take these sounds from life and modulate them
on two or three octaves. How I would like to use, these sounds in a symphony."
And Varese added: "You have fulfilled Ravel's dream. What a shame he is not
here!"
Varese wanted to compose for our structures, but he died before he was able to.
A França mateix trobem el primer impuls
sistemàtic de treballar en la formalització
d‟una música electroacústica, el Grup de
Recherces Musicales, als estudis de la
ORTF, de la mà de Pierre Henry i Pierre
Shaeffer. La Musique concrete13 que
proposen i conceptualitzen des de 1949, pot
partir de qualsevol so i enregistrant-lo en
cintes electromagnètiques i manipulant-les
per a modificar-ne les duracions i
freqüències convenientment, convertir el
material sonor en un element per a una
composició musical abstracta. La seva obra,
com la d‟altres estudis que treballaren
partint de processos similars, té un gran
impacte en la música entesa com a més
avançada d‟aleshores en endavant.
Pierre Schaeffer i la cinta magnètica

13

https://en.wikipedia.org/wiki/Musique_concr%C3%A8te (08/11/2015)

- 36 -

Val a dir que compositors minimalistes consagrats actuals com ara Steve Reich, que ha
retornat a la tonalitat i l‟us d ela rítmica com a elements vertebradors de la música,
integren la pràctica del mostreig i ús de sons de l‟entorn en els seus processos creatius
sense cap conflicte, com es pot veure en peces que combinen instruments de l‟orquestra
simfònica, en obres com different trains, en que s‟integren els sons del sistema
ferroviari estadunidenc i les veus dels revisors, en un joc imitatiu amb els instruments
de corda, o a la peça City Life, que inclou mostres pregravades de tota mena de soroll
urbans, mesclats en les masses de so de l‟orquestra.
En el món de la música electrònica, el hip-hop i el pop que ha esdevingut una producció
digital, la pràctica del mostreig, remescla – d‟enregistraments de sons diversos o de
fragments d‟altres músiques-, i les variadíssimes modificacions possibles –com ara
l‟scratch- han passat a ser completament habituals i acceptades com a part de
l‟imaginari sonor contemporani. La pràctica del beatbox, imitació vocal de sons
complexos instrumentals, tanca el cercle de l‟imaginari entre electrònica i acústica.

Raymond Murray Schafer. Imatge del documental Listen, de David New, extreta de la resenya pulicada a
http://soundexplorations.blogspot.jp/2011/09/documentary-listen.html

Partint del mateix interès per escoltar qualsevol so, però finalment oposat a
l‟acúsmàtica –és a dir, contrari a utilitzar els sons desvinculats de les seves fonts
acústiques- a meitat dels anys 60, el compositor i professor canadenc Raymond Murray
Schafer estructura tot un sistema pedagògic nou, amb pràctiques per a renovar els
procesos d‟escolta com a fonament per una educació de la creativitat, i acunya el terme
Soundscape traduït com a paisatge sonor. L‟obra i els postulats de Murray Schafer –
influit Pierre Schaeffer i per Marshall MacLuhan- són resposta a la necessitat de
reiniciar les nocions fonamentals respecte les pràctiques educatives musicals de l‟època
que estaven completament desfasades respecte totes les ruptures i obertures que hem
esbossat. En la línia esmentada d‟escoltar i aproximar-se a qualsevol font de so com a
susceptible de ser potencialment estètica, el camp del Soundscape acaba per saccejar no
només l‟àmbit de la pedagogia musical, sinó que aconsegueix obrir-se pas en altres
disicplines científiques, fent una crida a la necessitat d‟equilibrar la preeminencia del
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sentit de la vista en la cultura occidental, i proposant d‟aplicar el sentit de l‟oida a totes
les àrees del coneixement. D‟aquesta manera, les ciències ambientals, la biològia, la
història, l‟arquitectura, l‟antropologia, la política, lentament aniran prenent consciència
de l‟impacte de l‟esfera auditiva en la vida de les societats, amb iniciatives com el
World Forum for Acoustic Ecology. Des d‟aquí, amb un equip interdiciplinar
d‟investigadors, Murray Schaffer proposa una actitud reguladora dels sons i sorolls
creats pels humans, d‟una forma crítica i selectiva, en benefici del benestar de les
societats i de l‟equilibri ecològic amb les altres espècies del planeta.
A més de les propostes que se serveixen d‟objectes i fenòmens sonors cootidians, amb
les manipulacions necessaries, per a expandir l‟experiència musical, també trobem
compositors i que alteren els instruments convencionals. De la mateixa manera que
Cage altera instruments convencionals, també trobem compositors que decideixen
construir els seus propis instruments, sovint moguts per la necessitat de treballar amb
escales tonals diferents, que requereixen una instrumentació nova.
En el cas de del moviment anomentat Sonido 1314, creat pel compositor Julián Carrillo
(1875-1965), precursor mexicà de la microtonalitat, trobem l‟utilització del prinicpis
coneguts en els instruments de corda per a crear-ne versions noves que permetin
utilitzar fraccions de to molt més petites que els semitons constitutius de les músiques
de temperament igual, fraccionant la octava en 100 parts. Carrillo modifica arpes,
salteris, teclats, guitarres amb modificació dels trasts, instruments de corda fregada
sense trasts, i instruments de vent que permeten els glissats15. (Parlarem de la qüestió de
les afinacions, les tonalitats i els temperaments en el capítol dedicat a les nocions
musicals).,
A Brasil, Walter Smetak16 (1913-1984) treballa també en la construcció d‟alguns
objectes amb afinacions alternatives i de presència escultòrica per a les seves
concepcions musicals, en un programa més intuïtiu que metòdic.
En aquest marc contextual i particularment durant la primera meitat del segle XX, no
podem deixar de mencionar l‟extensa i apassionant obra de Harry Partch com a
paradigma de l‟artista musical, compositor, pensador i poeta revolucionari, que
s‟integra plenament en el territori de la construcció organològica. Partch, que mai es va
definir com a escultor, s‟aventurà a la recerca dels sons i les interfícies que poguessin
donar vida a les seves concepcions respecte la microtonalitat i les propostes escèniques.
Partch exemplifica també aquesta sensibilitat que s‟interessa pels fenòmens sonors del
món quotidià, pel so dels materials, i per exemple per les entonacions de les veus. Així
com el compositor Messiaen estudiava amb atenció els cants dels ocells, Partch va
treballar en sistemes que poguessin articular modulacions tonals amb microintervals
imitant les inflexions de la prosòdia de la veu humana. Partch va construir campanes de
vidre, reciclant peces industrials, xilofons de fusta i lires amb disposicions novedoses
per integrar els nous intervals.

14

www.sonido13.com (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=G2NC1F-Nj0s (08/11/2015)
16
http://www.latinoamerica-musica.net/compositores/smetak/ny-es.html (08/11/2015)
15

- 38 -

Harry Partch i una nodrida representació dels seus instruments. (autor de la foto i dates desconegudes)

La creativitat de Partch compta amb una imaginació escultòrica, i dota els seus
instruments d‟un fort caràcter personal. De totes maneres Partch lluny d‟imaginar un
sistema que expliqui tota la acústica com fan dels Baschet, treballa aplicant invencions
conegudes per als seus propòsits musicals, centrat a desenvolupar una teoria de la
microtonalitat i un replantejament de la escenificació de l‟art, tal com podem veure en
un fragment de Partch recollit en la publicació de Grayson Essays on Soundsculpture,
Pàg.89
―The experiential, ritualistic, dramatic area has constituted a vcry large part of
my belief and work. And as for imaginative and sculptural forms of instruments I
have easily given as much time to this endeavour as to intonation ....
between all the specialized stimuli -of music in concerts, of the verbal in plays, of
the dynamically visual in ballet -to find all these apparent desires and responses
in a single work of art‖
Més enllà del estudis possibles respecte la influència tàcita i efectiva de les nocions de
la japoneses del Zen i Ongaku a occident, malgrat les diferències entre les grans
civilitzacions, podem convenir que durant el segle XX hi ha una expansió, una obertura,
de la sensibiliat de l‟estètica occidental vers tota mena de sons i sorolls, un
qüestionament d‟aquesta mateixa distinció, i un replantejament generalitzat de tots els
factors del fenòmen artístic.
Paral·lelament, en aquest mateix sentit la idea de l‟escultura sonora emergia ja en els
Intonarumori de Russolo -utilitzats encara en un context musical de concert- i en altres
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propostes puntuals, i es consolida en l‟obra dels germans Baschet, proposant sons no
convencionals, en contextos diferents als habituals de la música, i incloent la idea de la
participació pública, enretirant l‟intèrpret musical de l‟equació estètica i deixant que
cadascú es relacioni amb el seva la seva manera. Des de les arts del so, aquesta és una
de sles grans aportacions a l‟art contemporani. En les dècades en els quals els Baschet
desenvolupen la seva obra, trobem una gran profusió de propostes sonores, però només
una petita part que basada en la interacció amb el públic, fins ben arribada la era digital
al tombant del segle XXI.
En el camp de l‟escultura sonora hem de citar el grec Takis17, que el 1963 col·labora
amb el compositor Erle Brown i el 1965 presenta les seves primeres escultures musicals,
mòbils electromagnètics. També val a dir que Erlen Brown va composar música de
percussió per a un mòbil escultòric de Calder.

Escultura de Calder i Partitura d‟Erle Brown per la mateixa. (autor de la foto i dates desconegudes)

L‟escultor Harry Bertoia18, amb qui els Baschet van coincidir a Estats Units, es dedica a
la producció de les sèries Sonambient entre els anys 60 i 70: feixos de barres de metall,
soldades a una base, Variacions estructurals de la mateixa configuració per a obtenir
sons i cadències diversos. El seu treball és summament interessant en el sentit que
mostra un treball metòdic i la riquesa sonora que es desprèn de les variacions d‟un
mateix principi. Durant certs períodes s‟hi realitzen concerts i enregistraments.

Escultures de Bertoya de la seva col·lecció particular, i exposades en una exopsició participativa a
Vancouver. Images extretes de Soundsculpture de Grayson, pàg.22 i pàg.23.

17
18

https://en.wikipedia.org/wiki/Takis (08/11/2015)
http://www.bertoiastudio.com/sonambient_sound_sculptures.html (08/11/2015)
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Bob Rutman19 el 1966 crea el Steel cello20 i el Bow chime, utilitzant alguns dels
principis que trobem una dècada abans de l‟obra dels Baschet21.
L‟artista suïs Jean Tinguely, conegut per les seves satíriques màquines sense propòsit, ja
el 1955, la peça Méta-Méchanique Sonore22 ja incorporava components diversos que
xoquen entre ells i pordeixen petits clings i clangs. La sèrie Radio Sculptures23 de 1962
es basava en un sistema pel qual els potenciòmetres per sintonitzar emissores anaven
canviant de posicions, creant un remix continuu d‟emissores canviant24. A partir del 79,
sèrie Méta-harmonies25 incorpora instruments convencionals i utilitza els sons propis de
les metamàquines26 que construeix -grinyols, cops, friccions, seqüències dels
engranatges-. Malgrat que no desenvolupa un pensament sistemàtic respecte les
funcions acústiques és innegable que el so aporta una dimensió sensorial bàsica per a la
majoria de les peces de Tinguely, tant en les fonts, en els mecanismes autodestructius27.

Tinguely, Meta-harmonie, 1978. 290 x 600 x 150 cm, Vienne, Museum Moderner Kunst.
(autor de la foto i dates desconegudes)

19

http://www.rutman.de , https://www.klangraum.at/en/program/kontraste/overview/07/kontraste-07/bobrutman2019s-stelle-cello-ensemble i https://vimeo.com/49502375 (08/11/2015)
20
https://www.klangraum.at/en/program/kontraste/overview/07/kontraste-07/bob-rutman2019s-stellecello-ensemble i https://vimeo.com/49502375 (08/11/2015)
21
Aquest no és lloc per dilucidar si es tracta d‟una coincidència o si Rutman va poder basar-se en les
idees dels germans Baschet; en tot cas, convé destacar la similatud dels artefactes sonors de Rutman amb
les peces Baschet per a posteriors estudis. Fins on sabem, cal destacar que l„activitat escultòrica i les
situacions d‟utilització del objectes sonors de Rutman no estan integrats en una proposta amb la cohesió
dinàmica de l‟obra de Bertoia o Baschet.
22
https://www.youtube.com/watch?v=gEp0qw2_s5g (08/11/2015)
23
https://www.youtube.com/watch?v=R5b5CaQAbEM (08/11/2015)
24
https://myspace.com/david.march/video/jean-tinguely-radio-sculpture/107438708 (08/11/2015)
25
https://www.youtube.com/watch?v=S0rVxhYFlwM (08/11/2015)
26
https://www.youtube.com/watch?v=E-iUr1Y2tFo (08/11/2015)
27
https://www.youtube.com/watch?v=QLVOTM5rKrc (08/11/2015)
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En la línia més netament escultòrica, cal reivindicar l‟obra en perda de Pinuccio
Sciola28.Les seves peces alliberen parcialment fragments de grans roques per tall, que
poden vibrar independentment conservant la ressonància del sistema. L‟exploració entre
matèria, forma i so, realitza troballes tan bàsiques com necessàries. Actualment Sciola té
el seu propi parc d‟escultura sonora que es pot visitar per fer sonar les peces repartides a
l‟aire lliure. Altrament, les peces de formats transportables, s‟utilitzen en concerts de
música experimental, on les textures sòniques són les protagonistes, activades tant pel
mateix Sciola com per intèrprets convidats.

Escultura Sonora sense títol de Pinuccio Sciola.
(autor de la foto i dates desconegudes)

També comença a estendre‟s la tendència entre d‟altres artistes conceptuals, cinètics i
d‟altres especialitats que practiquen esporàdicament l‟escultura sonora, com a ara David
Jackobs29, que utilitzà mecanismes inflables per a grans peces que funcionen com
orgues autòmates durant el període entre 1967-1973.

Jackobs, Wah Wahs, Vancouver Art Gallery, 1972. Foto de Todd Greenaway.
28
29

http://www.pinucciosciola.it/ (08/11/2015)
http://www.davidjacobssculpture.com (08/11/2015)
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A partir de les dècades dels 60, 70, 80 i en endavant, apareixen propostes d‟escultura
sonora discontinues, pràctiques esporàdiques, que no mencionarem per la gran quantitat
dispersa en autors varis, però que evidentment convé conèixer. El so comença a ser
considerat un material més a l‟abast dels artistes. En aquest context apareix l‟esmentada
publicació de John Grayson Soundsculpture; hi trobem un fragment on Bernard Baschet
cita Soriau, pàg.4:
Souriau, in ‗Leonardo‘ writes: "so many artists today, and this is yet another of
the striking traits of the present times, are neither sculptors, musicians, nor poets
(nor both at the same time), but search for new means of expression which do not
enter into any of the forms which have long stereotyped the traditional artistic
activity."
En tot cas, constatem que a partir dels seixantes trobem moltíssimes propostes
artístiques que es fonamenten en la útilització de diverses disciplines simultànies,
incloent el so, per exemple les accions pictòriques d‟Yves Klein30 acompanyades
d‟instruments de corda fregada , Monotone-Silence Symphonie31, plantejaments
radicalitzats de l‟ús d‟un sola sola nota sostinguda durant un llarg temps seguida de
grans períodes de silenci.
Això s‟esdevé simultàniament a una diversificació exponencial de les propostes sonores
i musicals. El món de la música és un gresol on proliferen tota mena de mescles, de
músiques experimentals; les músiques més populars com el rock pren moltes direccions
molt diverses, psicodèliques, progressives, simfòniques, etc.; el jazz es fusiona i
ramifica en branques “toves” i reconfortants i branques “radicals” en la seva
experimentació més free. L‟electrònica comença a torbar vies més populars,
l‟electroacústica s‟afiança dins el món de la música culta, que arrisca prenent moltes
direccions: continuant amb l‟exploració de l‟aleatorietat, l‟exploració de la tímbrica dels
intruments convencionals, i retrobant elements descartats per les avantguardes
històriques com la tonalitat i les mètriques títmiques i temàtiques, en els minimalismes.
Les pràctiques musicals s diversifiquen, s‟escindeixen i s‟entrecreuen en escoles,
tendències, i propostes personals irrepetibles, sovint incorporant elements discursius
extramusicals. Trobem propostes com les de Mauricio Kagel, que entre altres
exploracions singulars, reivindica la visualitat de l‟activitat musical, amb una poètica i
un humor que recupera una dimensió representativa, un nivell discursiu escènic des
d‟una postura sensible i allunyada del showbusiness. Propostes com les de Stockhausen
mostren fins a quin punt les músiques improvisades –Intuitive Music32 en el seu cass‟obren camí més enllà del rock i el jazz. Aquest compositor arriba a composar per
quartet de corda i helicòpter33. Valgui l‟exemple per representar la gran amplitud
d‟horitzons de les propostes artístiques. Continua la música com a procés i com a
accident, la musica com a soroll, la música com a tot allò que abans no era música.
Alhora veiem l‟impacte de les propostes de Cage en altres àmbits no exclusivament
musicals. Les propostes de Happenings,Performances i formats inclassificables creixen.
30

https://es.wikipedia.org/wiki/Yves_Klein (08/11/2015)
http://www.nytimes.com/2013/09/18/arts/music/yves-kleins-monotone-silence-symphony-comes-tomanhattan.html?_r=0 (08/11/2015)
32
https://www.youtube.com/watch?v=ywx49Qf5bW4 (08/11/2015)
33
https://en.wikipedia.org/wiki/Helikopter-Streichquartett (08/11/2015)
31
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De fet, la característica obertura de totes les disciplines suposa un repte per a
l‟explicació de l‟història de l‟art d‟aquest període i en endavant. Cal destacar l‟impacte
de les propostes de Cage en el moviment internacional Fluxus34 – moviment o “actitut”
per ser respectuosos amb els seus manifestos-, organitzat l‟any 1962 per Georges
Maciunas, aglutinant artistes com ara Yoko Ono, Nam June Paik, Wolf Vostell, Joseph
Beuys, ect., que reivindicaven que tothom pot esdevenir artista i qualsevol acte pot ser
artístic. En aquest procés global el so hi té sovint un paper important. Més que el so en
si mateix, són les situacions comunicatives, les nocions d‟interpretació, les liturgies
performatives, les accions artístiques o no artístiques el que escalata en direccions
xocants i provocatives, qüestionant radicalment tota convencions establerta.

George Maciunas, Dick Higgins, Wolf Vostell, Benjamin Patterson i Emmett Williams interpretant Philip
Corner‘s Piano Activities –la destrucció d‟un piano- a la Fluxus Internationale Festspiele Neuester Musik,
Weisbaden 1962. Foto de Hartmut Rekort.

Convindria veure quina notícia tenien respectivament els germans Baschet i els
membres de Fluxus, donat que divergeixen en moltes qüestions nuclears però
coincideixen en d‟altres, com ara en la vocació última de fer un art que pugui arribar a
tothom. En permetem apuntar per quan l‟estudi històric tingui lloc que, al nostre
entendre, Fluxus ha tingut una repercussió interenacional indubtablement més gran,
però comparativament no ha reixit tant en el propòsit de fer quelcom accessible per a la
34

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fluxusla (08/11/2015)
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majoria. Mancats del factor participatiu dels Baschet, en tant que finalment calia una
sensibilitat cultivada per poder apreciar l‟extravagant conceptualitat provocativa i
rupturista de Fluxus; constatem que han acabat esdevenint un referent per a moviments
determinats posterirors interessantíssims però que continuen confinats als cercles més
exclusius de l‟art contemporani.
Veiem doncs que la sensibilitat experimental creixia per tots els moviments creatius dels
seixantes, particularment a Canadà i Estats Units, un context que fou molt favorable a
l‟obra Baschet. Gràcies a la publicació de Grayson, tenim notícia d‟escultors inicialment
no sonors com Reinhold Marxhausen35, que decideix treballar amb el so fruit del
descobriment fortuït del so d‟unes peces durant el seu procés de treball amb poms
metàl·lics de porta. Les petites peces acústiques d‟escolta íntima, interactiva i personal,
són un bon exemple d‟escultura sonora que no té un lligam amb cap propòsit musical a
priori i que en aquesta època pot tenir una acollida favorable en els museus i galeries
d‟art. La seva obra, ha passat desapercebuda durant dècades però ofereix un univers
delicat i preciós, molt sensible i poètic, guiat tansols per la intuïció. El sistema Baschet
permet comprendre‟n el funcionament i seguir ampliant la via que el professor
Marxhausen proposava.

Reinhold Pieper Marxhausen i les seves peces d‟escolta íntima (sense títol), entorn de 1966.

Els límits entre l‟escultura, la instal·lació i la interpretació es continuen desdibuixant,
per exemple amb l‟obra de Max Eastley36, que barreja la construcció de mòbils
autòmatitzats com a procés compositiu per a la improvisació en directe.
La publicació Experimental Music Instruments 37, apareguda periòdicament des de 1985,
als EEUU, ens mostra aquesta perspectiva renovada, amb ganes d‟innovació i
descoberta, de noves generacions que aposten per acumular i difondre coneixements, a
través de publicacions mensuals obertes a rebre continguts per carta. El seu editor, el
constructor i escriptor Bart Hopkin38, nascut l‟any 1952, s‟interessa per l‟acústica
Baschet, i li dedica un article sencer, descrivint les aportacions a tots nivells. Hopkin
posteriorment publica un llibre i en les seves esplèndides xerrades explicant la
naturalesa dels sons complexos39, podem veure la incorporació de moltes de les nocions
35

https://www.youtube.com/watch?v=8Ql4tRepSyw (08/11/2015)
https://en.wikipedia.org/wiki/Max_Eastley (08/11/2015)
37
https://en.wikipedia.org/wiki/Experimental_Musical_Instruments_%28magazine%29 (08/11/2015)
38
http://windworld.com/bart (08/11/2015)
39
Exploring the Science of Sound with Invented Musical Instruments (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=-GZ055rSyNo (08/11/2015)
36
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desenvolupades40 pels germans Baschet. De la mateixa manera que Cage, Partch i altres
havien necessitat modificar instruments existents o construi-ne de nous, podem veure
que compositors com Lou Harrison41 i William Colvig s‟interessen tant pel Gamelan
indonesi, que opten per construir l‟American Gamelan, fet de ferro i alumini,per a una
desenvolupar le seves teories respecte de les afinacions, temperaments, presentat el
1972 amb la composició La Koro Sutro42. Veiem com repetidament occident continua
descobrint la música i els instruments asiàtics i els assimila a les pràctiques estètiques
pròpies i viceversa.
En el procés d‟allunyar-se de les tonalitats i temperaments occidentals, altres
compositors com Ivor Darreg43 -contemporani de Partch però actiu fins a finals del
segle XX-, aprofundeix en la microtonalitat i la xenharmonia des de l‟organologia,
construint els seus propis instruments estranys de teclat, de vent i de corda.

Darreg i les Megalyres (autor de la foto i dates desconegudes).
40

En aquest vídeo veiem l‟aplicació electroacústic de molts dels principis utilitzats per Baschet, com la
tija encastada i altres oscil·ladors d‟espectre complex, i l‟amplificació de les vibracions per contacte
https://www.youtube.com/watch?v=dnmnlnayMtQ (08/11/2015)
41
https://en.wikipedia.org/?title=Lou_Harrison (08/11/2015)
42
https://www.youtube.com/watch?v=nTVEeCDA4wI (08/11/2015)
43
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivor_Darreg (08/11/2015)
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En aquest àmbit de la divulgació de recursos i d‟idees, convé notar l‟augment de
l‟expreesió popular de propostes do it yourself, o per abreujar DIY44, cosa que amplia
enormement l‟espectre de constructors i inventors amateurs a tenir en compte. Podríem
destacar el projecte de l‟ Anrchorchestra45, que malgrat no aportar veritables
innovacions, sinó remescles de sistemes existents, representen aquesta nova activitat
casolana que pren una dimensió major, desdibuixant la frontera entre l‟especialista, el
diletant, l‟afeccionat, etc. En l‟actualitat trobaríem centenars de persones que aporten la
seva dedicació des de perspectives ben diferents, des de propostes d‟esperit molt punk,
properes també a l‟Arte Povera, fins a propostes elegants i preciosistes.
En la línia de l‟objecte trobat, també s‟estén la pràctica de reciclatge i construcció, o
simplement la utilització percutida de pots i recipients de tota mena. La cultura popular
assimila aquestes pràctiques, que estan en contacte amb les tendències musicals d‟altres
gèneres com el rock o l‟electrònica reinterpretada. Tal com ens mostren actualment
col·lectius com Bélaműhely46 o el baterista Dario Rossi47.
Una peça paradigmàtica qe posa en valor la ressonància i la relació del so enregistrat i
reproduit amb l‟espai és I am sitting in a Room48, d‟Alvin Lucier, de 1969. La peça
mostra el procés de metamorfosi de la seva veu enregistrada i reproduida en un espai
concret -describint precisament aquest procés-; el cicle d‟enregistrament de la veu
reproduida ressonant en l‟espai continua fins que la veu es torna irreconeixible,
esdevenint una massa d‟ones sonores determinades per la ressonància de l‟espai.
Una de les característiques destacables de l‟escultura sonora i les arts performatives a
mida que ens acostem als anys vuitanta i noranta, és en bona part una reconsideració de
les relacions del so amb l‟entorn.
Evidentment, l‟univers de l‟art sonor i les instal·lacions presenten tota una dimensió
intangible, d‟obres completament desmaterialitzades, basades en la tecnologia de
reproducció de so. Una gran branca d‟aquest gènere tracta de peces que reubiquen sons
d‟un espai a un altre en directe, com la instal·lació de sons pregravats o programats en
espais expositius o espais públics. Una bona mostra d‟aquesta tendència és l‟obra de
Bill Fontana49, enregistrant i reproduint els sons de les estructures de ponts penjants.
En la línia més lligada a l‟acústica, trobem algunes propostes gegantines, com els
concerts per ciutats de Llorenç Barber50, on les campanes i altres sons de l‟entorn
renoven el valor del seu so en una experiència massa complexa per valorar-la aquí.
En tot cas cal esmentar que són els habitants de le smateixes poblacions els que
s‟encarreguen de la interpretació, propiciant el mateix tipus d‟empoderament que
cerquen els Baschet i altres artistes com José Maceda. Alhora trobem aquesta corrent
emparentada amb les de la improvisació col·lectiva, ben representades per la Scratch
Orquestraa Anglaterra, organitzada el 199 per Cornelius Cardew i un grup canviant
d‟experimentadors no professionals.
44

https://en.wikipedia.org/wiki/Do_it_yourself (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=c__xzSfQA5g (08/11/2015)
46
https://www.belamuhely.com (08/11/2015)
47
https://www.youtube.com/watch?v=OqQ0OYaXLhM (08/11/2015)
48
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_Sitting_in_a_Room , (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=fAxHlLK3Oyk (08/11/2015)
49
http://www.resoundings.org/Pages/Urban%20Sound%20Sculpture (08/11/2015)
50
https://ca.wikipedia.org/wiki/Lloren%C3%A7_Barber_i_Colomer (08/11/2015)
45
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Altres artistes com Chris Monahan realitzen instal·lacions site specific, en la tradició de
les Harpes Aeòliques. Ellen Fullman i el seu Long String Instrument51 de 1981,
combinava la idea de l‟arpa expandida com a instal·lació i l‟acte de caminar, com a
pràctica performativa, confrontant els sons estàtics amb les nocions de temps i
moviment.

Ellen Fullman i el Long String Instrument, foto de John Fago.

No voldríem acabar aquest capítol sense esmentar la invenció el 1987 del Daxophone52,
obra del dissenyador tipogràfic Hans Reichl. Concebut com un instrument experimental,
proper a les estructures Baschet amb oscil·ladors encastats, ens interessa esmentar-lo
per dos motius cabdals: per una banda el fet que el so està determinat per la forma
escultòrica i el material de desenes de variacions formals fetes en els oscil·ladors de
fusta. L‟exploració empírica de Reichl l‟han dut a seleccionar peces diverses, cada una
d‟elles amb una tímbrica i unes possibiliats d‟articulació sonora diferents. D‟altra banda,
volem destacar que abans de morir, Reichl va publicar un docuement amb tota la
informació relativa al disseny, funcionament i construcció dels Daxophones, que es pot
descarregar gratuïtament de la seva web53. Volem destacar aquest document i el gest de
generositat que suposa, situat al mateix pla d‟acció que els Baschet, -essent casos
excepcionals molt poc freqüents-, que conviden a altres persones a aapropiar-se de les
seves aportacions. Hem de destacar que Reichl no tenia formació en acústica, però la
mateixa manipulació de la forma i la intuïció sonora van guiar un treball metòdic
fabulós.
51

http://www.ellenfullman.com , https://www.youtube.com/watch?v=eEqvpnsE1bs (08/11/2015)
http://www.daxo.de/ (08/11/2015)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Reichel (08/11/2015)
https://en.wikipedia.org/wiki/Daxophone (08/11/2015)
53
www.daxo.de/download/DaxInfo.pdf.zip (08/11/2015)
52
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Repertori d‟algunes de les peces vibrants pel Daxophone, originals de Hans Reichl, 2005.
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Constatem que de la llista que actualment hi ha a wikipedia54 sobre escultors sonors,
tansols 36 tenen article propi, i evidentment no e spot considerar una llista complerta ni
molt menys. Les pràctiques artístiques intermèdia contemporànies passen per la
possibilitat de tota mena formats, tot el que he vist fins ara i més. Així doncs, les
instal·lacions de55–artista que prové del món teatre- estan clarament en aquest el territori
limítrof de l‟objecte sonor trobat o reubicat activat per mitjans aleatoris en contextos
museïstics, que pot ser cosiderat art conceptual, poesia escènica, música experimental, o
qualsevol genere que convigui.

Esquerra: Céleste Boursier-Mougenot, From Here to Ear, 2009. (autor de la foto i dates desconegudes)
Dreta: Céleste Boursier-Mougenot 2010, obra sense títol (bols ceràmics flotant en una piscina), Museu
Nacional d‟Art de Corea. (autor de la foto i dates desconegudes)

Constatem per acabar que tota mena de moviments artístics i intel·lectuals han permès
que qualsevol proposta artística inclogui el so, sense cap necessitat estricta de
comprendre‟n el funcionament ni les connotacions respecte les disciplines que
tradicionalment se n‟ha ocupat –musicologia, organologia, etc.-. En aquest període de
creixement de l‟interès pel so és, els Baschet apareixen com l‟únic actor que
desenvolupa un corpus intel·lectual basat en la recerca i els desenvolupament dels
coneixements sobre acústica, i els apliquen metòdicament segons un programa ramificat
lògicament en diverses àrees, i explicitant sempre que es tracta d‟una obertura que ha de
permetre a d‟altres persones desenvolupar altre tipus d‟usos i desenvolupaments del seu
sistema. Així doncs, en el domini de la història de l‟art i del coneixement, serà molt
interessant estudiar el grau d‟influència o d‟impermeabilitat en determinats corrents i
moviments al llarg de tot aquest període. Als anys seixanta els Baschet ja havien assolit
un sistema metòdic que compartien en articles i que explicaven sense recança, així que
serà intentant intentar entendre i posar de manifest les diverses acollides, polaritzades
entre l‟entusiasme i la reticència, per part d‟autors i col·lectius diferents.
Els Baschet, s‟han interessat per tot allò que té a veure amb la comprensió del so; a la
seva biblioteca hi hem trobat, a més dels preceptius llibres clàssics d‟acústica,
publicacions de R.M.Schafer, de l‟escultor sonor japonès Kan Masuda, etc. Qualsevol
proposta sonora a priori els interessava, però el component ètic de la seva pròpia
trajectòria i la dedicació requeria a la seva pròpia tasca, fa que segurament estiguessin
més aïllats de la resta de panorama sonor del que hauria sigut desitjable, tant per a ells
mateixos com per a la resta d‟autors que podrien haver trobat en ells una font de
coneixement aplicable.
54
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https://en.wikipedia.org/wiki/Sound_sculpture (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=Yn93J2axD_k (08/11/2015)
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Cercant per internet, sovint trobem idees molt semblants56, per no dir iguals, en dos
llocs del món. Es tracta de plagi o d‟una tendència natural en resposta a les possibilitats
i els canvis en la sensibilitat estesos arreu fruit d‟una situació de globalització? En el cas
de l‟obra Baschet, caldrà aprofundir per destriar aquestes descobertes simultànies
espontànies, dels plagis més deshonestos.
Veiem doncs el fèrtil camp de l‟art sonor i de l‟escultura sonora com a una de les
manifestacions tangibles dels interessos creuats, o desclassificats per dimensions
compatibles i les inquietuds artístiques, com un territori on s‟endinsen autors provinents
de diversos àmbits. Tot i això, avui en dia, com al llarg del trajecte del segle XX, es
tracta només d‟una petita part dels músics que s‟interessen -o tan sols coneixen- aquest
tipus de pràctiques, i de la mateixa manera passa amb una petita part dels artistes
plàstics, poètics, conceptuals o de l‟ascenència que sigui. Des de l‟aparició d‟Internet,
ens trobem en un increment anual de les informacions disponibles sobre l‟art sonor,
sobre els recursos necessaris i sobre les disciplines relacionades; hom pot sentir la
temptació d‟intentar organitzar tal volum d‟informació creixent, però evidentment això
ja es una altra qüestió. És però en aquest context que descobrim un interès creixent en
els mitjans acústics, i en particularment en l‟obra Baschet. El creixement de
l‟electrònica no va acabar amb l‟acústica, i actualment podem gaudir de la música
electrònica d‟Aphex Twin reinterpretada per l‟orquestra d‟Alarm Will Sound57, projecte
que posa de rellevància per una banda l‟assimilació dels sons electroacústics i les seves
formes musicals en l‟imaginari contemporani, i alhora, l‟atracció pel fet acústic i la
interpretació músical “humana” en sí mateixa, cercant un joc imitatiu de textures
sintpetiques amb arranjaments orquesatrals veritablement extraordinari.
A continuació, caracteritzant l‟obra Baschet, esperem enunciar les idees fonamentals per
a facilitar la lectura creada de la seva obra en el context més ampli possible, de la
cultura del segle XX, i principis del XXI.

En l‟art sonor trobem propostes iguals entre elles, i sovint iguals a Baschet! Els casos de plagi històrics
están ben explicats pel mateix François Baschet en el seu llibre. Actualment continuem torbant projectes
basats en les mateixes idees, i resultarà un procés llarg aclarir si es pretén haver descobert ara allò ja
inventat 50 anys abans, quan no s‟acrediten les fonts. Per exemple: "The Wing" Sound Sculpture Solo Marilyn Donadt Percussion https://www.youtube.com/watch?v=NbnKIu2f4dA (08/11/2015), o també
Chas Smith: Sculptural Percussion - https://www.youtube.com/watch?v=g17RWwSBZ5U (08/11/2015),
https://www.youtube.com/watch?v=RSFMh0KKl9c (08/11/2015)
57
Un exemple: Tema original d‟Aphex Twin https://www.youtube.com/watch?v=-M8sIzLNVT0
(08/11/2015) i la reinterpretació orquestral d‟Alarm Will Sound
https://www.youtube.com/watch?v=ktDXZMeZ6JM (08/11/2015)
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1. IDEES I TRAJECTÒRIA BASCHET
1.1. Resum
1.2. Context inicial de l’obra
1.3. Idiosincràsia, poètica i mètode
1.4. Música
1.5. Escultura sonora
1.6. Participació
1.7. Divulgació i pedagogia
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1.1. Resum del Capítol
Per a poder centrar-nos en el focus de la nostra tesi sobre el sistema acústic, ens cal
contextualitzar-lo en el gruix de la trajectòria dels Baschet, que es desenvolupa en
diverses facetes. La intenció és poder aportar una visió general, que permeti
desenvolupar el nostre actual i altres futurs estudis respecte de cada un dels àmbits
concrets.
La trajectòria dels Baschet és resultat d‟una idiosincràsia singular, que aposta
determinadament per una sinèrgia entre art i ciència, música i arts plàstiques. El
posicionament ideològic dels Baschet és imprescindible per entendre el propòsit de la
seva obra. La seva intenció és la de posar la recerca l‟acústica i el desenvolupament
d‟objectes sonors, al servei d‟una concepció social. Totes les aportacions i invencions
que realitzen a nivell acústic, s‟apliquen a diversos àmbits i tendències musicals, per a
explorar noves possibilitats sonores. Treballen amb un mètode particular, estudiant fonts
històriques d‟acústica, i experimentant empíricament. Creen un marc conceptual nou per
les funcions acústiques que els permet inventar configuracions noves. Gràcies a mitjans
exclusivament acústics, aconsegueixen sons d‟una complexitat, en sintonia amb les
sensibilitats pròpies del segle XX, sons que semblarien més aviat producte de síntesi o
de processos electroacústics.
Col·laborant amb músics de tradicions diferents, expandeixen els horitzons, i prenen
una perspectiva el més àmplia possible, passant per la reinterpretació de la música
clàssica, l‟electroacústica, la improvisació, etc.
Però sobretot, pretenen utilitzar els objectes sonors per a impulsar una forma d‟entendre
l‟activitat sonora al marge de les litúrgies musicals canòniques, descontextualitzant l‟ús
d‟objectes sonors, fora de l‟àmbit estructuralment musical. Així, reclamen l‟accés
directe per a tothom a una dimensió estètica redibuixada, independentment de la
formació i l‟extracció social. L‟escultura sonora és concebuda com una obra oberta,
inconclusa en sí mateixa, un mitjà que permet propiciar l‟activitat real d‟escolta i el joc
amb el so. Les exposicions Baschet inviten a tothom abandonar la relació unidireccional
entre artista i públic: els visitants són convidats a esdevenir protagonistes de la seva
pròpia experiència estètica, en un marc de llibertat que permet l‟exploració, i tota mena
d‟interaccions possibles entorn del so. Cada grup humà, cada persona, pot tenir un accés
singular als fenòmens proposats. L‟escultura sonora permet experiències íntimes i
personals, contemplatives, de descobriment, i alhora permet la relació amb les altres
persones, l‟escolta i la interacció, i el replantejament de les relacions, el diàleg, la
coordinació i la improvisació en grup. La utilització de les estructures sonores per part
de qualsevol persona, aporta una perspectiva nova, per un disseny de les interfícies el
més universal possible, facilitant l‟experiència al màxim.
La voluntat de posar l‟art - l‟experiència, els coneixements i la reflexió- al servei de la
societat, porta els Baschet a treballar inclusius i participatius en diversos països, i
desemboca naturalment en una activitat pedagògica. Els dos germans Baschet es
dediquen a la pedagogia de l‟escolta, per desvetllar les capacitats musicals, i alhora a la
difusió dels principis acústics i mecànics que han de permetre una apropiació dels
recursos desenvolupats pels Baschet, per a que cadascú, i grups concrets, puguin
prendre la iniciativa per sí mateixos.
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-Treballen amb un mètode particular, estudiant fonts històriques d‟acústica, i
experimentant empíricament. Creen un marc conceptual nou per les funcions acústiques
que els permet inventar configuracions noves.
Les noves interfícies, fàcils de fer anar, produeixen sonoritats molt diverses, sons
d‟espectre harmònic i inharmònic, sons complexos, com els de la música
electroacústica contemporània, però articula-les intuïtivament.
-Apliquen aquestes invencions a objectes sonors amb finalitats diverses:
Objectes Instrumentals per activitats musicals
Escultura sonora, per a exposicions participatives, on es posen en qüestió els usos
i rols convencionals
-Desenvolupen aquestes línies de treball complementàries i sovint solapades, promovent
una sensibilitat inclusiva, que pretén difondre i compartir coneixements i experiències:
Dissenyen objectes sonors i pedagògics, organitzen activitats per a desvetllar les
capacitats d‟escolta i joc musical, de forma lúdica i activa.
Difonen els coneixements tècnics, fomenten activitats de construcció col·lectiva i
individual, publiquen llibres.
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1.2. Context inicial de l’obra Baschet
Les circumstàncies històriques van dur els dos germans a postergar el desenvolupament
de les seves inquietuds artístiques fins passats els anys de la guerra. D‟aquesta manera,
fins a la seva trentena, no es van trobar en situació de donar ales a les seves capacitats
creatives. L‟impacte de la vivència en primera persona de la segona guerra mundial, la
seva participació des de la Resistència francesa contra el nazisme, tindrà conseqüències
en la idiosincràsia de l‟obra Baschet: Els valors humanistes, de tolerància a la diversitat,
espai de llibertat per a l‟experiència estètica, en pro d‟un art inclusiu, obert i participatiu,
sensorial, lúdic, poètic com la música i complex com la física i les relacions humanes.
François ha explicat en diverses ocasions i publicacions que després de la guerra va
treballar pels serveis d‟intel·ligència del govern Francès a l‟Amèrica del Sud de 1945 a
1951. Després d‟aquesta etapa va dedicar un temps llarg a viatjar per tot el món amb el
viatge d‟avió més llarg que la Panamerican hagués venut mai, passant per Sudamèrica
fins a los Angeles, creuant el Pacífic fins a Oceania, Honkong, Indonèsia, Japó... En
aquest viatge, François sempre portava una guitarra amb ell, a Argentina havia après
alguns tangos i milongues, i se‟n servia per a facilitar les relacions socials amb aquells
qui trobava en el seu camí. Com que la guitarra era sovint massa gran per a carretejar-la
còmodament en el viatge, se li va acudir la seva primera invenció: La guitarra inflable.
Sembla ser que algun instrument asiàtic -de la família dels Shamisen japonès, el Rebabs
indonesi, el Tar persa, el mbanza africà o el mateix Banjo nordamericà -, que enlloc de
tenir una tapa harmònica de fusta tenen una membrana tensada, van inspirar l‟ invenció.
Aquesta guitarra comptava amb un mànec, claviller i cordes convencionals. La novetat
residia en que la caixa de ressonància era reemplaçada per una estructura lleugera de
barnilles desmuntable que sostenia un inflable encarregat d‟irradiar les vibracions de les
cordes transmeses a través d‟un pont flotant. El globus es podia desinflar i tota
l‟estructura desmuntada acabava per ocupar poc més que el mànec. François va
construir diverses d‟aquestes guitarres, les va vendre i regalar durant el seu camí, i en
retornar a París a finals de 1952, la va seguir utilitzant per les seves actuacions en
cabarets i clubs nocturns.

François Baschet i un Banjo inflable als anys 50
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En aquest moment, a principis dels anys 50, François combinava els estudis d‟escultura
amb Emmanuel Auricoste i Hubert Yencesse amb la seva activitat com a showman,
cantautor, utilitzant altres invents de collita pròpia, sota el pseudònim de Félix Barrel.
En els mateixos cabarets i clubs on s‟estenia la poesia d‟Apollinaire i Cocteau, François
va conèixer un munt de gent, i mantenia una actitud vitalista al costat de personatges tan
creatius com Boris Vian –inventor, músic i escriptor- enfront de l‟existencialisme en
boga de figures com Sartre. Durant aquest període François s‟interessà pel
funcionament del seu invent, al qual havia arribat a base de deduccions i sentit comú.
Començà a buscar en els llibres les fonts de la física acústica pel seu propi compte:
Les Esculptures Sonores, Pàg12.
I filled the leisure time left between the stage and sculpture in trying to understand
how this cushion functioned. I went through libraries and bookstores reading the
works of Chladni, Helmholtz, Lord Rayleigh, Bouasse and many others.
François explica en un article58 que en el segle XVIII es produeix una fèrtil
multiplicació en la invenció d‟instuments musicals –Glassharmònica, Glass Chord,
Euphone, etc.- que s‟estanca al segle XIX, segle on es produeixen alguns
perfeccionaments però no innovació. Troba en l‟estudi de personatges i teories del
passat grans fonts de coneixement i inspiració. Els descobriments en física acústica
s‟havien integrat en l‟evolució de la ciència però no s‟havien aplicat al
desenvolupament de nous intruments amb interficies d‟acció innovadores, de manera
que invencions antigues no són reconegudes per la cultura popular en el món electrificat
contemporani . Particularment, decobreix en Ernst Chladni59 un personatge altament
isntiprador, físic experimental que rebutja el Monocordi Pitagòric com a útil prinicpal
per l‟estudi de l‟acústica. Chladni demostrà que fora de les cordes i les columnes d‟aire,
hi ha un enorme nombre de formes que poden produir sons de inharmòniques, irracionals en termes matemàtics-, que han de ser estudiades, obrint precisament la porta
a l‟estudi dels sons complexos, territori que serà explorat particularment per
l‟electroacústica i l‟acústica Baschet.
François i Bernard no conceben un avenç de l‟art que o estigui vinculat al coneixement
científic, i viceversa.
És en aquest punt que François i Bernard comencen a col·laborar en un projecte que els
va canviar al vida. Bernard, dos anys més gran que François, era enginyer de formació,
silvicultor i melòman. Durant la guerra, va encarregar-se dels boscos de la família
Baschet al sud est de França, on alimentava la seva passió per la música escoltant a la
radio els inicis de l‟electroacústica.
Així doncs, Bernard va obrir a François la possibilitat de complementar-se mútuament.
Per començar, Bernard podia ajudar a François a entendre les matemàtiques i el
llenguatge més tècnic dels llibres de física. Bernard va fer de traductor per a trobar un
llenguatge comú amb François, on els conceptes essencials fossin comprensibles.
L‟estudi de l‟acústica i la musique concrete van dur-los a imaginar que hi havia un món
58

BASCHET, François. New Musical Instruments, a la revista New Scientist n.337, 2 maig de 1963.
Parlarem de les seves teories i descobriments en el capítol dedicat a nocions fonamentals sobre so,
física acútica i música, i en altres capítols, especialment en l‟apartat dedicat als Oscil·ladors utilitzats pels
Baschet.
59
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immens per explorar. Davant de l‟inventiva de François, Bernard va proposar-li de
treballar a consciència per trobar les relacions entre els objectes físics que podien
construir ells mateixos i els sons nous que imaginaven. Ben al principi d‟aquesta
col·laboració van redescobrir principis acústics coneguts pels físics que no tenien cap
aplicació musical, i van decidir provar per sí mateixos.
A Organologie des Estructures Sonores Baschet60
nous avons lu tout ce que nous avons trouvé en acoustique, du 18e siècle au 20e,
et nous avons refait les expériences décrites. Nous avons compris que la
connaissance des principes de physique étaient essentiels, mais qu'il ne fallait pas
perdre de temps dans les calculs. Les expériences conduites rationnellement étant
beaucoup plus efficaces.
Le résultat final accepté est fonction du goût, des perceptions, du plaisir par la
sensation, à peu près comme la cuisine.
Més enllà de la guitarra inflable, Bernard, va intuïr que la suma de les seves capacitats
podia donar uns resultats originals. Amb l‟humor esmolat de germà gran, va obrir un
món proposant a François de dedicar-se íntegrament a una nova disciplina:
François recrea la proposta de Bernard, a Les Sculptures Sonores, Pàg. 25:
"You don't know anything about music, but that is normal because sculptors are
uncultivated people. And besides, you never go to concerts. But I often go to
concerts and I know contemporary music. We can make sounds with these bars
which "musique concrete" or electronic music can make only with enormous
equipment. And moreover, synthetic music takes away the performer's sensual
pleasure of becoming part of the instrument itself. One day musicians will need
new equipment. Instead of copying Rodin, why not make sound-sculptures for the
generations to come?"
Estudiant teroria acústica, analitzant els instruments històrics, i treballant en
l‟experimentació directa amb instruments i els materials que teníen a l‟abast, François
relata quel‟any 1955 va tenir una mena d‟il·luminació. Ens explica que sobtadament va
entendre les funcions elementals que compartien tots els instruments. Es tractava d‟un
enfocament nou i fresc que li permetia comprendre les funcions quecomplien els
components de qualsevol instrument i li permetia imaginar recombinacions i variacions.
Aquest esquema mental va servir per a totes les invencions que havien de venir, i
constitueix el centre del nostre estudi, al qual dediquem el capítol tercer.
Després dels primers concerts on van tutilitzar les seves invencions, posaven els
instrumnts a disposició del públic. Al cap de poc van adonar-se de la necessitat de
propiciar que qualsevol persona sense exclusió, pugués fer sonar aquells objectes
lliurement. Així va néixer la noció d‟escultura sonora. Es tractava de crear objectes que
no s‟assemblessin massa als instruments tradicionals, per a allunyar qualsevol por que
els visitants de les exposicions puguessin tenir de la música, i provocar la curiositat per
aqueslls objectes estranys.
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BASCHET, François i BASCHET Bernard, Organologie des Estructures Sonores Baschet. Document
inèdit, de datació imprecisa. Serà inclòs ne la propera reedició del llibre Sculptures Sonores a càrrec de la
UB per desig exprés dels seus autors. N‟adjuntem una còpia escanejada en el llibre d‟annexos.
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François va treballar en l‟elaboració escrita exhaustiva d‟aquest esquema ac, durant un
cert temps, però mai va ser acabat en una forma definitiva per a publicar-lo61.
Veritablement, era el potencial creatiu de l‟esquema el que va entusiasmar els germans,
que es van multiplicar la seva activitat experimental. D‟aquí en sortiren tota mena de
variacions sobre els mateixos principis, en diàleg amb una altra dimensió: un nou
propòsit de tots aquells objectes sonors. Des dels seus inicis els Baschet tenen una
perspectiva que porta la música més enllà de les idees més o menys convencionals. La
troballa de sons nous, produïts per estructures acústiques d‟aparença inusual els acosta
al terreny de les arts plàstiques. La seva concepció del so com a element d‟interacció,
obre l‟obra conceptualment vers situacions diferents de les litúrgies musicals del concert.
El que fa particularment complicat de relatar linealment la seva obra és que es produeix
una coevolució de les troballes i les seves activitats en el terreny musical, i les troballes
i les activitats en un terreny artístic conceptualment més obert, el terreny de l‟escultura
sonora.
Per a poder entendre les idees claus que extraiem de la nostra aproximació a l‟obra
Baschet, ens convé entendre que els apartats que tractarem linealment a continuació,
formen un cercle d’àmbits conceptuals conjunts, que es desenvolupen en plans
diferents però entrellaçats i al llarg de tota la trajectòria de 60 anys. Les premisses
fonamentals es van obrint com pètals d‟una flor, seguint una mena de pla conjunt,
reforçant-se mútuament, partint des d‟un mateix posicionament que es manifesta en tots
els àmbits d‟acció.

1.3. Idiosincràsia, poètica i mètode
Per posar en valor de l‟aposta per l‟acústica i les seves aportacions, cal referir-se a
principis estètics, filosòfics, socials, ètic. Hem d‟acostar-nos a un posicionament
mantingut al llarg de dècades, que no només no han abandonat mai sinó que ha crescut
en múltiples col·laboracions fins els seus últims dies, i que continuen ramificant-se en
l‟actualitat. L‟obra dels Baschet s‟articula en moltes dimensions, i ens empeny a
filosofar, si volem poder parlar-ne sense trair les experiències que la seva obra vol
propiciar, i que sens dubte no podem posar en paper. A continuació recollim les idees
de l‟ecosistema conceptual Baschet, i les formes d‟actuar que caracteritzen la seva
trajectòria vital62.
El sistema Baschet en el qual germinen totes les idees posa la forma escultòrica i l‟ús
dels sons al servei del replantejament de les funcions: funcions acústiques, funcions
estètiques, funcions comunicatives, relacionals, socials.
Les següents línies de pensament i d‟acció estan a la base, de les dedicacions musicals,
escultòriques, participatives i pedagògiques que desglossarem més endavant.
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Actualment hem trobat alguns documents originals. Adjuntem en el llibre d‟annexos una transcripcó
que hem realitzat dels continguts del dossier títulat Proposition to classify acoustical
combinations to create Sounds.
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Hem prioritzat la disposició de fragments de textos on els mateixos Bernard i François s‟expliquen
directament, escollits per a sintetitza una filosofia de vida que s‟eten en centenars de pàgines, hores de
video i molts anys d‟activitat.
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Interdisciplinarietat:
Els usos del so transcendeixen les categories i les definicions i les nomenclatures.
La passió per l‟acústica, per la música, i la seva voluntat de restringir l‟activitat a una
sola forma de fer, crea la noció d‟escultura, que permet situar-se al marge de les
concepcions restrictives respecte què se suosa que és la música i que no, què és art i què
no. Abans d‟avançar gaire, volem aclarir que la interdisciplinarietat de l‟obra Baschet
els va obligar a posar noms, a classificar d‟alguna manera les seves invencions en
categories que quasi sempre se solapen. Una escultura pot ser utilitzada com un
instrument, un instrument es pot considerar una escultura, i tot plegat es pot utilitzar
amb propòsits educatius. Ens permetrem doncs no ser massa estrictes amb la
diferenciació de les tipologies Escultura Sonora / Estructura Sonora / Instrument /
Instrument Pedagògic, donat que els mateixos germans Baschet no en sentien cap
necessitat. Més aviat es tractava d‟una solució per a donar a entendre a grans trets les
múltiples funcions en les que treballaven, a aquells qui demanaven definicions:
François Baschet, pàg.39
1956. This was the year that the sound sculptures became operational.
"Sculptures"?
"Instruments"? How should they be baptised?
Our musician friends who spent their youth in the Conservatory spoke in terms of
an orchestra. But for me, they were sculptures. A sculptor makes sculptures as an
apple tree makes apples, or a silk worm secretes silk. It is not a problem of
semantics; it is a problem of nature. We still have this problem, even today. Art
critics say: "This is not sculpture, it is music". Music critics say: "This is not
music, it is sculpture".
Syntheses are difficult. Sacha Guitry used to say: "My wife likes to dine at "l.OO,
but I like to dine at 8.00. And so we have dinner at 7.30 and no one is happy".
In order to resolve the problem, we later agreed to call the sculptures used by our
musician friends sound structures; sound sculptures were those intended for
museums, for galleries and for architectural projects, such as fountains, windmills,
musical clocks, bell towers, etc.
After making this agreement, Bernard and I still confuse the two - and nothing
has happened. In life, things and not their names are important.
Aquest text mostra la prioritat vitalista dels Baschet: fer atenció als fenomens per sí
mateixos, deixant de banda les conceptualitzacions platòniques i les categoritzacions
massa estrictes. Aquest marc mental on els límits es desdibuixen en pro d‟allò que
passaria desapercebut si intentem definir-ho massa, es manifesta sense conflicte en el fet
mateix que el llibre més important de François Baschet té dos títols: en la coberta hi
figura el títol LES SCULPTURES SONORES (amb el subtítol en anglès The
soundsculptures of Bernard and François Baschet) i al llom hi figura LES
STRUCTURES SONORES63.
63

Durant el nostre estudi, en permetrem fer referència a tota l‟obra Baschet parlant d‟Escultura Sonora /
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Interdisciplinarietat: intuïció i mètode
En aquest esquema dibuixat per Bernard Baschet, podem observar la perspectiva
metòdica dels plantejaments de la trajectòria, publicat a Essays on Soundsculpture, de
Robert Grayson. Els coneixements diversos, teòrics, aplicats, acústics, mecànics, etc.,
són l‟arrel d‟on parteix el treball creatiu amb els sons les formes, per a desenvolupar-se
en àmbits diversos, en col·laboració amb especialistes diversos, tant en els àmbits de
l‟escultura com de la música.

Document de inèdit de Bernard Baschet. Datació desconeguda.

La idea d‟arbre potser no transmeti prou explícitament una característica pròpia de
l‟obra Baschet i pròpia dels arbres, que de tan evident potser passi desapercebuda: es
tracta d‟un sistema viu i sensible en relació amb el món. Així doncs, malgrat que els
Baschet tendeixen a no fer massa cas a les modes, sí que són receptius a la
retroalimentació i l‟aprenentatge amb l‟experiència. Les intuïcions es contrasten amb la
Estructures Sonores / Instrument indistintament, de manera que quan en referim a quelcom
específicament exclusiu d‟una de les categories ho farem explícit.
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pràctica i el sistema sempre segueix obert, fruit de les directes interaccions amb tota
mena de medis i persones de tota mena d‟àmbits. És a dir, hi ha molts nivells de treball,
alguns d‟ells molt racionals i d‟altres purament intuïtius. El sistema de treball dels
Baschet es proposa compatibilitzar-los, i treure‟n el millor. Treballar amb músics, amb
infants, amb institucions diverses, permet tenir moltes visions i madurar les propostes a
llarg terme. Podríem dir que alguns els fruïts d‟aquest arbre cauen a terra, germinen, es
transformen en humus que fertilitza el sòl reforçant les arrels de nou; i també són
menjats, digerits i transportats a altres indrets, on s‟adapten a altres condicions, etc., de
manera que hi ha un aprofundiment i una ramificació canalitzada per les possibilitats
reals que la selecció natural no ha descartat.
L’aproximació personal propositiva a l’art i la ciència
Tota la trajectòria dels Baschet està regida per uns principis ètics que s‟enriqueixen i
consoliden amb el pas dels anys. Podrem veure com es manifesten determinades
conviccions en tots els àmbits. Tot el coneixement i les accions que cultiven, estan al
servei d‟unes conviccions humanistes. L‟impacte de la guerra i l‟experiència treballant
amb grans institucions ratifiquen la prioritat màxima dels Baschet: promoure la
confiança i la generositat entre les persones, no per negligir l‟existència de conflictes
d‟interessos, sinó per encoratjar una forma de relació respectuosa, que no discrimini a
ningú per cap raó. La consciència dels Baschet respecte el perill dels totalitarismes,
aporta una sensibilitat i un sentit de l‟humor particular. La prioritat fonamental és
aportar quelcom de bo, d‟interessant i constructiu al món, signifiqui el que signifiqui.
Complexitat i propietats emergents: el resultat final és major i qualitativament
diferent, que la suma de les parts. Els Baschet són plenament conscients que la proposta
que fan, desborda el sistema del mercat de l‟art, posa en qüestió el paper de l‟artista i el
públic, i el rol de les institucions. La seva obra no són les escultures en sí, sinó tot el que
propicien. François va tenir una conversa fortuïta en un tren que aporta una referència
clara a les propietats emergents de la proposta complexa dels Baschet. Una dona li parlà
dels diàlegs entre Goethe i Eckermann. François hi va reconèixer la descripció precisa
de l‟escultura sonora. Les Sculptures Sonores, Pàg. 131:
Eckermann asks "How does someone know that something is real (echte) ?"
Goethe replies, "Something is real when it produces something else.
Before getting off at the next station in Bielefeld, she jotted down the quote for me
on a piece of paper. I kept it as a talisman. Why? Because it is the definition of our
art. A sculptor who makes a statue, an artist who paints a landscape, furnishes us
with a completed product and that's the end of it. Finished! The technique of
sound sculpture has no end. It's the beginning - a tool that allows each individual
to create his own toys – to build, harmonise, utilise, improve, orchestrate, do his
own thing. Anything goes. It is undoubtedly this richness of possibilities that has
made us unpopular with the large art galleries. They are looking for finished
products that conform to established forms the way a butcher selects his sausages.
Sound sculptures are too complicated for the dealers and collectors that are
looking for "designer" art. Goethe's words, which justify and define the work
we've been doing for the past 50 years, seemed like an encouraging message from
heaven.
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Desenvolupament d’un sistema propi.
Com s‟ha dit en tantes ocasions i reiterarem tan com calgui, l‟obra dels Baschet
representa l‟aportació més important i coherent a l‟organologia del s.XX. El sistema al
que dediquem el cos central de la nostra tesi, és una aportació conceptual que no s‟ha
exhaurit. Després d‟un primer període d‟estudi de les fonts clàssiques i contemporànies
d‟acústica, François arriba una concepció sintètica, un esquema abstracte de les
funcions i els elements de qualsevol objecte sonor. Aquest esquema permet analitzar
acuradament tots els instruments existents, tots els objectes sonors existents, i permet el
desenvolupament de tota l‟obra Baschet, sense exhaurir-se. Suposa un pas respecte el
sistema de classificació de Hornbostel-Sachs64, donat que no només permet analitzar el
que existeix sinó que permet imaginar el que podria existir.
En l‟article de 1987 a la revista Leonardo65
This table with suitable permutations and combinations of the possible elements,
embodies all known musical instruments and an even greater number of
instruments that have yet to be made. Without losing one‗s sense of proportion one
might venture to say that our table is to music asMendeleiev's table of chemical
elements is to chemistry.
La taula permetia classificar qualsevol combinació d‟elements funcionals, o detectar les
diverses funcions d‟un mateix element, segons els paràmetres actius en qualsevol
objecte que soni:
·Oscil·lador: Un material amb una forma capaç de vibrar
·Acció: forma d‟interacció amb l‟oscil·lador capaç de subministrar-li energia per a
que vibri
·Difusor: elements o propietats que transmetin la vibració al medi i fer-la audible
·Games: elements o disposicions que permetin generar i organitzar games de sons,
modular la freqüència de la vibració de l‟oscil·lador
·Ressonadors: Afegits o modificacions dels factors anteriors enriqueixen les
vibracions del sistema.
El nostre estudi desenvolupa a fons totes aquestes nocions. Però val la pena tenir-les
presents des del principi, perquè és l‟eina intel·lectual que permet tota la resta de
desenvolupaments i els posicionaments.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Hornbostel%E2%80%93Sachs (08/11/2015)
Fruit del nostre estudi, ens hem adonat que el sistema Baschet aporta una perspectiva que requerira
algunes esmenes al mateix sistema Hornbostel-Sachs. Entre d‟altres, perquè l‟obra Baschet no hi té
cabuda, que basa la classificació en observacions no prou aprofundides del funcionament acústic dels
instruments més excèntrics o exòtics existents. Hem desenvolupat la qüestió en un capítol adhoc en el
llibre d‟annexos.
65
BASCHET, F. i BASCHET, B. Sound Sculpture: Sound, Shapes, Public Participation, Education. 1978.
Article a la revista Leonardo, Vol.20, no2, pàgs.107-117.
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Les Sculptures Sonores, Pàg. 23
Obviously the next step was to establish a table listing:
All forms of vibrators
All energy generators
All scale making devices
The amplifiers and
The resonators giving additional formants.
By combining these elements one by one, it was possible to establish a sort of
table, as Mendeleiev did for the basic elements in Chemistry. This table would
describe all the instruments already made and those to be made in the future. This
illumination gave me a deep happiness, which boiled within me for a week, and
though it subsides a little bit each day, it still remains strong within me to this day.
L‟esquema mental permet el desenvolupament de sons veritablement novedosos en
l‟organologia acústica. Es tracta d‟un marc mental que permet un treball metòdic, a
partir del qual es poden produir tantes variacions com puguem imaginar, però mantenint
sempre la possibilitat de comprendre els processos i els resultats obtinguts. Les idees,
per més impossibles que puguin semblar inicialment es posen a prova, s‟estudien, es
realitzen prototips de manera que es poden replicar. Es tracta d‟un veritable mètode que
permet acumular coneixement enlloc de produir a les palpentes. Així doncs, més enllà
de l‟obra realitzada, i de les valuoses derivacions antropològiques que l‟acompanya, el
sistema en sí, constitueix una aportació única a la metodologia artística.
A la revista Leonardo François dóna a entendre que malgrat haver-se dedicat a cercar i
aprofundir en les combinacions possibles presents en la seva taula d‟elements acústics,
arribats a un cent punt de descobertes i desenvolupaments, les pròpies troballes els van
dur a dedicar-se també a centrar-se en l‟àmbit dels usos. Veiem doncs com el sistema
acústic i la seva posada en pràctica, els condueix a desenvolupar una dimensió de
posicionament social o ètic.
The first part of our program has been to continue designing and making different
sculptures/instruments by combining elements from (a), (b), (c) and (d). The
second part has been to extend the use of our work into as many ﬁelds as possible
including art, music, education and recreation.
Així doncs, a nivell acústic, la taula d‟elements acústics, encara conté una gran quantitat
de possibilitats de la taula per explorar. En la mateixa publicació manifesta que s‟han
dedicat al la millora dels difusors, en relació a la resta d‟elements que utilitzaven, que
no són tots els possibles segons la taula d‟elements. En el capítol dedicat a l‟estudi del
sistema, veurem que els difusors dels Baschet tenen un paper molt important filtrant i
enriquint el so. A més, bona part de la dimensió escultòrica es deriva de les formes dels
difusors.
During the past 20 years, we have been working primarily on improving column
(d), i.e. our acoustical sound ampliﬁers
Una mica més endavant, també en el mateix article, insisteix el fet que arribat un cert
punt, van optar per treballar en la millora de determinades capacitats i prestacions
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sonores dels sistemes desenvolupats que continuar amb la recerca de noves
combinacions possibles, i l‟aprofundiment en les diversitat d‟usos. A Leonardo, 1987:
As far its the first three elements are concerned - (a) vibrators, (b) energy and (c)
modulation –there have been significant improvements but no major
breakthroughs. We have improved the quality of the sounds, the precision of the
pitch, the ﬂattening of the response curves. We have been less concerned with
coming up with new inventions than with developing new uses -new fields- for our
discoveries.

Il·lustracions de dues de les patents dels Baschet, -1963- on s‟explica el funcionament de les variables
possibles desenvoupades pels Baschet, segons l‟esquema conceptual de les funcions acústiques.

- 64 -

L’exploració contemporània del so
En el llibre d‟entrevistes Danièle Frauensohn a Bernard Baschet, - Bernard Baschet,
Chercheur et sculpteur de sons66 - ens aporta algunes impressions íntimes importants.
Pàg. 40:
En 1949, j‘ai été véritablement frappé par la musique concréte. Là, il n‘y a pas
de solfège et elle m‘ha ouvert un horizon.
J‘avais une idée musicale, ―un monde musical intérieur‖, que j‘essayais
d‘exprimer. Mais comme je vous l‘ai déjà dit, j‘avais éte traumatisé, si je puis dire,
par mes leçons de piano.
Et puis, il y avait une question que je ne saisissais pas, c‘était la logique du
solfège. Elle ne me semblait pas rationelle. C‘est pourquoi j‘ai été très séduit par
la musique concrète qui produisait de sons qu‘on ne pouvait répertorier par le
solfège classique.
L‟enorme capacitat de treball analític i analògic, vers l‟essencial, la gran capacitat
d‟abstracció de conceptes complexos dels Baschet, porta Bernard a treballar amb Pierre
Schaeffer, en el procés de caracteritzar i classificar els sons complexos. Aquest és el
bagatge des del qual els Baschet afronten la qüestió de la invenció i el desenvolupament
d‟objectes sonors.
Bernard Baschet a Frauensohn, Pàg. 114:
De 1963 à 1965, j‘ai été maître de recherches au GRM avec Pierre Schaeffer. J‘ai
beaucoup souffert avec lui, il était difficile et exigeant! Je vous ai expliqué la
composition d‘un son complexe, plein de désordre. Pierre Schaeffer m‘a
dedemandé de classifier ces sons-là. Un jour il m‘a fixé un rendez-vous sur les
Champs-Elysées et m‘a demandé de le pousser à écrire son livre, de lui donner
mauvaise conscience à chaque fois que cela s‘avérait nécessaire. Cet ouvrage
verra le jour, s‘intitulera Traité des objets musicaux, et paraîtra en 1966.
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FRAUENSOHN, Danièle. Bernard Baschet, Chercheur et sculpteur de sons.
L‟Harmattan. París, 2007.
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El valor del so acústic.
El so acústic genera una percepció qualitativament diferent del so enregistrat. En quant
al fet de produir sons, de jugar-hi, d‟interpretar música, hi ha una dimensió enriquidora
en la manipulació dels sons acústics que no es manifesta de la mateixa manera amb el so
sintètic, electroacústic.
Les Sculptures Sonores Baschet, Pàg. 150:
Electronic sound is to natural sound what canned peas are to peas picked fresh
from the garden.
[...] It's interesting to note that currently there is a school of sound therapy. One
has learned that disturbed children only respond to sounds emitted by acoustical
instruments, that is to say, live sound. In the Orient, as well, the vibrations that
issue from traditional instruments are used to stimulate the chacras of the human
body. It's hard to imagine the Buddhists attaining the same degree of extasy if you
replaced their bronze bowls, flutes and drums with a stereo.

Compartir, transmetre i contagiar la curiositat.
Els Baschet pretenen compartir les experiècnies que mouen totes les seves accions, la
passió mateixa que dóna sentit a l‟estudi, la recerca, i que converteix el les dades en
coneixements significatius. Durant tota la seva trajectòria els mou la vocació de
compartir les experiències extraordinàries que viuen en primera persona, i
particularment la seva relació profunda amb el so.

François Baschet, foto d‘Inge Morath.
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Recerca i desenvolupament oberts, ni dogmes, ni modes:
Bart Hopkin, a Experimental Musical Instruments67, ens presenta diverses idees molt
ben sintetitzades respecte els principis fonamentals de l‟obra dels Baschet: recerca per
pura curiositat, experimentalitat oberta a la descoberta, simplement per l‟amor a l‟art,
per una necessitat imperiosa i irreprimible. Alhora l‟obertura tant a nivell de so com
musical, no implica cap intenció de seguir o conformar cap dogma, però sense que això
signifiqui que no hi ha uns criteris profunds darrera les grans decisions:
Hopkin a la Pàg. 4
Their investigations have not been in the service of any theory, any dogma or any
particular musical style. The real motivation behind Structures Sonores has been,
simply, a love of sound for sound's sake, form for form's sake, and exploration for
exploration's sake.
All this is not to say that the Baschets do not like to philosophize about their work
and their purposes. They have definite ideas about what their work should achieve.
Les Sculptures Sonores. Pàg. 22
If it is true that genius is 10% inspiration and 90% copying over the neighbours'
shoulder, then alas, here there was no neighbour. All acoustical research in my
time was directed towards electro-acoustics and electronics.
François Baschet a la revista New Scientist68 de 1963
We therefore had to discover by experiment the characteristics of mechanical
acoustic circuits and ﬁlters, that enabled as to push our researches to the present
point. As far as we know, no one else has worked so long in the ﬁeld.

Aprenentatge i recerca continuada.
L‟escultura pren forma atenent a la ressonància, i el so creix com una propietat emergent
de les formes. Els Baschet obren noves vies, i aprenen tant de les fonts clàssiques com
de la mateixa experiència empírica, seguint un itinerari propi per camins inexplorats.
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn, Pàg. 6
Je me suis formé en recherchant comment sortir un son du métal. J‘ai travaillé
sur la courbure à donner à la tôle pour obtenir une courbe de réponse linéaire.
[...]mon fil conducteur, c’est l’obtention du son. Voilà ce qui m‘a conduit à la
sculpture et à tout le reste d‘ailleurs... l‘obtention du son.

Objectius a llarg terme.
La descoberta de l‟àmbit de l‟acústica escultòrica, els genera un entusiasme que permet
treballar amb perspectives d‟aportar quelcom de substanciós per les futures generacions,
fins i tot, quan podien sentir que estaven plantejant idees massa avançades per l‟època:
67

BASCHET, François i HOPKIN, Bart. Experimental Musical Instruments, volume III number3. ISSN
0883-0754.USA.1987.
68
BASCHET, François. New Musical Instruments, a la revista New Scientist, Vol.18, n.337, pàg 25-27, 2
maig de 1963.
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Bernard Baschet a Danièle Frauensohn., Pàg. 87
Je suis sensible à la nature, mais j‘ai une déformation professionnelle puisque je
cultive la forêt. La mentalité du sylviculteur est opposée à la mentalité classique.
Il a l‘habiude de travailler sur des périodes longues, de cinquante a sóixante-dix
ans olus tard. Vous avez forcément une notion du temps trés différente.
J‘ai été très marqué par la sylviculture! Cela m‘a servi dans mon métier parce
que j‘ai compris tout de suite, en commençant le travail sur les sons avec mon
frére, que c‘était un trevail de quinquante ans, voire plus, qui s‘inscrirait dans la
durée.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 25
Bernard was correct on one point: the idea of sound sculpture was an idea of the
future. But we did not realise that it would take so much time for this sound
sculpture to find its public. For twenty long years, we believed that the public was
behind the times, but in fact we were ahead. Everything is relative; for the
traveller in the train pulling out, the station is moving backwards.
Durant el procés de la nostra tesi comprovem fins a quin punt la proposta Baschet està
avançada al seu temps, i al nostre, tant a nivell sonor com a nivell conceptual. Sota una
imatge vinculada a una tendència, les descobertes Baschet requereixen una aproximació
aprofundida que vol temps, per a decodificar els sons complexos i temps per a que cada
agent implicat (insitucions, públic, especialistes, etc.) es ressituin.

Assaig i error
En el llibre de François Les Sculptures Sonores Baschet es parla de les proves i dels
resultats descartats, dels inconvenients de determinades configuracions. Es relata
l‟evolució dels diversos sistemes de difusió, els materials i les descobertes estructurals,
el plegat de les planxes, els sistemes dels teclats i interfícies, les diverses temptatives
per estabilitzar les afinacions etc. Ens parla de projectes descartats, projectes no
realitzats, i els motius d‟aquestes decisions. En aquest sentit es comporta d‟una manera
honesta i generosa, que no podem fer més que agrair.
François Baschet a l‟article publicat a la revista Leonardo, parlant de plans de futur:
A book would be published summing, up all the experiments of the Center. It
would prevent future sound sculptors from remaking our past errors. Every new
technology needs a textbook.
El mètode empíric dels Baschet els permet treballar cercant determinats objectius i
alhora obert a resultats inesperats. En aquests casos poden detectar les millores i prendre
nota de les experiències fallides. Així doncs tant en el seu llibre, com en diverses
ocasions, els Baschet no només no tenen cap recança a mostrar els resultats
inconsistents o els fracassos, sinó que aposten per la seva divulgació, de la mateixa
manera en que en principi ho fa la ciència69.

69

No ha sigut fins 2015 que trobem un projecte de revista científica que realment pubiqui tots els resultats
erronis acumulats en la recerca, per evitar que altres investigadors en altres països perdón temps i recursos
provant coses que s‟han descartat però que mai s‟han publicat. The All Results Journals
http://www.arjournals.com/ojs/ (08/11/2015)
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Experimentació directa, treball empíric amb la forma i el so
L‟obra Baschet deixa pocs dibuixos preparatoris. Sovint el treball implica algunes
maquetes,i se centra en l‟experimentació a escala real, amb prototips que es modifiquen
i desapareixen si no ofereixen resultats satisfactoris. Aquesta és la manera més fàcil de
descobrir sons nous per poder avançar cap a al desconegut.
Bernard Baschet, a Grayson, Pàg. 4
The first method is empiricism. It is the hands which discover and the completely
unconditioned ear which listens attentively. Very few designs are used for the
shapes - it is the material itself which determines its ultimate form (many other
sculptors have said this before us). For the music, it is group improvisation which
provides the new and the unexpected - improvisation which is, in fact, a series of
successive attempts, much like an advance through an unfamiliar forest: step by
step.
Comprenent les relacions entre els atributs dels materials, les formes i les funcions
acústiques des de la seva perspectiva modular, les recerques es desenvolupen en dues
direccions simultànies i complementàries, des del so vers la forma i viceversa (o més
pròpiament, partint des dels atributs forma/matèria donats i coneguts vers la nova funció
acústica desitjada, així com simultàniament partint des de la funció acústica donada i
coneguda vers els nous atributs forma/matèria desitjats)
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn, Pàg. 68
Avec François, en faisant des manipulations, nous trouvions de montages qui nous
intéressaient. En sculptant, nous découvrions des sons que nous n’aurions
jamais pensé à faire autrement. La découverte se faisait petit à petit, tout le
temps. Nous étions véritablement en pleine méthode scientifique, c‘est-à-dire
―théorie et expériences‖
Tots dos germans procuren treballar amb les mans, les orelles, el cap i el cor; no separar
massa el sentits, i no donar una predominança massa gran a l‟ intel·lecte, que pugui
eclipsar altres intuïcions menys racionals.
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn, Pàg. 49
Un jour, quelqu‘un nous a même dit: ―vous n‘êtes pas d‘artistes, vous êtes des
bricoleurs de génie!‖ En fait, il avait un peu raison et je considère ce terme
comme un véritable compliment, mais toute notre oervre est empreinte d‘un sens
artistique indéniable.
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La sensació i la sensibilitat
Fragment transcrit d‟un film inèdit de Marc Baschet. Bernard:
[...] el que hem defensat fonamentalment François i jo, en aquesta música que ha
sigut envaïda per la tecnologia, per la tècnica, pel volum -la potència-, és el lloc
de l'home, el lloc de l'intèrpret, el lloc d ela sensibilitat de l'intèrpret. Tota la
nostra feina ha estat crear instruments que permetin la sensibilitat de l'intèrpret
d'exterioritzar-se.
Tant en el procés de recerca i desenvolupament, com en l‟idea de l‟obertura inclusiva i
sensitiva dels seus usos, els Baschet mai perden de vista que els coneixement tècnics i
els anàlisis racionals, són només una part dels fenòmens en joc. Mai obliden la dimensió
sensorial de la cultura. La tècnica i la racionalitat necessiten la influència menys
definible de la creativitat per a assolir les fites que humanament ens proposem. La
racionalitat ha de saber confiar amb l‟aportació amb els sentits i la intuïció.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 26
mathematics is to sound sculpture what organic chemistry is to cooking.
No es tracta d‟un menysteniment de la tècnica, sinó de la reivindicació del gaudi com a
objectiu final, que tothom pot compartir. La metàfora de la gastronomia és habitual en
els Baschet i molt fàcil d‟entendre per tothom. Així doncs els Baschet aporten elements
per a reivindicar l‟esfera sensorial. Conceben l‟escultura sonora i les seves apostes
pedagògiques com un terreny per la comunicació no verbal, per l‟exploració, i pel joc.
Pretenen propiciar experiències personals significatives, basades en factors intangibles
que sovint no són tinguts en compte en un món que pretén ser cada vegada més racional.

El coneixement al servei de l’experiència estètica
Els Baschet aposten per una forma d‟art inclusiva que pugui ser gaudit per persones
amb bagatges molt diferents. Els coneixements que fan possibles tots aquests fenòmens
sensorials i estètics són valuosos i interessants científicament, educativament, per les
noves generacions. Però l‟obra en sí és una gran aposta per la comunicació no verbal,
per un art de sensacions que pugui arribar a tothom, sense que els codis idiosincràtics de
cadascú suposin una barrera infranquejable. Es tracta de posar en qüestió i prendre
consciència dels codis i normes, així com de la possibilitat de trencar-los o transformarlos. Però tot el discurs teòric dels Baschet s‟encarna a través de l‟experiència del
fenomen estètic del so i la forma, buscant que no faci falta cap explicació.
B.Baschet, a la publicació de Grayson, Pàg. 1
If art and love are similar: art should be understandable without any explanation;
the 'Sonorous Structures' made by the Baschet brothers should be understood
without analysing their components, or the impulses of their ceation. Nevertheless,
their process of research, creation, execution is of interest.

- 70 -

Esperit Lúdic
Precisament per contrarestar la gran competitivitat, el consumisme i l‟estrès, i el
pragmatisme imperants en el món occidental, els Baschet aposten per crear espais lúdics,
oberts a tota mena de relacions al marge de les dinàmiques quotidianes del món
laboralitzat. L‟escultura sonora pot servir a moltes coses i per a res en concret. El joc
per sí mateix, l‟escolta per sí mateixa, són activitats dignes, sense necessitar propòsits
ulterirors que en justifiquin la necessitat. En una entrevista que recull en el llibre
François ofereix un referent antic, i el vincula a l‟esperit original de les Falles de
València, on el treball manual i la creativitat col·lectiva donen lloc a una forma de
relació espontània, on tot es pot esdevenir.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 150
Q : I can't believe that all your projects aren't conceived without any thought to
their political import. Who is the politician you feel best represents your ideas?
A : Do you know the origin of the word ludique (game-like) ?
Q : Come again?
A : Ludique comes from the ancient country of Lydia (the 'y' was pronounced as
'u'). In the Babylonian empire, the Lydians were incorrigeable bandits - cruel and
undaunted warriors. King Cyrus, after much bloody battle, succeeded in
conquering them. But he didn't know what to do with such an enemy once the
victory was his. He passed a law: each city and town of Lydia must construct
dance halls, bars, cafes, bordellos, and theatres. That was article I. Article II
stated that all the inhabitants must party it up morning, noon, and night. All the
entertainment spots must be filled to the rafters. Failure to comply meant severe
sanctions. Lydia became such a region of joy and pleasure that the word "Ludus"
("game" in latin) was derived from the name. You can find this text in Herodotus.
Happiness is a muscle, like those of the biceps or buttocks, connected to the
cervicle cortex. With exercise, it develops and strengthens and the results become
visible as can be seen in Valencia each 19th of March.

François Baschet al departament d‟Escultura de la UB, parlant a tots els professors en una
celebració, flanquejat pel Dr.Cerdà i M. Ruiz. Nadal de 2010. Amb noranta anys, François
transmetia entusiasme i encoratjava a tothom a compartir el goig de la creativitat.
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De totes les maneres, per les converses que hem mantingut amb François, hem de
destacar que aquest cant a l‟esperit lúdic no es pot confondre amb una postura frívola
que concebi el món com un parc d‟atraccions. Ben al contrari, després de combatre
feixisme, el nazisme i observar les dinàmiques històriques que duen la filosofia a
l‟existencialisme i el nihilisme, François reivindica que malgrat tot, val la pena buscar
idees noves, combatre les desigualtats i els prejudicis amb imaginació i promoure
activitats que ens posin les persones en contacte en un context diferent. Dit ràpid i
malament: fer el que calgui per passar-ho bé junts. És la reivindicació del clàssic carpe
diem, postura la que arriba amb fonaments filosòfics i experiències biogràfiques sòlides.
Els esforços sostinguts de François per promoure una forma de relació amistosa, amb
respecte per totes les diversitats, per un punt de trobada poètic, entorn d‟experiències
atractives i personals, no van cessar mai.
Tothom ha de tenir la capacitat d’intervenir.
El següent fragment inèdit del seu llibre François, de la versió per a una edició a
Vancouver, exposa una de les premisses conceptuals clau per a comprendre tota l‟obra,
el caràcter d‟escultura i d‟instrument alhora, de joc, de procés, la dimensió humana, la
relació de l‟escultura amb els desitjos i les possibilitats de les persones, i no com a
objecte estètic idealitzat i aïllat del món. L‟escultura, els objectes sonors, i instruments,
han d‟estar al sevei de les necessitats i les intencions, canviants, de les persones. Parlant
de qüestions tècniques, François ens parla de concepcions més profundes. I a l‟hora de
plantejar els seus principis filosòfics, proposa passar a la pràctica, amb una actitud
proactiva (d‟un tèxt inèdit)70:
Conservative critics say: ―Mr.Baschet, why do you leave so many nuts in your
sculptures? Why don‘t you make nice welding elegantly polished? Is this art or
mechanichs?‖
For me, nuts carry a deep philosophy: Welding is definite. No one can change or
improve a welded shape. A nut allows every kind of change; ANY improvement
can be made by ANYBODY. A welding is an immobile (motionless) declaration of
perfection. But there is no such thing as perfection. There is only an eternal
search of improvement to fight yesterday‘s inconveniences or boredom. Why do we
move in bed? Is there a perfect lying position? No. We just try to feel better after
getting tired of the precedent position
Modularitat. El Meccano, com a idea de joc constructiu i creatiu, permet que cadascú
pugui apropiar-se d‟uns recursos i adaptar-los a voluntat. La majoria de els peces
Baschet són modulars, i tenen components que es poden intercanviar per d‟altres que
compleixen la mateixa funció però amb atributs diferents. Aquest sistema permet provar,
seleccionar, depurar, i aventurar noves conjectures. La seva mateixa creativitat é
spoliedria i suma les idees d‟atres persones. Tot forma part d‟una visió sistema que veu
compatibilitats i oportunitat de crear connexions, per inimaginables que puguin semblar
en primera instància.
70

Fragment inèdit de la versió de Les Sculptures Sonores per una edició que s‟havia de publicar a
Vancouver i que finalment no va veure la llum. L‟edició de 1999 va eliminar alguns fragments que hem
recuperat per la reedició des de la UB pel nadal de 2105)
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Un compromís ètic amb la funció social de l’art
Les Sculptures Sonores, Pàg. 131
Upon returning to Paris, I recounted the above to my brother, Bernard. Of the two
of us, Bernard has always been the visionary and the theoretician. He was the one
who, in 1954, came up with the idea of sound sculptures to combine decoration
with music. He said to me, "Maybe our destiny isn't in the domain of commercial
art produced for galleries and the popular market. The critics don't know how to
define us. Museums don't like noise. When we make something, it gets locked
away in a private collection. We end up working for millionaires rather than for
the kind of client who interests us. Music should be universal. We've let ourselves
be squeezed into a corner. We ought to revise our position. "The engineer at the
Museum of Decorative Arts was right. We possess a new technique, that of highimpedance instruments. Let's develop it, not for its decorative value but for its
educational value."
L’art ha de poder tenir incidir en la realitat contemporània, no comentar-la.
Els Baschet treballen amb la idea de l‟empoderament, la transmissió de coneixements i
el desvetllament de les capacitats de les persones. Fins l‟últim moment, François va
intentar encomanar el seu entusiasme, sense perdre mai la confiança en les persones més
humils senzilles.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 150
In the final analysis, my brother and I feel we have realised our youthful ideals: to
produce ideas that generate a creative dynamic in others so they can discover
their own potential.

François Baschet i un infant en una exposició. Imatge descatalogada,
inclosa en el documental d‟Eric Marin Transformation of daily life.
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Col·laboració i treball equip
Cadascú aporta el que pot i desenvolupa les seves capacitats i interessos, en benefici del
conjunt. Les diferències sumen.
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn. Pàg. 58
Bernard:
―Je vais plus au fond des choses que François; mais il a peut-être une spontanéité
que je n‘ai pas. S‘il n‘avait pas été là, je n‘aurais jamais fait tout cela! Si moi, je
n‘avais pas été la, il n‘aurait sûrement pas réussi la carrière qu‘il a faite.‖

To play togheter: joc col·laboratiu
Les diferències de caràcters talents entre els dos germans no suposa cap inconvenient,
ans el contrari, en diversos documentals -amb edats ja molt avançades- afirmen
somrient que de petits jugaven plegats i que així ho van segur fent tota la vida.
L‟accepció anglesa del terme anglès to play, i del francès jouer, com a jugar i com a
tocar música, s‟aplica la seva concepció de l‟Escultura Sonora. Això es duu a aquella
expressió repetida que “l‟humor és quelcom molt seriós”, i de fet la dedicació vital a la
seva trajectòria és la idea és trobar punts en comú, i gaudir inventant un espai de joc
conjuntament. Amb François solíem proposar-nos: bambos a divertir-nos en serio.

Els dos germans sempre van gaudir de ser diferents i complementaris. Bernard i François al Canal 10 de
la televisió Francesa a final dels anys 90. Frame extret d‟un enregistrament de l‟arxiu de Bernard Baschet.

Bernard Baschet, revista Leonardo, 1968
François is at the base of this development, on one hand because of his
disconcerting inventive fertility, and on the other hand because of his training and
vocation as a sculptor. I myself am more interested by the architectural and
compositional aspects of the work due to my training as an engineer and my
experience as a composer.
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Bernard Baschet a Danièle Frauensohn. Pàg. 71
[...]chacun a ses idées personnelles et maintenant que nous arrivos au bout de
notre vie, on peut méme déterminer ce qui a été créé par lui et par moi. Savoir qui
est a l‘origine de la conception, lui ou moi, je ne sauris vous dire. C‘était très
imbrinqué pendant très longtemps. Il a fallu que nous atteignions la soixantaine
por arriver à nous différencier dans ce domaine. En 1970, on pouvait encore
difficilement reconnaître l‘oeuvre de chacun. [...]François est plus baroque, il a
envie de mettre des fleurs partout! Moi, je cherche la sobriété, l‘élégance, l‘élan,
la ligne pure... je fais le rapprochement avec les constructivistes, comme les fréres
Naum Gabo et Antoine Pevsner. Ils on aussi travaillé ensemble, mais beaucoup
moins que nous!

François Baschet, Alain Villeminot i els assistents del projecte d‟Osaka 1970. Les escultures van ser
batejades amb els noms dels treballadors del taller. Amb qui van establir una relació d‟amistat, deixant de
banda les estrictes jerarquies socials pròpies del Japó de l‟època.

Bernard Baschet a Danièle Frauensohn. Pàg. 72
Mais je tiens aussi à souligner que, souvent, nous, faisions oeuvre collective dans
le sens large du terme, quand nous avons travaillé avec des camarades, des
assistants, des facteurs d‘instruments, des musiciens. Lorsqu‘un collaborateur
apporte une idée, je lui en suis très reconnaissant
A continuació continuarem aprofundint, veient com es concreten aquestes idees i
maneres de fer, en el terreny de la música, escultura sonora, projectes participatius i
educatius.
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1.4. Música
Les idees que han impulsat tota la trajectòria dels germans Baschet han sigut
determinants pel seu reconeixement o manca de reconeixement a nivell internacional.
Les gran idees i innovacions que han aportat els han valgut un reconeixement
reverencial per part de molts, i alhora els ha condemnat conscientment a una posició de
marginalitat respecte de les grans corrents comercials i les grans institucions que
inicialment els van promocionar. De la mateixa manera que l‟aposta per un art inclusiu,
participatiu, i la conseqüent aposta per l‟educació els ha valgut per a fer-se un lloc
destacat en la història, alhora els ha allunyat del gran públic al que volien arribar, donat
que no van voler estar al servei de cap moda passatgera imposada pel mercat de l‟art.
De la mateixa manera, la seva obertura respecte a moltes de les músiques possibles els
ha dut a treballar amb grans figures del segle XX, i alhora els ha relegat a una posició de
gran desconeixement per part del gran públic. Algun dia esperem poder estudiar a fons
els motius, les històries musicals que s‟entrellacen, en una obra que excedeix les
dinàmiques habituals, perquè és el resultat de les seves pròpies idees musicals i les dels
compositors i intèrprets amb qui han col·laborat. Per ara, ens limitarem a esmentar
alguns fets rellevants per comprendre millor l‟obra en general.
Els Baschet, han tingut les seves pròpies intuïcions musicals però mai han volgut
determinar quina música s‟havia de fer amb els seus instruments, de la mateixa manera
que sempre han postulat que l‟escultura sonora és una oportunitat per a interactuar sense
unes regles de joc concretes.
De la mateixa manera, s‟han associat amb músics i compositors per desenvolupar a fons
les invencions, adaptant les propietats de les estructures físiques a les necessitats
interpretatives.
També han col·laborat puntualment amb d‟altres músics, i han procurat no tancar la
porta a cap utilització dels seus invents. Aquest fet, pot haver propiciat que la seva
trajectòria musical sigui percebuda com a eclèctica, inconsistent o contradictòria, per
aquells qui aprecien un posicionament més unívoc.
També succeeix que aquells que coneixen la trajectòria parcialment, es formen una
imatge gens representativa. Per aquells que aposten per un gènere, un estil o una
tendència, pot resultar incomprensible o incòmode que els Baschet s‟hagin endinsat en
músiques tan diverses com la reinterpretació de música clàssica o la música improvisada
experimental.
Recordem el comentari de Bart Hopkin a Experimental Musical Instruments sobre la
obertura dels Baschet cap a tota mena de música i de plantejaments
Their investigations have not been in the service of any theory, any dogma or any
particular musical style. The real motivation behind Structures Sonores has been,
simply, a love of sound for sound's sake, form for form's sake, and exploration for
exploration's sake.
All this is not to say that the Baschets do not like to philosophize about their work
and their purposes. They have definite ideas about what their work should achieve.
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Tot parlant de l‟Instrumentari pedagògic veiem que no hi ha una preferència per un tipus
de so o cultura musical en exclusiva, sinó la vocació d‟ampliar, reunir, comparar, posar
en valor la diversitat
Bernard Baschet a Leonardo 1987
We chose sounds with a weak slope of attack, meaning non-aggressive sounds. We
used sounds that were pleasant to hear, close to classical, electro-acoustic or nonWestern sounds.
Com que quasi totes les aplicacions acústiques desenvolupades per a usos musicals han
sigut incorporades a l‟escultura sonora, i els principis acústics són els mateixos, no
farem una caracterització de les peces paricularment instrumentals. La caracterització
general del sistema i les aplicacions acústiques del Bloc 2 serà suficient per a
comprendre millor la naturalesa de les estructures i el seu potencial sonor.
Només reiterarem el fet que els sons de les estructures Baschet apareixien com a
quelcom completament novedós per a la majoria de persones a finals dels anys 50 no
havien escoltat mai un sintetitzador, ni havien escoltat cap forma de música
electroacústica. Els sons complexos, el ric univers tímbric suposaven un canvi molt
important en la sonoritat del que s‟entenia que podien fer els instruments acústics.

Concert l‟església de Soustons, 1956.

L’associació Lasry-Baschet.
Inicialment els Baschet s‟associen amb Jacques i Yvonne Lasry, una matrimoni
d‟organistes, compositors i intèrprets, que François coneix als cabarets de París. Amb
ells realitzen els primers passos fent evolucionar les tecnologies bàsiques imaginades en
el seu esquema conceptual d‟elements acústics.
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La intenció inicial és explorar, experimentar, trobar les músiques que funcionin amb els
nous sons, i alhora, adequar les interfícies dels instruments per a les articulacions
interpretatives, segons les necessitats que detectaven els Lasry.
Les composicions interpretacions pretenen demostrar la funcionalitat d‟aqeusts nous
invents, així que aposten tant per fer músiques de tipus abstracte i experimental, i alhora
aposten per crear nous arranjaments de músiques històriques, on el públic més general
podia reconèixer un nexe amb els paràmetres de la musicalitat convencional.
En aquesta primera etapa, la orquestra Lasry-Baschet la formen tots quatre com a
intèrprets; amb col·laboracions d‟altres músics com Daniel Ouzunoff, Jacques Chollet, i
el fill dels Lasry, Teddy.

Les Structures Sonores Baschet Orchestra, 1958

Improvisació, poesia i dança
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn, Pàg. 49
Le vendredi soir, nous nous rendions dans un bistro qui se trouvait derrière la
Chambre de Députés. On était trois, Jacques Lasry, Yvonne et moi. Des poètes
lisaient leurs compositions et nous improvisions sur leurs lectures. Nous ne
savions jamais à l‘avance ce qu‘ils allaient dire... Il fallait collet au poème!
Bernard Baschet a Grayson, Pàg. 10
Right from the beginning we have been working with dancers, the instruments
themselves
becoming as much a dancing element as a musical accompaniment. Poetry fits
beautifully with our music, which enhances it without overpowering it (this has
given rise to several recordings). These same types of artistic experiments have
been carried out in the Scandinavian countries and Mexico in the individual styles
of each.
Les col·laboracions amb dança i poesia constitueixen una constant, deixant alguns
discos i estructures físiques adhoc. Els Baschet aprofiten cada projecte per a emprendre
reptes nous, adaptar i desenvolupar les seves idees en noves direccions.
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Les Sculptures Sonores, Pàg. 105
Francois Mache, a young composer who worked with Bernard at the research
department of the French broadcasting system, and Francine Coursange, a
dancer who was full of ideas, asked us to participate in a ballet where the dancers
would make the music. So we were faced with the challenge-of making structures
light enough to be hand-held, and others placed on the ground which the dancers
could operate without slowing down their movements.

Ballet de Mache, 1964. Foto de l‟arxiu personal de François Baschet.

Les intencions i la realitat
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn. Pàg. 51
J‘ai fait de demandes de subvencions pour la recherche instrumentale. [...] nous
avons essayé de creer des sons que nous faisons acpustiquement et non
électroniquemen, de les juxtaposer pour arriver á construireu ne musique.
Certains ont apprécié, d‘autres pas! C‘étatit un créneau nouveau, premetteur
mais risqué! Nous avons donc, pour les raisons financières dont je vous parlais,
éte obligés d‘inventer une musique plus “abordable‖, plus commerciale, très
éloignée de la musique contemporaine, créé par Boulez.Ce fut pour moi un réel
cas de conscience!
Nous faisons deux types de musique: celle écrite suivant l‘ecriture de XVIII siècle
et celle très improvisée.
Le projet de Jaques Lasry était différent du mien, il voulait jouer avec des
musiciens classiques. Par conséquent, il lui fallait de notes et de sons musicaux
classiques alors que mon but à moi était de concevoir et de travailler sur des
intruments utilisant des sons complexes.
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Malgrat la llarga influència de Pierre Boulez en matèria i gust per la música a la França
de l‟època, els Lasry-Baschet es fan un cert lloc, entre la música seriosa, -culta,
d‟avantguarda- i la música popular. Projectes de bandes sonores per a curts d‟Alexander
Calder o per la pel·lícula de Jean Cocteau Le testatament d‘Orfée, en donen fe. En
aquest cas sembla ser que el mateix Cocteau participa del disseny de so, modificant les
estructures a voluntat i participant de tot el procés amb els Lasry-Baschet.

Enregistrament del so de Le testament d‘Orfée, 1959, d‟esquerra a dreta, Bernard Baschet, François
Baschet, Jacques Lasry i Jean Cocteau.

L‟orquestra Lasry Bsachet aconsegueix, malgrat les diferències en els propòsits,
mantenir activitat durant deu anys, realitzant bandes sonores per pel·lícules, música per
radio i televisió. Realitzen gires de concerts per estats units i apareixen a la televisió.
Durant un període de temps, els seus sons criden l‟atenció d‟un públic general,
particularment amb la sintonia pel programa educatiu de la BBC Picture Box. 71
Part d‟aquest moment de rellevància o influència en el món de la música es reflexa en la
història de la composició de la coneguda banda sonora de la sèrie de la BBC Dr.WHO, a
càrrec de la compositora electroacústica Delia Derbyshire. Resulta que Derbyshire es va
inspirar en els sons dels Baschet per la seva composició, i va intentar emular els sons a
partir de processos electroacústics. Anys després, la banda sonora és un himne
generacional per a molts joves fans de la sèrie, que probablement no saben res dels
Baschet.
Trobem algunes bandes sonores destacades, com la de The Sky Above and the mud
71

https://www.youtube.com/watch?v=3o_NTPtW8NU (08/11/2015)
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below, de Pierre Dominique Gaiseau, que va guanyar un Oscar, i la de The Dream of
Wild Horses72de Colomb de Daunant.
La història de les músiques, concerts, composicions, publicacions de Lasry-Baschet no
ha sigut estudiada a fons encara. El col·leccionista Ed Maurer ha recopilat una
discografia que inclou una quarantena de discos dels Lasry-Baschet, i unes desenes de
discos més on apareixen les estructures sonores Baschet73. Aquesta llista amb prou
feines arriba als anys 80, i sabem de primera mà que encara hi manquen diverses
publicacions, ens adonem de la gran tasca de catalogació que resta per fer. Altrament és
un bon punt de partida.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 98
1963
Cracks started forming in -the unity of our group. Tensions came from divergence
in musical style. Bernard and I wanted a music that was both ethereal and
visceral. As I said earlier: 1) Replacing the melody with chords. 2) Emphasizing
plexus-rhyme, those we feel in the gut. 3) Using long, low "pedals." A sort of
floating, organic, spontaneous, sensual, anti-intellectual music. But Jacques, back
in the atmosphere of concert halls where we often recorded, was caught up again
in his classical education. These two visions, these two doctrines, were both
justifiable and logical, however, they were, irreconcilable. As a result I cut back
my activity in acoustical research. Nevertheless I wanted to finish the sculptures I
already had in mind.
La relació amb el matrimoni Lasry va ser molt intensa i interessant per a tots, fins que
les divergències van ser massa grans per a mantenir un projecte comú. A més, la
logística de transportar de gira les estructures pesades i fràgils donar una experiència
dura i realista als Baschet. Els Lasry van marxa a Israel, on an seguir fent música amb
Cristall Baschet.

La proposta musical dels Baschet
En diversos textos trobem referències a l‟ideal musical que els Baschet van imginar
durant una època. Malgrat basar-se en els paràmetres de tímbrica complexa de la música
concreta, sembla que té una dimensió més accessible relacionada amb els minimalismes
i el que posterirorment s‟ha conegut com a ambient o drone.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 47
Developing rhythms. At this time Bernard was fascinated by the heartbeat. He told
us that the origin of the meaning of rhythm began with the newborn baby who
hears his mother's heart. Dr. Tomatis used to calm babies down by making them
listen to a recording of the maternal heart, filtered through a liquid resembling the
amniotic fluid. Bernard was in the process of constructing a percussion series
based on cushions that produced this muffled sound.
To use, as an ectoplasmic hazy background, as "pedals" the magnificent low
chords produced by the metal sheets. More than melodies, we wanted a sensuous,
72
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https://www.youtube.com/watch?v=6MRjGhEOtO8 (08/11/2015)
http://home.comcast.net/~ed_maurer/LasryBaschet/ (08/11/2015)
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organic music. We wanted to inject physical phenomena into art. An organic art
where I dreamed of making the seats of spectators vibrate as our metal was
vibrating by the same simple means. Making a physical connection between the
ear on the buttocks. We never reached that extreme, but a few years later we heard
this philosophy under the name of "New Age Music".
This was the basic philosophy of our association, the basis for its cohesion at the
beginning and the cause of its division at the end, as we shall see later.
Malgrat que François es refereix al New Age, avui en dia podem veure relacions amb
tendènies de l‟elèctrònica popularitzades com a chill out, i altres formes més intenses.
Atrament, el component acústic, tàctil, humà del so de les escultures, l‟allunya de la
fredor de qualsevol electrònica. Escoltant el so de les mateixes escultures, efectivament
sembla fàcil d‟imaginar un tipus de música instrumental basat en les particularitats de
les pròpies estructures físiques. Aquesta fórmula posa l‟intèrpret en la situació de
descobridor i mediador, l‟enretira del paper central en el qual se suposa que ho sol
decidir tot. Més aviat es tratca d‟una mena de mutualisme contemplatiu, que busca
deixar emergir les músiques possibles pròpies de l‟estructura complexa de cada so. I tal
com passa amb els minimalismes, es cerca una certa forma o conducció basada en
motius rítmics. Curiosament, cap dels col·laboradors posterirors de Baschet han assajat
aquesta línia a fons.74 Aquesta idea de basar la música en els sobretons pròpis de les
estructures, representa la dimensió xentonal, que tractem en els propers capítols,
caracteritzant els sons produïts per la majoria de percussions Baschet. Aquests sons,
d‟una singularitat i una novetat radical, no són integrats per les músiques mainstream
contemporànies, i els Baschet els desenvolupen en la seva vertent més escultòrica, on la
noció de música queda en suspens, i les games xentonals es poden explorar fora dels
requisits de l‟harmonia tonal canònica.

Col·laboracions
Com hem mencionat, els Baschet sempre han col·laborat amb músics,de forma
continuada amb alguns, i puntualment amb d‟altres. Destaquen dues col·laboracions
amb figures de referència internacional del segle XX: Ravi Rhankar i Toru Takemitsu.
Amb Shankar van enregistrar l‟ àlbum Trasmigration Macabre per la banda sonora
d‟una pel·lícula anomenada “Viola”, utilitzant estructures Baschet i instruments
tradicionals de la Índia. L‟experiència va ser puntual, i no ens consta que tingués cap
repercussió posteriror. Altrament, ens permet escoltar els sons Baschet en un context
musical diferent.

74

Les nostres pròpies perspecives al respecte i les aportacions recents en col•laboració amb els Baschet,
seran esmentades al final de tot.
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Toru Takemitsu i François Baschet.

La relació amb Takemitsu fou més prologada i aprofundida. Després d‟una primera
trobada en una exposició Baschet a Toronto, Toru Takemitsu va ser escollit director
artístic del Pavelló de l‟Acer de l‟Exposció Universal d‟Osaka 1970. Aleshores,
Takemitsu va proposar als Baschet de construir una gran escultura sonora pel pavelló, a
l‟entrada del Space Theatre, on sonarien les seves músiques i les de Xennakis. La gran
escultura va acabar essent el conjunt monumental de 16 escultures sonores d‟Osaka.
Takemitsu va composar doncs les peces Seasons i Munari by Munari per a aquestes
escultures, que van ser estrenades durant l‟Expo a càrrec de quatre destacats intèrprets
de l‟època: Hidehiko Sato, Yasunori Yamaguchi, Michael Ranta i Stomu Yamash'ta.

Stomu Yamash‟ta i Franços Baschet, 1969, Osaka.
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Durant els setantes i vuitantes,
l‟activitat dels Baschet a
Anglaterra i Estats Units també
deixa consància de col·laboracions
amb músics de free jazz i rock
progressiu. Els percussionistes
Malcolm Ball i Trevor Taylor fan
música amb instruments Baschet.
Taylor seria l‟editor del llibre de
François més endavant.
Cada determinat temps, sorgeixen
aparicions puntuals d‟instruments
Baschet en contextos musicals
diversos. Jean Michel Jarre va
encarregar un Cristall personalitzat
i va fer-lo servir junt a una planxa
de veu en un cèlebre concert a
l‟arc de la Defense de París, i el va
fer servir samplejat en algun tema.
Bandes pop com Gorillaz o Daft
Punk els han utilitzat a principis
d‟aquest segle XXI. També ha
ajudat a mantenir una certa
presència dels Instruments Baschet
en el mitjà cinemàtogràfic la banda
sonora de la pel·lícula de Steven
Formació desconeguda, Nova York, anys 70. Arxiu inèdit de
Soderbergh Solaris, composada
l‟arxiu de Bernard Baschet.
75
Clive Martinez , baterista dels
Red Hot Chili Peppers.
En l‟esfera més propera dels germans Baschet, hem de destacar les aportacions d‟alguns
músics, particularment Michel Deneuve76 que ha desenvolupat una carrera
completament basada en el Cristall cromàtic. Deneuve ha desenvolupat una tècnica
instrumental exhaustiva per a la interpreació de música clàssica i contemporània, -i del
que podríem anomenar “clàssica contemporània”- aprofundint en la línia dels Lasry. Ha
elaborat un tractat d‟orquestració per a incloure el Cristall Baschet en les formacions de
cambra i orquestrals. En la línia d‟equiparar el Cristall amb qualsevol instrument
tradicional, la feina de Deneueve té un valor incalculable. La seva trajectòria ha deixat
alguns dels moments més sublims de la música de Cristall, amb els seus arranjaments a
de la música renaixentista de Henry Purcell i contratenor.77

75

https://www.youtube.com/watch?v=s5Cbvhive7M&noredirect=1 (08/11/2015)
https://vimeo.com/49953235 (08/11/2015)
76
http://micheldeneuve.com (08/11/2015)
77
El disc és encara inèdit, aquí podem escoltar una versió amb soprano.
https://www.youtube.com/watch?v=qi8nONSbnqM (08/11/2015)
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Michel Deneuve i ensemble de cambra. (Foto cortesia de Deneuve.)

Com Deneuve, altres intèrprets es dediquen exclusivament al cristall, i alguns d‟ells
imparteixen classes en conservatoris de França. Quasi tot s els intèrprets de Cristall an
tingut algun relació mé so menys prolonga amb Bernard Baschet al seu taller de
St.Michel Sur Orge. Més enllà de les intencions, gustos i posicionaments dels seus
intèrprets, la naturalesa del so del Cristall, imprimeix un deix experimental en tots els
intèrprets, que d‟una forma o altra, fan sentir la veu pròpia i etèria de l‟instrument.
Destaquen Thomas Bloch, Frederic Bousquet i Alain Labarsouque amb el seu Ensemble
Hope, Catherine Brisset, Ingeborg Stein, Cathy Tardieu, entre d‟altres. Les
aproximacions de cada intèrpret són diverses, passant des de l‟abstracció expressionista
de tall avantgardista, fins a la reinterpretació de compositors com Eric Satie, Astor
Piazzolla, Arvo Pärt, etc. Sophie Chenet aporta una dimensió de poesia sonora
conceptual, amb un treball escènic amb la planxa de veu, més proper a l‟art sonor.
Alguns intèrprets com Laurent Mariusse han utilitzat les estructures Baschet amb
mitjans electroacústics, revisitant figures com la de Xenaquis.
Més recentment, Francesco Russo, ha incorporat el Cristall en pràctiques electròniques.
Pierre Malbos, constructor de pianos, fruit de la seva col·laboració en luthieria amb
François Baschet, també desenvolupa una carrera músical, i fomental l‟us dels Pianos
Baschet, que presenten un so complex i gens convencional. A banda de les seves
col·laboracions amb la percussionista japonesa Sachiko Nagata, ha organitzar concerts
interpretant músiques originàriament per a piano preparat de John Cage.

François i Pierre Malbos, amb el Piano Baschet-Malbos. (Foto cortesia de Malbos)
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En l‟esfera més propera dels Baschet, també destaquen algunes col·laboracions força
desconegudes, per insriure‟s en el món de l‟electroacústica: Florence Baschet, neboda
dels artistes i membre de l‟IRCAM, composa i interpreta música per cristall. Beatriz
Ferreyra78, membre del GRM de Pierre Shaeffer, i companya de Bernard a l‟època,
treballa molt sovint amb sons enregistrats de les estructures Baschet com a matèria
primera. Ferreyra col·labora activament amb el taller en el desenvolupament de les
sonoritats i les interfícies. Sembla ser que altres membres del GRM com François Bayle,
François Mache, i Luc Ferrari també van fer composicions amb sons Baschet. Andrés de
Levin Richter, figura cabdal imprescindible de l‟electroacústica de l‟Estat Español,
fundador de la Fundació Phonos, també ha fet música amb els sons d‟Instruments
Baschet.
A casa nostra, hem de destacar l‟activitat d‟Andreu Ubach. Músic i pedagòg, íntim
col·laborador de François Baschet a Barcelona la darrera dècada, lidera diversos
projectes d‟impovisació amb un caràcter diferent, més proper a les idees d‟una música
basada en les qualitats texturals i rítmiques dels Baschet. Cal destacar la seva aportació
perquè respresenta un exemple clar de la proposta d‟autoconstrucció de François.
Ubach,percussionista de formació, utilitza estructures originals Baschet en les
exposicions, i construiex les seves pròpies estructures multímbriques basades en
l‟acústica Baschet, interpretant de forma personal les possibilitats de les idees Baschet
en funció de les seves necessitats creatives.

Andreu Ubach i el Musltisòfon Ubach-Baschet, una de les estructures personalitzades, hereves dels
principis acústics i filosòfics dels Baschet. Frame extret d‟una interpretació musical 79.

78
79

https://en.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Ferreyra, http://www.beatrizferreyra.odavia.com/ (08/11/2015)
https://www.youtube.com/watch?v=M8qw8RFrv5s (08/11/2015)
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D‟altra banda, Bernard, que incialment podria semblar que aportava un perfil
d‟enginyer més intel·lectual i analític, amb els anys va incrementar la seva activitat
compositiva i interpretativa. Des dels anys 70 es va enregistar part de les músiques que
somiava, ambientals, abstractes, oníriques i expressives, amb la col·laboració de
Deneuve i altres col·laboradors del seu taller a St.Michel Sur Orge. En diverses deles
seves obres, composades en part d‟idees musicals sorgides d‟improvisacions de grup i
en part per altres processos, van assajar diverses formes de notació gràfica per a retenir i
coordinar les idees musicals. Aquest és un capítol molt interessant per a continuar
aprofundint en l‟obra dels Baschet, i que fins on sabem é socm pletament desconeguda80.
Passats els noranta anys, Bernard continuava oferint petites demostracions sempre que
l‟ocasió s‟ho mereixia. Recentment, poc abans de la seva mort, ens va obsequiar amb un
exemplar de la seva versió musicada dels Vedas i altres textos místics d‟orient i occident,
enregistrada el 1980 i inèdita.

Concert de Bernard Baschet a la Galeria James Yu, anys 70, Nova York.

80

En una de les estades a casa de Bernard Baschet en vam parlar i vam tenir l‟oportunitat de veure un
arxivador que contenía les partitures, amb barreja de notació convenional tonal i notació gràfica, en
col·laboraicó amb compositors del GRM.
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François Baschet amb un banjo inflable, 1961, frame extret d‟una entrevista amb Jacques Mousseau a la
televisió francesa81.

Per acabar, hem de mencionar el fet que François, que va començar tocant la guitarra i
interpretant amb la Orquestra-Lasry Baschet, va aturar la seva activitat com a músic per
centar-se en la construcció i la creacióde projectes. Probablement fou una mescla de
prudència i una necessitat de no condicionar massa les possibiltats de les seves
invencions. Sempre va buscar noves persones amb qui col·laborar.

François Baschet tocant un xiulant girant durant el concert de l‟exposició als Amics de les Arts de
Terrassa, prinicpis dels 2000, frame extret del documental d‟Ingo Rudoff pel canal Arte.
81

http://www.ina.fr/video/CPF08009464 (08/11/2015)
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Andreu Ubach i François Baschet amb la guitarra inflable, exposició als Amics de les Arts de Terrassa,
prinicpis dels 2000, frame extret del documental d‟Ingo Rudlof pel canal Arte.

La seva relació amb el món de l‟art i de la música era complexa, i segur que no volia
determinat protagonisme escènic. Amb els anys, gaudia de cantar amb els amics en els
dinars amb les portes del taller obertes a tothom. El glamour del món de la música, li
resultaven, en part incòmode. Les contradiccions són inevitables en aquest món.
François no pretenia enemistar-se amb ningú, però tenia una visió molt crítica, amb
fonaments filosòfics profunds sobre el paper de la creativitat en les societats. Tot i això,
en les exposicions, feia sonar alguna de les peces que havia concebut i fet sonar durant
dècades, amb la màxima naturalitat.
Resta encara molta música feta pels mateixos Baschet i molta música feta utilitzant els
instruments Baschet per conèixer. En cap cas hem pretès oferir un llistat complert, ni
molt menys una valoració, donat que això requeririra un estudi extens que no hem
realitzat exhaustivament. En tot cas, hem d‟esperar que la base de dades que hem
programat podrà servir per a rastrejar la connexió entre determinades estructures
sonores en les informacions que acumulem sobre enregistraments i composicions. Això
oferirà noves interpretacions sobre els usos polivalents de determinades estructues, i
hauria de facilitar una lectura de les actvitats musicals en relació amb la resta
d‟activitats de construcció, pedagogia, exposicions particpatives, etc.
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1.5. Escultura sonora
La categoria d‟escultura sonora, inaugurada amb plenitud pels Baschet, significa un
territori novedós, que permet redefinir tots els termes de l‟equació de l‟experiència
estètica.
Qüestiona obertament la definició i delimitació d‟allò que cal considerar musical, i la
possibilitat d‟establir un espai artístic pel so, que no estigui necessàriament vinculat a la
música.
Per una banda, trobem la voluntat de presentar de sons no convencionals, nous,
sorprenents, impensables per part d‟estructures acústiques que no fan cap ús de
l‟electricitat. Tota la recerca dels Baschet, -tot allò desenvolupat seguint les inquietuds
dels músics amb qui han col·laborat-, s‟ha incorporat al corpus conceptual que alimenta
els recursos i ambicions de l‟escultura sonora, com a àmbit d‟acció expandit. El que és
més trencador, tant en la seva època com encara avui en dia, és el fet de presentar
aquests sons sense una vinculació amb els usos musicals necessàriament, és a dir,
presentar el so per sí mateix com a centre d‟interès.
El so aporta unes dimensons extra a l‟escultura convencional, es produeix un salt
conceptual. Un objecte sonor, retroalimenta la situació circularment. Ens trobem amb un
canvi de propòsit de l‟objecte o de l‟obra artíctica. El propòsit d‟una obra artística en
tant que comuniacio o expressió d‟unes idees, d‟unes inquietuts, d‟unes capacitats, hi
continua essent. Però el so com a fenòmen estètic, desvinculat d‟un discurs musical, des
vinculat d‟un contxt tradicionalment musical, afegeix una dimensió nova. Hem vist
aportacions de referècnia en aquests sentit en Duchamp i Russolo. Els Baschet,
dediquen la seva trajectòria sencera a explorar aquest camp, sense per això tallar els
llaços amb la música, amb tota mena de músiques, que alimenta les lectures. La mateixa
passió pel so, la consciència del potencial del so com a element de relació amb el món i
entre les persones, porta la llavor de la interactivitat. Així doncs, l‟escultura és
concebuda com una eina, que permeti unes experiències significativament diferents, és
un catalitzador de fenomens estètics, perceptibles per diversos sentits i modificables
personalment.
Fonamentalment es tracta de propiciar una escolta renovada. Des del punt de vista
Schaefferià, l‟objecte sonor, és aquella massa de vibracions que té unes dimensions i
unes qualitats, efímeres però reals. En aquest sentit, els Baschet sempre han volgut
recalcar que l‟objecte tangible no és pròpiament una obra acabada, (a la que s‟ha de
rendir culte i contemplar) sinó que és l‟objecte sonor fugaç i intangible el que realment
mereix l‟atenció. Aquesta dimensió des materialitzada i efímera, juntament amb la idea
d‟obra oberta a la reinterpretació indefinida en incomptables noves ocasions, constitueix
la dimensió conceptualment més trencadora dels Baschet.
La diferència amb l‟escolta renovada que proposen les músiques més avançades, i amb
la participació proposada per altres formes d‟art, és aquí ens trobem davant de la
conjunció de la participació en el fenomen sonor, amb el so acústic concretament. La
fascinació que els produeixen els sons es combina amb la realitat que som nosaltres qui
els produïm. Aquesta mescla de factors és veritablement estimulant i conté el germen
d‟una revelació o una revolució simbòlica, apuntant directament cap a altres realitats
fantàstiques des de la realitat concreta i palpable.
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Les formes i els materials
Més enllà de la dimensió intangible del so, les escultures acústiques es basen en la
utilització de la matèria i la forma. Els Baschet, quan es posen a treballar en la recerca
acústica aposten per materials industrials comuns, accessibles, gens preciosos per sí
mateixos però summament útils en termes de funcionalitat acústica. Materials sense
particular prestigi, més propis de la mecànica que de l‟escultura, i prou convencionals
cm per no tenir la càrrega poètica de l‟arte povera. Sense un discurs conceptual
elaboradíssim al respecte, els Baschet comencen a treballar amb els materials que tenen
a disposició, i arriben en trobar resultats sonors extraordinaris, mantenen durant tota la
seva trajectòria l‟ús dels mateixos. Evidentment, hi ha una evolució i un refinament al
llarg del temps, una selecció d‟aliatges metàl·lics i de fibres de cartró, però sempre en
funció de la funció acústica. Totes les formes es configuren en funció dels modes de
vibració, i coevolucionen en l‟elaboració d‟un imaginari propi. Els Baschet observen
que durant segles la fusta s‟ha utilitzat per a usos acústics, i precisament per a cercar
configuracions noves, aposten pel metall, com a material molt menys utilitzat.
Certament els idiòfons com les campanes, plats, gongs i diapasons, han sigut
tradicionalment de metall, i moltes cordes també, però les possibilitats constructives del
metall van més enllà d‟aquests usos i configuracions. Les barres roscades i els cargols,
permeten les manipulacions reversibles necessàries pel procés de la recerca, i permeten
el treball de manteniment i reposició, fins i tot de creació en qualsevol lloc del món on
hi hagi una ferreteria. Així doncs, s‟apropien de recursos i processos constructius
convencionals per a desenvolupar un sistema de treball. Els cartons utilitzats per als
difusors, fibra vulcanitzada es podria substituir per altres cartrons menys tècnics, i el
funcionament de les escultures continuaria, amb lleus canvis en els matisos del so.
Les estructures de suport, inicialment de fusta, funcionals però més aviat tosques, se
sofistiquen amb el temps, es tronen més essencials i sòbries i arriben a formes de gran
plasticitat, sense perdre l‟eficàcia funcional. Tant Bernard com François desenvolupen
idees interessants al respecte de l‟estètica dels dissenys funcionals, aconseguint fites
realment remarcables. L‟art de la forja i plegat de barres de ferro, i la curvatura de tubs
buits, permeten una tècnica i un estil molt personal, reduït a triangulacions d‟enginyeria
efectiva, estables, desmuntables i atractius alhora.
Com que la nostra labor és la d‟estudiar les manifestacions i els funcionament dels
elements acústics, caracteritzarem les formes i els elements emprats pels Baschet en els
respectius capítols.
Altrament, sí que cal anotar una idea genèrica aquí. Les formes dels generadors són
aparentment senzilles, de geometries simplíssimes. Això es deu en part perquè els seu
funcionament acústic és molt complex. Molt sensatament, per a poder desenvolupar un
sistema acústic comprensible i coherent, que avanci segons un mètode, els Baschet
aprofundeixen en variacions plàsticament poc destacables en els oscil·ladors, però que
provoquen grans canvis a nivell sonor.
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Altrament, detecten que en el terreny dels difusors, que són les formes que requereixen
major superfície, és on poden explorar els canvis de forma més explícits. La inclusió de
color en les formes geomètriques dels altaveus, reforça l‟afinitat del Baschet amb Joan
Miró i Alexander Calder. L‟ús de planxes metàl·liques constata l‟afinitat i l‟admiració
per Brancusi, els constructivistes i l‟abstracció en general.

Foto d‟algunes peces exposades a al Fundació Miró, 1979, retall del diari La Vanguardia.

En tot cas, una característica de la major part de l‟obra Baschet és que les formes tenen
la missió de ser funcionals acústicament, i de ser atractives visualment, per a allunyar-se
de la imatge dels instruments coneguts. Així doncs, malgrat algunes incursions
temàtiques –sobretot en el terreny d‟escultura no sonora- les formes són pura geometria
abstracta, sense més connotacions que les de la forma pura. En tant que els difusors han
de ressonar, han de respectar determinats requisits estructurals, que condicionen i
influeixen al respecte de les formes possibles.
D‟alta banda, sovint trobem tota una sèrie de peces autònomes, que utilitzen les planxes
no només com a difusors, sinó com a elements funcionals per a produir moviment
recollint l‟acció del vent o de l‟aigua corrent.
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Molí de vent i corda (sense títol).

Les tensions i torsions de les planxes generen curvatures de geometria complexa,
hiperbòlica, formes que propaguen les vibracions en totes direccions, focalitzant-les
relativament. L‟estil madur dels difusors Baschet, es caracteritza per unes estructures
netes i elegants, amb dissenys molt variats, que juguen amb la concavitat i la convexitat,
els girs dels eixos dels vèrtex, i l‟aproximació des de la modulació del pla cap a volums
buits, que ofereixen moltes vistes diferents, en tant que objectes completament exempts.
Això, com amb tanta altra escultura, provoca que no hi hagi una vista principal, i que
sigui molt complicat de representar en una sola foto. Cal voltar-lo, per veure‟l, tocar-lo i
escoltar-lo.

Harpe Double, 1970-1975; i Cristall Xavier de la Salle
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Els Baschet ens comuniquen que sempre que poden, parteixen de proporcions simples,
harmòniques, nombre pitagòrics, fraccions d‟enters, que permeten deduir el procés de
construcció, per complexa que sigui la forma resultant. La tècnica de plegat de les
planxes, esdevé un art per sí mateix, molt influït per la papiroflèxia japonesa. Sense serne conscients, i dècades abans de l‟aparició d‟aquesta tendència, aposten per una forma
d‟origami contemporani, minimalista i auster, practicat per artistes com Peter Jackson,
que reivindica l‟atractiu de les formes complexes produïdes per modificacions mínimes
en les fulles planes de base. Un sol plec, genera curvatures i àrees per on el so i la llum
llisquen naturalment. En alguns casos,referències a la fulla de lotus, amb connotacions
orientals, apareixen en molts difusors, contribuint a la funció visual i acústica.

Cristall Smithsonian, 1985
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L‟obra no sonora de Bernard, s‟acosta a temàtiques metafísiques i essencials, molt
proper a Brancusi, amb peces abstractes anomenades Silences i altres peces amb
referències visuals i temàtiques a arquetips orientals com ara Buda, Lingam, i els
Enamorats, mostrant el seu imaginari espiritual.
La sèrie dels silencis, i d‟escultures no sonores, exposades en ocasions junt a les altres
peces sonores, aporten, sense dubte un contrapunt poètic i altre nivell de lectura molt
interessant.
Certament François té un univers interior
particular poblat de cavalls, unicorns i ocells,
que en ocasions, apareixien en peces de petit
format, com una reivindicació del seu dret a
no seguir cap moda, i incorporar el seu talent
d‟escultor clàssic, en un món on sembla que
un artista s‟hagi de cenyir a una lògica
estilística única. François sempre va voler
encoratjar a tothom a practicar qualsevol
forma d‟art, per donar sortida a l‟imaginari
visual interior de cadascú.
La sèrie de Cristalls Flor de François i el
Cristall Yin Yang, són les excepcions
temàtiques en l‟escultures sonora, respecte
d‟un corpus majoritàriament atemàtic que
pretén evitar que la forma discursiva
condicioni excessivament l‟experiència del so.

Cristall Yin Yang
(el teclat queda darrere de les planxes)

Cristall Rocking Flower
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Bernard Baschet. Els enamorats, i una peça de la sèrie Silences.

Bernard Baschet, Bouddha
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Bernard Baschet, Lingam
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Noves dimensions pel so
Una des les característiques de l‟escultura
sonora és precisament que està oberta a
possibilitats formals completament inusuals en
l‟àmbit instrumental. Les dinàmiques creatives
habituals en escultura poden aportar dimensions
noves pel so, i viceversa. En alguns casos,
l‟obra Baschet innova per la reorientació o el re
dimensionament d‟elements d‟us habitual en la
pròpia trajectòria. Algunes peces són prou
petites per tenir-les en una tauleta a casa, i
d‟altres són sorprenentment grans, amb
l‟impacte que això té en les qualitats del so.
Sabent que les longituds d‟ona greu necessiten
difusors molt grans, podem imaginar-nos que la
mida d‟alguns altaveus descomunals, no és tan
sols una qüestió de presència visual. Els
altaveus grans permeten una ressonància
extraordinària, amb una capacitat d‟omplir
l‟espai amb sons greus, profunds i corporis,
d‟una manera inimaginable pel so acústic.
Certament, podem trobar alguns instruments
molt grans en la història de la música, com els
orgues d‟església, o l‟Octobass del segle XIX, o
els tambors japonesos cerimonials Taiko. Sovint
però la forma d‟incrementar la intensitat del so
acústic ha sigut la de multiplicar el nombre d'
instruments i instrumentistes.
Els Baschet s‟inscriuen en la trajectòria de la
monumentalitat quan en tenen ocasió, per a
oferir un tipus d‟experiència substancialment
diferent. L‟ús de barres de gran diàmetre per a
les percussions aporten una sonoritat que les
barres de diàmetres menors no poden oferir. Els
contrastos entre l‟escala d‟uns elements i altres,
constitueix un estímul per la creativitat en sí
mateix. L‟ús de d‟oscil·ladors de mides reduïdes
combinats amb grans difusors -com el petit
teclat de tipus Kalimba de l‟Expo d‟Osaka, aporten l‟ocasió d‟una relectura d‟un so
transportat a una escala diferent, amb un volum
i una ressonància inaudites.
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La musicalitat i l’art sonor
El sentit últim del so, de la percepció i la producció del so, com a forma de relació amb
el món, condueix als Baschet a concebre l‟escultura com una forma de propiciar la
interacció, en un context volgudament diferenciat de la música. No es tracta de negar la
musicalitat de l‟escultura sonora, sinó de situar els sons en un context prou allunyat de
les idees canòniques i admeses convencionalment respecte a què es considera música i
qui es considera músic. Així doncs, sense cap necessitat de tenir o de deixar de produir
activitats i comportaments musicals, l‟escultura sonora es troba en un terreny expandit, i
volgudament verge, obert i indeterminat.
La noció d‟escultura sonora, pretén precisament construir un espai, propiciar unes
situacions, en les que l‟escolta pugui emancipar-se de determinats judicis apriorístics,
molt estesos en l‟imaginari comú. A occident tenim una tendència enorme a relacionarnos amb el món visualment, a conceptualitzar-lo des de la imatge. Des de les primeres
representacions figuratives de bodegons i paisatges, com a centre d‟interès independent,
com a metàfora de voluntats i sentiments poètics, s‟entén que observar, contemplar,
forma part de la sensibilitat artística, i s‟entén que és una capacitat que l‟espectador ha
de cultivar, tal com ho fa un pintor. Així l‟espectador pot gaudir del que gaudeix el
pintor. La transferència de sensibilitat de l‟artista a l‟espectador compleix amb la funció
primordial de l‟artista: oferir noves perspectives, fer sensibles i accessibles
determinades visions úniques, per a la resta de persones. En canvi la contemplació del
so, per sí mateix, no forma part de les activitats culturalment reconegudes. El so estètic,
tradicionalment va lligat a usos musicals, diversos i am propòsits variadíssims.
Els Baschet, tal com proposen grans tendències –grans però encara minoritàries- del
segle XX -des de Russolo, a Cage, Schaeffer o Murray Schafer- aposten per una escolta
renovada. Però a diferència dels corrents esmentats, Els Baschet no proposen només la
renovació del material constitutiu de la musical, no pretenen només expandir la noció de
música, sinó que aporten la idea d‟un entorn on la definició de música queda en
suspensió. No cal definir si l‟escolta d‟un sol so, o de mitja hora de sons, és música o no
ho és. En aquest sentit són intencionadament epicuris i socràtics.
N‟hi ha prou de gaudir amb el so, i no cal ni entendre‟l ni emmarcar-lo en el terreny de
la música expandida. Evidentment ningú no pot oblidar-se de les experiències i gustos
musicals que té quan es troba davant d‟una escultura sonora, i és gràcies a aquesta base
pre-configurada d‟experiència, que els nous sons de les escultures sonores poden ser
significatives. Però de totes maneres, en l‟àmbit de l‟escultura sonora, anomenada així a
consciència, no només hi tenen lloc fenòmens musicals. Cadascú pot decidir redefinir
les seves idees sobre la musicalitat si ho vol. Però l‟objectiu dels Baschet no és el
d‟arribar a conclusions, sinó propiciar l‟ocasió per l‟experiència com a fi en sí mateix.
Per aquest motiu, sovint trobem disposicions poc habituals en un instrument. És cert que
les tecnologies utilitzades en l‟escultura sonora Baschet són les mateixes que utilitzen
per a instruments; no es dediquen a disposar qualsevol tipus de so com es podria fer
electroacústicament. Posen els nous sons acústics, en un context diferent, on es poden
escoltar d‟una forma diferent, tantes vegades com es vulgui, sense una composició ni un
intèrpret, sense la divisió entre escenari i platea, en una situació nova i volgudament
indeterminada, sense instruccions ni propòsits.
Alguns sons presenten una musicalitat indubtable per a qualsevol oient, però d‟altres,
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d‟estructura inharmònica i complexa, més propers al sorollisme i la música concreta, de
textures poc clàssiques, precisament són susceptibles de no ser considerades com a
musicals. Ara bé, aquí és on l‟escultura sonora propicia un acostament diferent. A través
del contacte directe i de la seva manipulació, l‟oïda pot sensibilitzar-se des d‟una
posició nova, amb major confiança, tot i la raresa dels sons proposats.
Resulta quasi impossible parlar d‟aquestes alternatives explorades per l‟escultura
sonora Baschet sense parlar de la participació interactiva, qüestió cabdal a la que
dediquem un capítol sencer. Abans d‟això, intentem centrar-nos en altres
característiques de l‟objecte sonor Baschet, en diverses de les seves dimensions
intrínseques.

Acusmàtica, elements visibles i fenòmens invisibles
Una qüestió que de vegades passa inadvertida és que la pràctica totalitat de l‟obra
Baschet, ja sigui més escultòrica o més instrumental, és resultat pràctic d‟aplicar
conceptes acústics, o de trobar-los, de manera que tot el que veiem i podem tocar,
respon a una funció. Exepte en una petita part de l‟obra escultòrica individual dels dos
germans, no hi ha elements decoratius que siguin presents per un motiu estètic,
argumental, discursiu ni decoratiu.
Les formes i els materials, arranjats de forma adequada per a sonar, condueixen tota la
configuració vers un resultat estètic, perceptible per diversos sentits. Certament que amb
els elements constituents en qüestió, hom té un cert grau de llibertat de modificació
estètica que tindria impacte irrellevant en el funcionament, per exemple, l‟aplicació
d‟acabats o el color, així com algunes distribucions que es podrien permutar sense
canviar els resultats a nivell de so.
Però en termes generals, podem reconèixer que en l‟obra Baschet no hi ha cap element
superflu, innecessari o escollit tan sols per motius d‟estètica escultòrica o visual. Tots
els elements compleixen una funció, i la tasca d‟aquests escultors sonors és la projecció
de sistemes que sonen, harmonitzant les relacions entre els components, i els seus usos.
A aquest nivell es tracta d‟un procés de disseny sensible. Això ens condueix a un
fenomen que de vegades passa desapercebut i que implica un discurs tàcit: les
estructures mostren els seus atributs, s‟exliquen a sí mateixes, fins tan lluny com la
comprensió de cadascú permeti. És a dir, la tecnologia utilitzada, no empra recursos ni
components ocults, tot el que hi ha es pot veure i tocar. D‟alguna manera, s‟arriba a una
espècie de constructivisme-minimalisme funcional, en el qual cada element pren una
categoria quasi iconogràfica de resultes de la seva funció. Els oscil·ladors són a la vista,
els difusors no tenen cap secret. Podem veure com les formes vibren, poden sentir la
vibració amb les nostres mans, i entendre que al seu interiror, les molècules també estan
vibrant. Això, en el millor dels casos ens pot dur a fer-nos idees aproximades del
funcionament de les estructures, de la relació entre les parts i els seus atributs, i ens pot
dur a formular-nos preguntes més complexes i profundes respecte del comporatment no
macroscòpic i invisible del so. D‟alguna manera, l‟estructura despullada ens ofereix
explicació del seu funcionament, i a partir d‟això, ens podem trobar amb una paradoxal
situació acusmàtica.
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L‟acusmàtica és aquell tipus d‟escolta en que no podem veure l‟origen i causa dels sons.
El terme acunyat per Pitàgores, fou àmpliament emprat per Pierre Schaeffer i el GRM,
presicament per a la música concreta, fins a arribar als extrems de l‟escolta reduïda,
treballant amb sons processats, i que s‟escolten descontextualitzats a través d‟uns
altaveus. Curiosament, com deiem, l‟escultura sonora així com l‟escolta dels
instruments acústics presents i dels sons del nostre entorn inmediat, solen representar el
contrari de l‟acustmàtica. Bé doncs, la nostra humil experiènca personal ens porta a
aventurar una idea diferent. Aprofundint en l‟experiència de l‟escolta atenta i creativa
amb la interacció amb escultura sonora, entenem que passat un primer estadi en que
s‟etableixen uns correlats entre funció sonora, material i forma, podem arribar a un
estadi d‟escolta en que les explicacions simplificades no són suficients. Així doncs ens
adonem de la complexitat real del so present, emergint davant dels nostres ulls i mans,
com un fenòmen extraordinari amb un grau de misteri important. No estem dient que no
hi hagi una lògica inherent a la física acústica, precisament els nostres esforços i els dels
Baschet, han sigut sempre per a desxifrar-la i explicar-la. El que volem dir, és que amb
l‟interacció amb l‟escultura sonora a un nivell aprofundit, emergeix clarament davant
nostre, dins nostre, la complexitat del fenòmen sonor, que cap estructura emissora
visible pot acabar d‟explicar. Fins a un cert punt, podem comprendre la relació del so
amb l‟estructura emissora i la seva dimensió psico-neuro-acústica en el sistema auditiu
receptor. Magrat això, la realitat del fenòmen sonor, tot i ser produït amb la nostra
particiapció, per uns elements relativament ben definits, esdevé quelcom carregat de
misteri, de complexitat, que no es pot reduir al que en sabem. Quan un sol toc en una
barra encastada posa en marxa un conjunt de sons complexos, reverberats, ressonants,
que es propaguen per l‟espai, podem entreveure que en tal fenòmen hi ha activa una
dimensió no macroscòpica a una escala de temps i de mides extremadament diferent de
la dels nostres sentits macroscòpics i funcional. La riquesa de l‟experiència no es pot
descriure en la seva totalitat.
En aquest sentit, la lògica de la visualització i manipulació dels elements en joc, ens
aboca paradoxalment a la dimensió ontològica pròpia de l‟acusmàtica, amb la
contradicció aparent del fet que veiem tot el podríem esperar veure. Fins i tot, avui en
dia, que disposem de tecnologia per observar relentits els moviments d‟oscil·lació
massa ràpids amb càmares d‟altíssima ressolució , i que fins i tot podem visualitzar els
canvis de pressió –condensació i rarefacció- en l‟aire, encara ens restaria per veure què
passa dins dels materials vibrants. I així encara, ens quedarien per comprendre a fons els
processos psico i neuroacústics de percepció del so, i altres misteris de l‟experiència
humana. Probablement, part de l‟atracció que genera el so en els humans, es degui a
aquest accés a quelcom aparentment comprensible, realment invisible i en el fons tan
complex.
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L’objecte sonor, acció, temps i espai
L‟escultura sonora acústica, tant si és interactiva com autòmat, incorpora nous factors a
l‟equació: El temps com a dimensió escultòrica i l‟acció com a requisit per a la
realització de l‟obra. Tal com passa amb l‟art cinètic, el procés esdevé obra. Altrament,
el so evidencia la necessitat de silenci, les diverses qualitats dels diversos tipus de
silencis, com a marc i com a fenomen del que també podem gaudir.

Fonts, Floralies, Köln, 1971

La relació amb els espais és manifesta, donat que les reverberacions i ressonàncies
canvien la nostra percepció de la peça i de l‟espai mateix. Alguns peces han sigut
dissenyades per a espais concrets, per sonar a l‟aire lliure. D‟altres han circulat pel món,
passant per museus, auditoris i espais diversos. Altres peces de petit format, estan
pensades per a sonar a l‟interior de cases, per a usos contemplatius i recreatius. I aquí
retornem a la qüestió fonamental, les persones. Els espais en sí mateixos són un element
més, que condicional l‟acústica, però el rellevant és qui habita, qui transita per aquells
contextos, a quina realitat s‟acobla una escultura sonora i que hi pot aportar.
Els projectes d‟escultura pública dels Baschet passen per diverses fonts, la majoria
autòmats, que aporten una sonoritat nova al context, i interactuen involuntàriament amb
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els sons del l‟entorn. També trobem senyals sonors com rellotges i campanars. Les
peces per a escoles solen incloure alguna forma de participació dels alumnes del centre,
per a que puguin programar-ne le seqüències tonals i rítmiques. D‟altres peces per l‟aire
lliure estan concebudes per a poder ser utilitzades lliurement pels col·lectius que fan ús
d‟aquells espasi, com a ara escoles. Els Baschet, aprofundeixen el la relació entre el so i
les persones a mida que es posen en situacions noves, moguts per una curiositat
irrefrenable i disposats a acceptar els reptes que els proposin escoles, jardiners,
ajuntaments, etc.

Signal sonore - 1968 - Groupe scolaire de Ulis

A la revista Leonardo François reflexiona sobre la necessiatat de no imposar-se
invasivament a la realitat quotidiana de les persones que habiten un espai on s‟instal·la
una peça de tipus autòmata:
A major drawback to public sound sculpture is that the noise or music it produces
becomes, after a certain amount of time, boring to its neighbors. For this reason,
when we place a sound sculpture in a city center, a shopping area or a community
gathering place, we usually hook it to a clock. For instance, a meditation fountain
installed in a museum in West Berlin [2] consisted of stainless steel tulips that
moved at a slow and random pace and plucked low-pitched strings; every 20
minutes, whistles that dipped into the water would imitate a canary bird's
vocalization. A kinetic fountain installed in I973 at the University of Mexico
depicted a ﬂock of stainless steel birds in ﬂight; the birds, operated by waterjets,
would ‗sing‘ on the quarter of an hour with whistles that dipped into the water.
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L‟escultura es desplega en múltiples dimensions, en funció de l‟espai, de la relació amb
el context i les condicions en que es posa en funcionament. Les peces Baschet, fins i tot
les autòmats, fins i tot les que presenten pautes repetitives, són canviants, i les seves
emissions no són mai exactament iguals; l‟oient també canvia, s‟acostuma i descobreix
nous matisos.
Així com una sola imatge pot recollir tot a la realitat, totes les vistes, d‟una pintura, un
mapejat d‟escàner 3D pot recollir tota la realitat, totes les vistes, d‟una escultura, un sol
enregistrament, una sola mostra, un sol so, no pot contenir tota la realitat, totes les
escoltes d‟una peça.
No trobem cap peça que produeixi un sol so, perquè fins i tot en el cas de tenir un sol
oscil·lador, les intensitats i les formes d‟activar-la poden variar. Tota escultura sonora és
una obertura a la diversitat, la constatació de l‟impossibilitat d‟establir i preveure totes
les possibilitats. És per definició una obra oberta.
Altrament, la naturalesa interactiva de les escultures, va crear una gran controvèrsia,
quan les duanes dels Estats Units d‟Amèrica, van argumentar que les peces havien de
pagar els tributs corresponents a bens de consum, com si es tractés de la importació
d‟electrodomèstics, segons le supòsit que una obra d‟art no podia servir per a res. Si un
objecte podia tenir una utilitat com ara fer música, no es podia considerar coma obra
d‟art.
Les Sculptures Sonores, Pàg.111
"Do these sculptures produce music ?"
Proudly, we replied, "Not only, do they produce music, but we're going to give a
concert: Bach, Vivaldi, etc."
"That's too bad," Mr Lacher said. "According to US law, art is defined by its
uselessness. If your sculptures produce something like music, for example, they're
no longer considered art. They're musical instruments. You have to pay customs
charges of 16 % retail value."
El cas va ser atès amb interès per Alfred Barr, director del MOMA. Amb la seva
col·laboració i la d‟altres intel·lectuals, van dur la causa als tribunals i amb molta
dedicació i persistència, van aconseguir fer una esmena Baschet a al llei americana, que
declarava que una obra d‟art podi tenir alguna utilitat.
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Formes d’interacció i control diferents per un joc creatiu
Tant en les escultures com en els instruments els Baschet aposten decididament per
l‟experimentació i l‟experimentalitat. De manera que l‟experimentació en la construcció
d‟estructures físiques condueixi a una interacció experimental per part d‟intèrprets i
usuaris. Més de quaranta anys després, Bart Hopkin suggereix unes idees per a fomentar
l‟experimentalitat i la innovació, completament concordants amb l‟enfocament que els
Baschet van posar en pràctica:
En el disseny i construcció d‟objectes sonors, canviar el concepte de control,
canviar les interfícies, per a provocar formes d‟interacció diferents, amb un grau de
control diferent de l‟habiual amb els intruments convencionals, obrint una froma de
relació amb l‟estructura més creativa. Canviar la disposició de les games, deixant de
banda els paràmetres tonals com a prioritat sobre els que es pot intervenir i obrir-se a
altres paràmetres del so com a centre del joc.
Escoltar les possibilitats de les mateixes estructures, deixar-se emportar per
aquestes, més que no pas basar tota l‟activitat entorn de la imposició de la voluntat
personal, com a constructor o com a intèrpret. Quan això es produiex, tant els intèrprets
com la resta d‟oïents, posen en pràctica modes d‟escolta diferents, fora dels hàbits
d‟atenció de costum.
Tot i que Hopkin es refereix als instruments musicals, podem aplicar les mateixes
lògiques a l‟escultura sonora, encara amb major èmfasi.
Bart Hopkin, a Musical Instrument Design82, Pàg.148
And finally, a word on the question of control in musical instruments and musical
sound. Musical Instruments are designed to produce sound, and to do so in a
fashion that can be controlled by the player. Typically this means that the player
decides which pitches should sound when, and for how long. As a secondary
matter, the player may also govern volume and, to some degree, timbre. Needs this
priority be accepted as given? Or could one have musical instruments in which
timbre is primary, while pitch selection is secondary? Or, how about instruments
in which microtonal pitch inflections are primary, while traditional scale degrees
fall by the wayside? For that matter, how about a different concept of control,
such that the ideal of the player’s mastery over the instrument is replaced by
one of creative interaction with the instrument?
The answer of course is that all these things are possible and are sometimes a
practiced, and sometimes yield beautiful and exciting music. Such music may call
for a different sort of listening that goes with familiar musical styles.
I encourage you to keep a flexible attitude regarding control as you work with the
wide variety of possible sources of musical sound. It will be tempting to turn each
sound –generating system into a pitch-selection and rhythm control device –after
all that is what most musical instruments are, and what most instrumental music
is composed for. But it may be that to do so is to impoverish the sound. Try to let
the instrument and it sound to suggest their own music.
82

HOPKIN, Bart. Musical instrument design. Practical information for instrument making. See Sharp
Press. Tucson, Arizona, 1996.
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Moltes de les peces Baschet,
des del principi , afegeixen
algun factor d‟aleatorietat, per
a allunyar la possibilitat d‟un
control total.

Peça de títol desconegut, gàbia de Barres encastades
accionades per un pèndol interiror i la suspensió basculant de la
molla a la base.

Bidulle a Rondelle i exposició desconeguda, anys 70-80, foto de l‟arxiu personal de Bernard Baschet.

Aquesta simple peça, com algunes d‟altres, es base en deixar caure una volandera a
través d‟una tija, cosa que produeix un so canviant i imprevisible. La premissa és
senzillíssima, i l‟efecte és hipnòtic.
Tota l‟obra interactiva Baschet -i particularment les que contenen un cert element
d‟aleatorietat o de manca de control-, fan una certa impressió de vida, ens encurioseixen
amb el seu comportament, i ens estimulen a jugar-hi, tot descobrint noves variants, en
un diàleg sense paraules. En el capítol dedicat a les formes d‟accionament aprofundirem
sobre la qüestió i el grau de control que ofereix cada tipus d‟objecte, en funció dels seus
propòsits inicials.
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1.6. Participació
Des del prinipi de la seva trajectòria el Baschet posen els seus intruments a la disposició
del públic dels concerts. Amb el pas del temps, les conviccions dels Baschet es
reafirmen, s‟aprodundeixen i acaben proposant una forma d‟art, de convivència, que
passa per una dissolució de la noció de públic. El gruix de l‟obra en escultura sonora és
interactiva. Aquesta característica idiosincràtica de l‟obra Baschet és una de les majors
aportacions, comparable a la seva metodologia inventiva. És una aportació genuïna al
pensament de l‟art contemporani, que passa per la vinculació de diverses disciplines,
però sobretot, passa per proposar un model de relació alternatiu. La idea de la
participació va conduir a le activitats pedagògiques, tancant un cercle que connecta el
seu propi aprenentage i creativitat, amb el foment de l‟aprenentatge i creativitat d‟altri.
La seva postura en referència a la funció social de l‟art ha sigut arriscada, tot i que no
hem pogut trobar cap crítica al respecte. La postura dels Baschet va ser defensada amb
actes i gestos reals, cosa que no deixava espai a la indiferència de part de tercers. Vegem
les implicacions dela proposta participativa, i entendrem fins quin punt la proposta és
molesta per a determinades institucions i grups socials, interessades en mantenir un
status quo determinat. Els Baschet es posisionen al costat de la majoria de persones, que
com ells, s‟han pogut sentir exclosos per les èlits. Així doncs, sense que la crítica sigui
part del seu discurs habitual, proposen una forma de relació alternativa, molt atractiva
per a moltíssimes persones arreu del món. Els grans museus no deixen escapar
l‟oportunitat. La gran complexitat de l‟obra Baschet, i els reptes contemporanis que hem
d‟afrontar respecte de la conservació i catalogació són derivats de la dimensió
participativa, que trastoca tots els paràmetres convencionals.
El mandat habitual de la musologia simbolitzat pel cartell que prohibeix tocar DO NOT
TOUCH, va ser reemplaçat literalment per la invitació polisèmica PLEASE PLAY.

Amiens, Fundació Miró, 1979
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L‟objecte sonor Baschet, no està concebut tan sols per a ser escoltat, sinó per a que
tinguem llibertat de triar com ho escoltem. La participació personal és completament
determinant per a completar l‟obra, en tant que l‟obra no és tant l‟objecte tangible, com
les vibracions intangibles que es propaguen per l‟aire, a causa de la interacció. En
aquest sentit, l‟escultura sonora, no és comparable a l‟escultura convencional o a
l‟escolta de sons, per activa que sigui aquesta escolta. Es tracta d‟un canvi en la qualitat
comunicativa de l‟obra d‟art, per un enriquiment de totes les dimensions perceptibles de
la situació sencera, i és única i irrepetible en cada ocasió. L‟experiència resultant és un
conjunt de percepcions diverses on sentits es retroalimenten mútuament. A nivell
sensorial, ens permet tocar amb els ulls, mirar amb les orelles, escoltar amb els dits i
totes les permutacions que es vulgui. Permet lectures diferents de les habituals en una
escultura, i habituals en la majoria de fenòmens estètics.
Proper a la crítica de Tinguely del present mecanicista imperant, François proposa
trobar en la creativitat, i en la participació de la societat en les manifestacions artístiques,
una via alternativa per evitar l‟empobriment de la vida moderna:
François, a la revista Leonardo, Journal of the International Contemporary Artist. 1968
Public participation: Philosophically, we think that, in our machineoriented, automated society, creativity is the only way to avoid mass
ossification. Sound sculpture is a tool as much as an art form. The sculptor
makes something, and musicians or visitors use it to create their own art. It
is a double-trigger operation.
La poesia somiatruites i idealista dels Baschet flota en l‟ambient i s‟estén sempre que
les obres estan a l‟abast per a ser utilitzades. El visitant o usuari, -anomenem-lo com
vulguem-, pot sentir que se l‟ha tingut en compte, que se l‟accepta sense jutjar-lo, i se li
permet de participar de la mateixa manera que a tota la resta de persones. La relació
amb aquests objectes i el seus sons és la suma de molts factors, que no es poden reduir
només al les qualitats objectivables dels sons o a les característiques les formes físiques.
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Berlin, 1972

Bernard Baschet a Leonardo, 1968
Works of art are not simply valuable objects which on one hand carry a price tag,
and, on the other hand, bear a "Do Not Touch" sign; on the contrary, they are to
be played with, and one should approach them not only with the eyes and the ears,
but wilh the hands as well. Art becomes once again a social function, It is an area
where the freedom to touch for pleasure, and for understanding exists, not only for
the privileged few, but for everyone, just as nature has always been for children
living in the country. In the area of technology, which has in a sense invaded our
modern life, there is no place for fantasy, games, or touching. At the present,
however, these are the essential elements of life.

Escultura SAD, Exposició a Berlin, 1972
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Barbican Centre, 1983 (Foto d‟Octave Callot)

Algunes determinades descobertes en el terreny de l‟acústica, com la tecnologia dels
Cristalls, multipliquen les possibilitats i reafirmen l‟aposta i la vocació per la
participació, tot es retroalimenta. El Critsall Baschet ofereix una sonoritat extraordinària,
amb una relació de control sobre la intensitat i la durada del so incomparables, sense
requerir cap procés d‟aprenentatge tècnic. Així doncs, la combinació d‟un sons
espectaculars, amb el fet que tothom els pot produir amb garanties d‟obtenir resultats
immediats, que condueixen a escoltar més atentament i estar més receptiu a tot el cicle
d‟acció i reacció, és un catalitzador de totes les aspiracions dels Baschet. El cristall
fregat amb els dists humits, malgrat la seva fragiliat, iniciar un procés de sensibilització
summanet motivador. Després del primer so, qualsevl persona, continua el procés essent
més receptiva al tacte, incrementa la propiocepció, la psicomotricitat fina, l‟escolta
activa, tot reforçat pels resultats simultànis de tota aquesta activitat, i sense cap esforç ni
dificultats. És impossible fer-ho malament. Així doncs els Cristalls, encara que siguin
escultures amb tres o quatre sons, obren una porta que permet que el visitant se seinti
capaç, i creixin les ganes d‟explorar la resta.

Barbican Centre, 1983 (Foto d‟Octave Callot)
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El visitant, doncs, pot acceptar fàcilment la invitació i el repte de deixar-se provocar,
sorprendre, saccejar, situar-se fora de les inèrcies habituals. La majoria de les escultures
i instruments tenen un aspecte que no ens permet preveure com sonaran. I no es tracta
d‟una provocació indiscriminada o per capritx; es tracta més aviat d‟una invitació a
situar-se en un pla de d‟activitat i receptivitat diferent, a sentir les sensacions que els
mateixos Baschet senten quan exploren una nova configuració sonora. Els Baschet
aspiren a compartir la curiositat, la sensació d‟imprevisibilitat, i la creixent familiaritat
amb objectes estranys, que empeny els hortzons de la imaginació més enllà. Cal dir que
nosaltres mateixos, després de cinc anys intensius estudiant i treballant en el vast
univers de l‟Escultura Sonora Baschet, encara ens sorprenem a cada ocasió que tenim de
fer sonar una peça original. Cada peça acumula una quanitat de possibilitats i matissos
sonors que no es poden preveure, per més que comprenguem el funcionament genèric
dels components. Cada peça està construïda des de l‟experiència sonora, cercant i
deixant que els atributs particulars de cada configuració esdevinguin únics. Excepte amb
els instrument seriats, on es pretén poder oferir unes qualitats estandaritzades per motius
comercials evidents, podem dir que no hi ha dues peces Baschet que sonin igual.
Malgrat que hi ha grans famílies amb similituts, cada peça presenta matisos diversos a
explorar.

Piano Wheelbarrow, dècada dels 60

Un altre bon exemple d‟això, són els Pianos Baschet. Aquests juguen amb les idees
preconcebudes i el contrast amb l‟experiència sonora. Aquests pianos mostren un
aspecte a mig camí entre allò conegut i allò desconegut: La imatge icònica del teclat de
piano fa referència a tota la tradició acadèmica, d‟alguna manera es pot percebre dins
l‟imaginari popular com la representació objectual de tota la música coneguda, amb
l‟ordenada disposició de totes les notes –blanques i negres- que codifiquen les grans
idees dels grans compositors83. Ara bé, aquest teclat conegut es troba sota de cons de
colors o fets amb partitures, o planxes de metall doblegades. L‟usuari s‟acosta abans
d‟escoltar-lo amb les convencions en suspensió, sense poder preveure què tenen a veure
83

Aquests pianos, apareixen als anys seixanta, quan la majoria de persones no tenien un accés als primers
sintetitzadors, i molts anys abans dels controladors midi i samplers. La idea del teclat de ben segur que
s‟associava al so del piano o de l‟orgue.
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aquestes formes noves sobre del rei dels istruments. Però en tocar una sola tecla
aprèixen els sons de campanar. Les cordes habituals del piano han sigut substituïdes per
unes tiges metàl·liques que vibren amb un so complex i reverberat. La idea
preconcebuda del piano, del so harmònic, desapareix com una bombolla de sabó. La
realitat del so estrany que emergeix dels altaveus, sembla venir d‟una altra dimensió
onírica: com pot un piano sonar com un campanar?
Si l‟usuari s‟obstina a trobar els sons d‟un piano, les escales diatòniques i cromàtiques,
si intentainterpretar qualsevol peça que conegui, la realitat del so el sorprendrà en no
concordar en cap sentit amb el que esperaria, i malgrat tot, alguna cosa de musical resta,
l‟escala musical hi és però transformada s‟una manera incomprensible per a la majoria
de persones. Si aconsegueix abandonar-se a la sonoritat i es deixa dur per la dinàmica de
la pròpia ressonància, la llargada i el tímbre de cada so, arribarà a llocs completament
inesperats des del judici a priori de la idea de teclat.

Percussió Múltitímbrica Chollet A en procés, Barbican Centre, 1983 (Foto d‟Octave Callot)

La combinació de fenòmens que operen en el visitant són de diversos ordres. Les
sorpreses entorn del so, la confiança que se li ha mostrat, en la llibertat d‟acció i
l‟obtenció de resultats qualitativament interessants, donen un sentit inesperat a la visita
a un museu, o a l‟esdeveniment Baschet que sigui. No només es tracta de poder fer sons
estranys, és el fet de poder actuar per un mateix, sense cap altre motiu que el que pugui
tenir cadascú, fins i tot sense cap motiu conscient. Aprofitar el temps o perdre‟l
alegrement. Es tracta d‟exercitar la llibertat, viure la possibilitat cara a cara. Sense
passar per les propostes rupturistes de Fluxus, i sota una aparent continuïtat de
l‟escultura abstracta o una estètica dels instruments retrofuturista, els Baschet operen
amb uns qüestionaments completament contemporanis: la dissolució de l‟autor i la
dissolució de l‟obra, i la dissolució de la frontera entre autor i públic.
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Evidentment l‟autoria del Baschet i l‟objecte sonor, no tenen perquè esborrar-se de les
valoracions de l‟esdeveniment, ambdós, autor i estructura sonora, són necessaris. Però
en qualsevol cas, el fenomen viscut per cada persona, és protagonitzada per ella mateixa.
Es podria dir que l‟autoria i l‟obra Baschet passen a ser una escenografia per a rebre
l‟autoria renovada dels participants. Malgrat els Baschet parlen de public participation,
el fet és que durant l‟activitat en l‟exposició, els visitants poden perdre la noció de ser
públic, d‟assistir a un espectacle on normalment tansols haurien de rebre el que se‟ls
vulgués oferir. El visitant pot centrar-se en una experiència personal, podent-se
abandonar més o menys al joc, a l‟exploració, a la deriva, en funció dels seus prejudicis,
pors i necessitats.

Brontosaur Exposició a Moderna Museet, Stochholm 1965 (Monique Jacot)
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Tots els interessos i conviccions vitals dels Baschet conflueixen en la idea de la
interactivitat, de la participació, que obre dimensions i discursos a simple vista
inconnexos amb l‟estètica de l‟obra escultòrica o musical. El fet és que el valor més
profund, la satisfacció més gran manifestada pels Baschet sempre ha sigut el resultat de
l‟èxit rotund, a tot arreu on han aconseguit dur a terme projectes interactius. François
solia explicar diverses versions d‟aquesta anècdota84, que el va acompanyar ple de goig
tota la vida:
Nuestra exposición de Finlandia fue a Estocolmo por un mes en el Moderna
Musset, cuyo director era Pontus Hulten. En este lugar, teníamos treinta
estructuras sonoras. El domingo, a causa de los niños, el ruido era infernal.
Pontus Hulten, dijo que los guardianes del museo sufrían terriblemente de los
oídos .Yo me propuse para sustituirlos.
Heme aquí guardián de esta gran sala. Hubo un público enorme, jugando,
frotando pegando sobre nuestras estructuras. En un rincón vi a un grupo de ocho
enormes y soberbios suecos. Como no tocaban, cosa anormal, les pregunté:
-¿No juegan?
- No.
- ¿entonces escuchan?
- No.
- Entonces, ¿qué hacen?
- Estamos viendo
- ¿Pero que están viendo?
- Observamos a la gente, ¡esta es la primera vez que vemos tantos suecos felices
sin que tengan que emborracharse!

François i els reis de Dinamarca, 1972.

84

http://francois.baschet.free.fr/storyes.html (08/11/2015)
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Les paradoxes que hom troba quan aprofundeix en qualsevol qüestió, afloren
especialment quan els Baschet replantegen la situació amb la proposta de participació.
Les mateixes escultures eren tocades per centenars de persones completament anònimes
i per personatges com els reis de Dinamarca. El risc és evident en situacions on la
coherència personal pot ser qüestionada. Els Baschet es trobaven amb un món basat en
diferències socioeconòmiques i relacions de poder invisibles per a la majoria de les
persones que no pertanyem a les elits. Com es pot mantenir una postura que capgira la
tendència elitista de l‟art contemporani, i alhora treballar amb les seves institucions, les
mateixes institucions que permeten les exposicions, i que alhora, contribueixen a
l‟elitisme?
Quan escoltem parlar en François, ens sembla que ens proposa una forma d‟activisme
reivindicatiu que vol compartir les descobertes i les exploracions, compartir el procés
vital sencer en el que estan submergits, amb tothom sense excepció, malgrat les
paradoxes del món contemporani. I com a possible solució a algunes de les grans
contradiccions. La noció fonamental pels Baschet és que ningú mereix ser exclòs del
territori de l‟experiència cultural. Tothom és digne de sentir-se membre de la societat,
digne de participar de la cultura, de tenir experiències estètiques. Això, implica
l‟assumpció que malgrat les diferències socioeconòmiques, no només s‟ha d‟evitar tota
forma d‟exclusió, sinó que cal promoure una discriminació positiva, crear oportunitats
on tothom tingui lloc, i sense cap necessitat de complir amb cap requisit a priori. No cal
cap formació específica ni cal assolir cap resultat. Axiò implica l‟acceptació de la
diversitat –totes les formes de diversitat, socioeconòmica, de formació, cultural, etccom a punt de partida, entenent que la dingitat i els drets de totes les persones són
inalienables. La llibretat d‟acció, d‟expressió, es poden donar en el terreny neutral de
l‟escultura sonora. Per utòpic que pugui semblar, en una mateixa exposició hi acaben
convisquent persones de totes les edats i estracció social, persones amb recusrsos i
formació musical i persones que no en tenen ni en tindran mai. En aquest sentit el
terreny neutral no pretén uniformitzar les diferències, senzillament mostra que les
difèrencies en sí no tenen perquè ser motiu de conflicte, sinó que poden ser un
estimulant punt de trobada.

Foto destacalogada, data lloc i autor desconeguts.
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Amb el pas dels anys, els Baschet es veuran abocats a decantar-se, per una qüestió de
consciència. Les diferències estructurals creixents, fan prendre partit. L‟objectiu de la
proposta particpativa no és criticar, sinó fomentar en positiu l‟accés i l‟apropiació
construcció de tot allò que tenien per compartir. Els Baschet coneixien bé el món dels
museus, les sales de concerts, i el mercat de l‟art, i sabien que el telent no és garantia
d‟èxit, ni tansols de reconeixement o supervivència. La professionalització de l‟activitat
artística, lligada a la validació per part d‟unes institucions que no són neutrals, als
Baschet els semblava una limitació arbitària i injusta. Al llarg del segle XX, altres
moviments i artistes han reivindicat que tothom pot ser artista, cosa que ens obligaria a
definir realment què entenem per art i per artista. També trobem qüestionaments i
replantejaments molt consistents respecte què entenem per música, en el sentit que hi ha
altres cultures que tenen integrades la musicalitat com a forma de relació quotidiana.
Així doncs l‟acivitat musical no està determinada per una divisió clara entre els seus
membres. A Àfrica i Àsia trobem comunitats on no es conceb que una persona no canti,
no toqui algun instrument, no balli, etc. Encara que puguin existirfigures amb talents
destacats, la música està integrada en el dia a dia, i no es conceb que algú pugués no
tenir un dimensió musical. El cèlebre llibre de l‟etnomusicòleg John Blacking, Fins a
quin punt l‘home és músic? va causar una revolució en els àmbits acadèmics, per posar
en qüestió la visó eurocèntrica de la musicalitat, de les capacitats i dels propòsits de la
música. La reflexió i la proposta dels Baschet es pot isncriure perfectament en aquestes
corrents, que reivindiquen una altra concepció potser menys cartesiana de les activitats
humanes. Aquestes corrents ens recorden que hi ha altres models de relació basats en
valors diferents als imperants, que els fenòmens culturals que a occident sovint es
consideren superfluus o com a simples productes de consum, són importants per
l‟equilibri d‟una vida civilitzada i amb menys frustracions personals.
Més que reivindicar la idea que tothom pot ser artista, o que tothom pot ser músic, el
que els Baschet posen sobre la taula és que les capacitats creatives són comunes a
qualsevol persona i que tothom té capacitat per apreciar els fenòmens estètics.
Reivindique que tothom hauria de poder obrir una porta a una dimensió poètica, que no
té perquè estar en contradicció amb el sentiment quotidià de la realitat. Les lectures són
múltiples i cada cas és diferent. El fet que cal posar en valor, és la proposta de
l‟expecionalitat quelcom comú, invitar a tothom a reconèixer la imaginació com una
capacitat humana que tots compartim en major o menor mesura. En el context de
l‟escultura sonora, en un museu, una galeria, un espai públic, -i en part gràcies a la
influència del caràcter personal dels Baschet-, els visitants tendeixen a respectar-se,
conscients d‟una certa aura cívica aportada per l‟escultura com a “totem cultural”, que
conté el desordre i l‟ordre alhora. Fins i tot quan algú es comporta d‟una forma
exagerada –cosa que sempre és relativa-, el context mateix permet una lectura
comprensiva i empàtica. En algunes ocasions, en exposicions amb moltes peces, i
moltes persones sonant alhora, es produeix un magma indesxibfrable de sons, que pot
incomodar a algunes persones, i alhora els pot donar l‟oportunitat de sentir-se part
d‟aquesta massa infrome i mutant, empatitzant amb l‟èxtasi col·lectiu.
El caos sonor produït per persones que malgrat no poder atendre a tot, ni a res en
concret, continuen fent sons, -tant si es coordinen més o menys-, és un fenòmen
disruptiu en un museu. Podríem pensar que aquest és un fenòmen contradictori amb la
voluntat de sensibilització dels Baschet. Però de fet, aquestes masses de so no duren per
sempre, i són un fenomen interessant com a forma d‟expressió de quelcom que no és
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individual. És una altra realitat que s‟evidencia a través del so85.
Aportem, només a tall d‟exemple un enregistrament de l‟exposició Baschet al Museu de
la Música de Barcelona de 2010-2011.
Arxiu de so: 57.Musmus_13nov2011_FREE-PARTICIPATION
Certament de vegades, sense propiciar-ho intencionalment, el so s‟autoorganitza, se
sincronitzen patrons rítmics, s‟estableixen grans masses de so, una mica com un estol
d‟ocells. Però en altres ocasions és senzillament caòtic. En general però el gran desordre
es produiex en la primera ocasió, quan tot ve de nou, i la llibertat d‟acció es veu
desbordada per l‟excitació:
A la revista Leonardo 1987
Musically, the result is often a sheer disaster. If one puts a small child in front of a
piano, the child will pound on it as heavily as possible: ―I make noise, therefore l
exist.― If one puts an adult in front of a sound sculpture and hands the adult a
mallet, the same thing will happen: ―l make noise.‖ But l am sure that in both
cases the hyperactivity stems from the pleasure of discovering. Next time both
child and adult will behave better. It is a matter of education.
Els Baschet han observat, que passada l‟excitació inicial de poder fer qualsevol cosa, i
descobrir el potencial de les estructures –sobretot la intesitat assolible- al cap d‟un
temps, aquesta activitat més indiscriminada o sorollosa dóna pas a una necessitat
d‟escoltar amb més atenció i sensibilitat les subtileses del so:
François a Les Sculptures Sonores, Pàg.149
…, one need only observe the pleasure visitors to our exhibitions take. On average,
they need only 15 to 20 minutes to discover "sound" in its pure form.
El que hem pogut sentir en boca dels Baschet i el que hem pogut experimentar nosaltres
mateixos és que, en tot cas, hi ha visitants que esperen a que la marea sonora es calmi, i
arribi el seu torn per poder sonar més tranquil·lament. Hem d‟insitir que no exagerem ni
tenim cap pretensió de fer-ne una fàbula. Però el fet és realment fabulós: a les
exposicions amb major afluencia de visitants, -Barbican Center, a la Cité de la Musique
de Paris, etc-, hi van passar centenars de milers persones. Aquesta escala està
completament fora de les presivisions d‟una gestió convencional i curosa del material
exposat i de les experiències personals. Els Baschet van aprendre a optimitzar les
propietats estructurals, per aconseguir estructures relativament menys fràgils, i que
puguessin oferir una experiència sonora de qualitat, independentment de la formació
prèvia dels visitants. Van aprendre seleccionar idees i a articular-les en una escala que es
regia per criteris més adequats a la participació, però implusats pel mateix desig de
compartir, ratificat, confirmat per l‟èxit de convocatòria. L‟exposició Universal d‟Osaka
va tenir 4 milions de visitants en mig any. No voldríem idealitzar, però no ens consta
que mai hi hagui hagut cap conflicte entre visitants.
85

Potser només caldria acceptar, que de fet el que s‟esdevé a partir de la proposta de PLEASE PLAY és
tan divers i tan complex, tan inclassificable i tan imprevisisble, perquè de fet el que s‟esdevé és una
manifestació més de la vida mateixa; evidentment, en un context humà, cultural, artificial, com tota la
resta de la vida humana.
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Expo Universal Osaka‟70. (autor desconegut)

Les reaccions i les experiències són quasi tan diverses com persones hagin visitat
interactuat amb el món de l‟escultura sonora. Quan s‟arriba a aquestes quantitats de
participants, estadísticament hi ha d‟haver de tot. Altrament, insistim que no és
equivalent a cap altre fenomen de masses o esdeveniment cultural pop, per la mateixa
naturalesa participativa, d„activitat no dirigida. Els fenòmens que succeixen són dignes
d‟estudi antropològic86. Encara que no puguem caracteritzar les experiències
fonamentadament, intuïm que el ventall va des del divertiment frívol i poc atent propi
dels nostre temps, al descobriment meravellat de fenomens de tot tipus, passant per
l‟augment de confiança en un mateix, -i tot el contrari, desconcert i indiferència- fins a
la catarsi per dissolució de l‟autoconsciència en la massa sonora.

86

(sempre que això pugués contribuir a millorar les formes de treball en aquesta direcció, millorant
l‟experiència, sense posar límits nous on els Baschet no els han posat mai).
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Expo Universal Osaka‟70. (autor desconegut)

En qualsevol cas els Baschet promouen una forma de benestar, basada en el so i les
relacions directes amb el món sensible, que combina les experiències més sorolloses i
massives, i els moments més delicats de la solitud amb un sol so i una sala buida.

James Yu Gallery, NY, 1976, autor desconegut.

Les exposicions particpatives s‟han adaptat als espais disponibles. La distribució de les
peces en funció de la intensitat del so en relació a l‟espai constituiex un àmbit d‟estudi
també pendent de realitzar. En alguns casos, diverses peces juntes amb sons poc
intensos, propicien una interacció més íntima. Quan s‟ha disposats d‟espais molt grans,
s‟ha procurat de no omplir-lo fins la saturació, per deixar respirar el so de peces de gran
- 121 -

format, i proporcionar zones diferenciades per la comoditat auditiva dels visitantsparticipants.

Expo al Chicago Arts Club, 1969, autor desconegut.

Expo al Chicago Arts Club, 1969, autor desconegut.
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Les hostesses de l‟Exposició Universal d‟Osaka ‟70.

Cologne 1971, autor desconegut.

Lingby, Dinamarca, 1971, autor desconegut.
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Wolfsburg, 1972, autor desconegut.

Hambourg 2001, autor desconegut.

Exposició al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB. 2015 Foto de Jordi Casadevall.
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San Sebastian, 1985

París, Cité de la Musique, 2000

Kawakamiphone, Exposició Universal d‟Osaka 1970.
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Exposició a Melle 1985

Sempre que els Baschet han pogut estar presents a l‟exposició hi ha sigut, explicant-se,
interactuant amb els visitants i guiant els modes d‟escolta cap als fenòmens complexos i
particulars de cada peça.

Bernard, exposició a Berlín 1975

Bernard, fent una petita demostració en la inauguració de l‟exposició a la Gallerie Mercier, 2010
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Les memòries dels Baschet són plenes d‟exemples de l‟impacte del so, i de la
possibilitat d‟experimentació, en persones de tota provinença, i al llarg de dècades. En
aquest Fragment, François relata precisaent una conversa amb un gurada de la Fundació
Miró:
Les Sculptures Sonores, Pàg. 134
I had become friends with the Foundation's guards, and the last day of the exhibit,
one of them stopped me in the corridor and said,
"I have a question to ask you but I'm afraid you'll think it's silly. But, seeing as
we're friends, I figured you'll forgive me, so here goes. For weeks, I've watched
hundreds of people from eight to 80 who've come to the exhibition. They arrive
unsmiling, preoccupied with their problems. Then they begin to play your
sculptures. By the end of ten minutes, they're laughing and having a good time.
They leave transformed by joy. It's a miracle that repeats itself every day. What I
want to know is whether you're an extra-terrestrial."

François a la Fundació Miró, Barcelona, 1979.
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El mercat i la vocació, compartir el món o vendre’l?
La proposta de les exposicions participatives HANDS ON, van ser un èxit allà on es van
dur a terme. Durant uns anys, les exposicions estaven de gira per alguns dels més grans
museus del món. Tot i això, la proposta per un art decididament inclusiu, o sigui gens
elitista, per més sofisticats que fossin els sons, suposava un maldecap per a algunes
persones i grups. La confrontació no es produeix mai obertament en l‟àmbit públic.
Aquells qui es poden sentir amenaçats per l‟èxit d‟una proposta honesta com aquesta,
se‟n guarden prou de manifestar-s‟hi en contra. Senzillament, amb el pas del temps i
l‟èxit creixent de la filosofia PLEASE PLAY sense restriccions, va dur a les institucions
i mitjans de comunicació a deixar de donar certes oportunitats perquè el fenomen
creixés, i s‟estengués una proposta que posava en dubte la dinàmica mercantil del
sistema. Les exposicions Baschet han continuat fins avui en dia, però el suport i
l‟atenció de mitjans i d‟institucions potents s‟ha diluït.
Un bon exemple és la història que segueix a l‟exitosa exposició al Museu d‟art modern
de Suècia, on tothom ho havia passat tan bé. François no explica això per un sentiment
venjatiu, sinó per constatar el funcionament del món de l‟art contemporani:
El director del Moderna Museet de Estocolmo, fue como ya lo he dicho, Pontus
Hulten, más tarde habría de ser nombrado director del Centro Pompidou.
Él es un hombre de mucha franqueza, una cualidad que yo aprecio muchísimo. Al
principio de la exposición me dijo que tenía grandes dificultades financieras, que
quisiera comprar una escultura pero tendríamos que hacerle una rebaja. De
todos modos el honor de estar presentes en este museo merecía un sacrificio.
Le tuvimos compasión y le vendimos en 5 000 francos una escultura con varillas
de vidrio, aproximadamente de mi talla.
A la clausura de la exposición confesó: "El gran mérito de un buen director de
museos es el de comprar los productos a los precios más bajos. "
Nos explicó por qué nos había invitado: "Me dijeron que sus exposiciones son de
un gran éxito público porque los visitantes pueden hacer música con las
esculturas. Sin embargo, con respecto al municipio, lo que yo necesito es llenar
mi museo con el máximo número de visitantes para que cuente en las estadísticas".
Pontus apreciaba nuestro público pero no nuestro estilo. Nunca tuvimos el más
mínimo contacto con el Centro Georges Pompidou que dirigió mas tarde.
¡La vida del artista está llena de sorpresas!

- 128 -

Coresponsabilitat. Guia no pre-formada de l’experiència.
Amb l‟oportunitat de d‟interacció, el visitant entre en una situació en la que es
coreponsabilitza, encara que no ho sàpiga, de l‟experiència estètica. Certament pot
seguir comportaments completament estereotipats i quedar surant en la superfície de la
proposta d‟escolta i joc. D‟aquí es derivarà la necessitat que hem detectat de disposar de
persones que puguin obrir un procés de sensibilització si s‟escau. La seva tasca és subtil,
contribuir a un acompanyament que no restringeixi ni condicioni en excés, però que
pugui apuntar els fenòmens bàsics que desencadenin l‟apreciació i l‟exploració
autònoma. Tradicionalment, quan els germans Baschet i els seus col·laboradors han
estat presents en les exposicions, han pogut atendre les necessitats, sense donar cap
instrucció concreta.

Berlín, anys 70.

Altres vegades, uns visitants poden observar el que fan d‟altres, i guanyar una
experiència, sobre la que ells poden fer i desfer, variar i provar alternatives. En algunes
ocasions, els vigilants de sala de museus s‟impliquen tant amb el projecte, amb les
escultures sonores i la idea de la participació, que actuen millor del que ho faria cap
guia o cap dinamitzador cultural, i conviden els visitants i els mostren els sons amagats,
que ells han pogut descobrir amb temps. Tot convergeix precisament en la proposta
d‟apropiació, de la implicació al nivell que sigui, encara que no es tingui el menor
coneixement de física acústica o de música. El fet és que la voluntat dels Baschet de
mostrar i compartir allò que ens fa vibrar -valgui l‟expressió col·loquial per una realitat
de carrer- es contagia, i s‟estén espontàniament amb entusiasme.
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Les Sculptures Sonores, Pàg. 106
We were very proud of this big sculpture, but what touched me most was the
devotion of a museum guard who fell in love with the sounds and would ardently
compel the public to play with it.
Aquests moments que només queden registrats en la memòria dels que hem tingut la
sort de viure-ho, representen el triomf de tots els esforços. La batalla cultural per la
sensibilització, per compartir una forma d‟entendre la vida, es guanya amb
esdeveniments personals i completament imperceptibles pel món de l‟art i de la cultura.
Aquesta és la font d‟energia de l‟obra dels Baschet.
Aquesta dimensió participativa suposa un repte encara avui en dia, és un procés en que
cal aprofundir, més encara després de la mort dels dos germans Baschet, perquè les
peces encara es poden exposar i fer sonar. Cal compatibilitzar l‟ús lliure de les peces i el
seu manteniment. La museologia del segle XX ha viscut un capítol exemplar i singular
amb les activitats dels Baschet, i el procés pot seguir si aconseguim continuar vinculant
la vocació d‟uns i d‟altres, per a mantenir aquest model d‟acció.

Exposició al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB. 2015 Foto M. Ruiz.
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1.7. Divulgació i pedagogia
De resultes de la pròpia trajectòria i de les conviccions, els germans Baschet tendeixen a
donar cada vegada més importància a la pedagogia, la sensibilització, la divulgació del
coneixement, i en termes generals, a crear espais on compartir experiències
personalment. Els diferents talents i sensibilitats i complementàries dels dos germans
els dugueren a propostes també diferents i complementàries.
En els projectes que desevoluparen tots dos junts i per separat, es rebutja la tendència de
tractar els infants d‟una forma infantilitzant. Les propostes són sempre aplicables i
adaptables per a totes les edats. En ambdós casos, es pretén arribar a transmetre
coneixements i sobretot estimular capacitats, adaptant els continguts i les activitats per
etapes graduals. La idiosincràcia dels Baschet els duu a enfocar les propostes d‟una
manera pesonalitzada, en al que cada participant pugui avançar sense competitivitat
però sense renunciar a ser ambiciosos, confiant en el potencial de cadascú, i no com a
via d‟entreteniment adotzenada o superficialment formativa.
Els Baschet donen per assumit que totes les persones, en menor o major grau, disposen
d‟un esperit lúdic, curiositat, facultats imaginatives i manipulatives, i sobre aquesta base,
articulen un pont que va des de la seva acció de recerca, descobirment, exposició i
invitació a la participació, vers la transmissió i estimulació de la pedagogia.
El pensament educatiu dels Baschet s‟assembla a altres plantejaments de pedagogies
actives, que fomentin el devetallament d eles capacitats amb aprenentatge significatius,
construïts per l‟experiència. Ens recorda particularment a les idees exposades per Sir
Ken Robinson -teòric actual de l‟aprenentatge i al creativitat-, que reclama formes
d‟aprenentage no competitives, que no limitin les capacitats d‟experimentar i arriscar-se,
i que serveixin fonamentalment per a identificar i cultivar els potencials singulars de
cadscú com a via de realització personal.
Les fites que comentarem a continuació, són:
·Projectes específics destacats per a comunitats en concret:
NY theatre for the deaf
Learning to read trough the arts
·Desenvolupament Instrumentarium
·Activitats i tallers de construcció col·lectiva
Projectes de Mèxic, Quebec, Madrid, Munich
·Projecte de Kits d’autoconstrucció.
·Divulgació: edició de llibres i articles
El sentit amigable, hospitalari, renovador, obert, de l‟obra dels Baschet cobra una
profunditat major, fruit de tota aquesta activitat que rebla allò proposat en l‟activitat
musical i expositiva. Tot plegat representa la dimensió vivent d‟una obra que ofereix
vies de continuïtat, que va més enllà el que els mateixos autors hagin pogut mai
controlar ni preveure, en relació a multitud de persones arreu del món.
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Projectes participatius específics
Escultura Sonora pel Teatre dels Sords de Nova York 1966-1968
Aquest és un projecte paradigmàtic que mostra l‟audàcia i l‟aposta decidida per difondre
i compartir de la manera més inclusiva possible el goig de l‟escultura sonora.
Precisament perquè podria semblar inconcebible plantejar cap activitat sonora per a
sords, els Baschet prenen el repte amb entusiasme. Aquest projecte és una mostra
incontestable del compromís i la coherència amb l‟ideari que hem exposat.
El text de François ens relata els fets, Les Structures Sonores, Pàg.117
NEW YORK, THE DEAF, 1966-1968
David and Eleonore Hays are people I much admire. After years of effort they not
only managed to create a theatre for the deaf, but they raised it to international
status. They asked us if it would be possible to create musical instuments for the
deaf. There are two kind of deafness. One is caused by a break in the chainwork of
small bones that carry vibrations to the auditory nerve. As the nerve isn't
damaged, one can still hear the vibrations transmitted by the bones of the skull.
It is easy to reproduce the phenomenon. You merely have to tie a length of thread
around the handle of a soup spoon. If you hold the end of the thread between your
teeth block your ears, and swing the spoon so that it hits a piece of furniture,
you'll hear the chiming of a bell. Why a bell? Because the deeper frequencies
produced by the metal are not transmitted by the air. Instead they reach the inner
ear by the intermediary of the thread, the teeth and the cranial bones.
Another form of deafness, called profound deafness, is caused by damage to the
auditory nerve. Nevertheless, the profoundly deaf remain sensible to vibrations
such as those felt through the floor of a train. The range of perception is limited to
about an octave - a very low-pitched octave. They feel the rhythm and, thus, can
dance without hearing the melody.
The, simplest way to find out if we could create instruments for the deaf was to try
it. In White Plains, not far from New York City, there is a special school, the New
York School for the Deaf', that has a workshop where students can learn to
become mechanics. That's where we went to see what we could come up with.·
No place is more touching than a school for deaf children, and no one more
admirable than the teachers who work there. The children are taught to speak by
learning how to control the vibrations in the throat. Lessons are given one-on-one
with the child's hand held against the teacher's throat to feel the movements of the
larynx as the teacher pronounces vowels and consonants. Then the teacher places
the child's hand on his own throat and has him try to reproduce the sounds. The
process continues for hours and hours. I admired these teachers who repeated this
process day after day without ever losing their patience or their smile.
The head mistress, Mrs Manschel, was, with her generosity and energy, as devoted
as the members of her priceless, dedicated staff. [...]
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With the help of the mechanics teacher and his students, we made instruments
designed to vibrate against the floor so they-would be sensed by the foot. Then we
made others whose vibrations travelled along kleenex-covered extensions that the
children could bite down on, much like Beethoven's crayon.
The school's curriculum included music classes. The teacher would play a tune
while the students lay their chests and arms along the piano top. They would
sense the vibrations through the body and plexus and keep the time with their legs.
For them, it was a game. What we learned is that the students who had taken the
music classes preferred the piano to our instruments. However, those who were
introduced first to cranial perception preferred it, despite the fact it lacked the
element of play.

Únic testimoni visual que tenim del conjunt d‟escultures del projecte del teatre de l‟escola dels sords,
1966-1968
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L‟única informació que ens ha quedat són aquest text, una fotografia i tres negatius que
hem ampliat. La peça amb la planxa metàl·lica més gran sembla que és un cristall.

Fotografia inèdita, revelada d‟un negatiu conservat en l‟arxiu de François Baschet. Un dels nois del taller
muntant una peça. Podem veure la peça més gran, amb tot l‟aspecte de Cristall. Malgrat no presenta les
tiges de vidre, podem veure volanderes en el punt „atac habitual on s‟insereixen els vidres. 1966-1968

La resta de peces, barres, una molla i làmines, poden produir frqüències en un rang que
va des dels subgreus fins a freqüències agudíssimes, pel que és logic pensar que algunes
d‟elles havien de poder ser percebudes intracraenalment i per contacte directe amb el
terra. Les peces tenen també difusors aeris, donat que l‟experiència no est`apensada per
a segregar els sords en un submón adaptat només per a ells, sinó que seguix els prinipis
iclusius de tota l‟obra Baschet.
La nostra experiència personal al Museu Garage d‟Art Contemporani de Moscú el nadal
de 2014, on vam construir un Cristall Baschet de grans dimensions, ens va mostrar
l‟emoció d‟un noi sord quan va poder notar el so del cristall a través dels dits i tot el cos
per primera vegada. Ningú entre tots els presents, personal del museu, el nostre petit
equip del Taller Baschet i el noi mateix, va poder contenir les llàgrimes en un moment
tan especial.
Alain Villeminot ens ha explicat que tot el terra de la sala, va ser folrat amb unes
planxes de metall, que permetine la conducció de les vibracions des de les escultures
sonores fins a l‟ultim racó del terra de la sala. En sembla entendre que aquesta gran
massa de planxes soldedes entre elles actúa com un gran col·lector. El filratge de
freqüències d‟aquesta configuració representa una variació extraordinària del prinipi
acústic del col·lector habitual dels Baschet. Donat que les planxes metàl·liques van ser
- 134 -

tallades a mida i soldades in situ per cobrir tot el terra, i despés cobertes amb parquet
per a fer el tacte més agradable i reduir riscos elèctrics i altres, pensem que molt
provablment, les peces seguixin a l‟edifici si encara existeix. De ser així, suposaria una
possibilitat d‟estui d‟acústica incomparable, a banda de tota la qüestió relativa als valors
inclusius del projecte.
Donat que la NY School for the Deaf tenia un taller on els alumnes podien aprendre a fer
de mecànics, François va involucrar ela comunitat educativa en la construcció de les
escultures, de la mateixa manera que va continuar promovent la resta de la seva vida.

François treballant en la construcció amb els alumne del taller mecànic de l‟escola. 1966-1968
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Learning to read through the arts 1975-1978
Aquest projecte representa una nova ampliació de l‟espectre d‟acció dels Baschet.
Gràcies a l‟èxit dels Baschet arreu i en particular als Estats Units, són requerits per la
New York City Board of Education en associació a la Guggenheim Foundation per a
participar en el projecte Learning to read through the arts destinat a infants de Harlem
en risc d‟exclusió social.

Bernard Baschet en una de les activitats, foto inèdita de l‟arxiu personal de Bernard Baschet.

Aquesta activitat acosta els ideals dels Baschet a un dels terrenys d‟acció on
veritablement aplicar les seves propostes. Així mateix, el disseny de les estructures es
veu afectat per la logística i les necessitats de l‟activitat amb infants sense una formació
instrumental. Tot plegat duu a un aprofundiment en les conviccions, les maneres
d‟actuar i de concebre els objectes sonors. Bernard, explica millor del que podríem ferho nosaltres:
Bernard, a la revista Leonardo 1987
In I964, François and I became aware of the reactions groups of children visiting
our exhibitions would have as they rushed to play with our large sound-producing
toys.
In I973, our music teaching sessions were initiated in schools. Our ﬁrst step was
to observe the cases of children considered ‗unadapted‘ to school. In I974, the
first music teaching sessions for groups of mentally and physically handi-capped
children were organized. As a result of our observations, we studied speciﬁc
pedagogical materials.
- 136 -

From I975 until I978, we worked in New York on a program called ―Learning to
Read through the Arts", set up by the Guggenheim Museum for the children of
Harlem who did not have access to regular schooling. On the basis of this
experience. in l977 we developed a dozen ‗sound structures‗ to be used in schools
or while working with troubled children. Little by little. these structures have been
adopted.
Since our main concern has been to allow the child to participate actively in the
process of learning, it was essential to design instruments that could he handled
without special training. This was made possible by concentrating on the
structure of the sound itself.
The following comparison should help clarify this point. In the past, during art
classes, kindergarten children were given an object and told to copy it: only when
the drawing had been completed were they allowed to color it in. Under the
inﬂuence of modern pedagogy and contemporary art, in particular abstract art,
children today are more likely to be given colored pencils with which they are free
to ‗project‗ the colours on the paper at will. While learning gradually to structure
their images, the children structure themselves.
lnﬂuenced by electro-acoustic music and contemporary music, we thought of
creating ‗sound colors‗ that could be used freely. Previously, nothing of this kind
had been tried in music education.
Children usually started with scales -an intellectual concept comparable to
rigorous drawing.
A ‗regular‗ instrument produces a sound with a well-determined fundamental
frequency. Therefore a predominant height. Classically three musical sounds
following one another introduce a melody. Our task consisted of looking for
sounds that did not have this characteristic; acoustically speaking, this is difficult.
We chose sounds with a weak slope of attack, meaning non-aggressive sounds. We
used sounds that were pleasant to hear, close to classical, electro-acoustic or nonWestern sounds.
The musical handling of the instrument is meant to be simple, unprecise and
therefore, accessible even to kindergarten children. With our instruments anyone
can produce sounds and assemble them without any reference to notes or scales,
without previous intellectualization, without instrumental technique. The children
are given a selection of sounds; they then choose the ones that suit them best and
modulate them.
Most of our instruments have been designed to be played by a child with an adult,
therefore establishing a non-verbal dialogue.[...] In these circumstances, a soundproducing object becomes a relational object. Both ‗musicotherapy‗ and
‗sonotherapy‗ are accurate terms. At what point does music start? But this is a
topic for another article.
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Article al Daily News 1977. Pendent de digitalitzar.

L‟article parla del procés individualitzat de cada infant, i menciona la idea de partir de
l‟aprenentatge de qüestions concretes per avançar vers les nocions més abstractes

- 138 -

Fotos inèdites de l‟arxiu personal de Bernard Baschet
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Fotos inèdites de l‟arxiu personal de Bernard Baschet
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Instrumentarium Pedagògic Baschet
Les experiències prèvies citades condueixen els Baschet, particularment a Bernard a
formar un equip amb diversos col·laboradors, i desenvolupar un conjunt d‟estructures i
una certa metodologia, que pugués estendre‟s més enllà de l‟activitat personal dels dos
germans. Es feien clares les necessitats de configurar un instrumental específic i
d‟articular un mètode, prou obert i definit alhora, per fomentar una interacció lliure,
creativa i profitosa, que pugués escapar a les limitacions implícites en els sistemes
educatius més comuns, i particularment allunyat de les metodologies i objectius de la
pedagogia acadèmica de la música. Cal aclarir que no es tracta en cap cas d‟un rebuig a
la música que l‟acadèmia vol conservar. Altrament, els Baschet, com molts altres
pedagogs, entenen que la forma d‟aprenentatge proposada pels conservatoris està
tancada a moltes pràctiques vitals pel desenvolupament d‟una escolta sensible, inquieta,
i vitals pel foment de la creativitat.
En aquest sentit coincideixen plenament amb Raymond Murray Schafer, -de qui hem
trobat algunes publicacions en el taller Baschet de París- que proposa reaprendre a
escoltar i a jugar amb tota mena de sons, per a dotar-nos d‟una sensibilitat i unes
capacitats perceptives i imaginatives, que doni lloc a músiques genuïnament
contemporànies. La seva proposta, inclou el coneixement de les músiques del passat,
però no es basa en elles ni les veu com l‟únic objectiu a considerar.
Els treballs de teòrics i aplicats de Vincent Valentin, actualment a la Universitat UQAM
de Qubec, en col·laboració amb els Baschet, estudien en profunditat les formes de
treball proposades pels Baschet, contextualitzant-les en les pràctiques educatives
contemporànies, com ara les de Murray Schafer.
Aquí, ens acontentarem en esmentar les grans línies de pensament i d‟acció, per la
relació que guarden amb el conjunt de l‟obra Baschet.
Bernard havia tingut una experiència traumàtica amb el solfeig i l‟aprentatge acadèmic
de la música, però això no havia fet més que atiar la seva concepció de la música i la
pedagogia de l‟art. Una de les premisses bàsiques és entendre que l‟experiència
d‟aprenentage no ha de ser frustrant sinó plaent, fonamentada per la curiositat i la
descoberta, pel gust pel so en sí mateix com a motor de tota disciplina:
Bernard Baschet a Danièle Frauensohn, Pàg.26
Vers l‘age de dix, doze ans, mes parents ont décidé que j‘apprendrai á jouer du
piano. Ils ont embauché une dame, professeur de piano, très rigide, qui etait
obnubilée par la position de la main sur le clavier! Au bout de deux ans, il fut
décidé qu‘on ne pouvait rien faire de moi,... ...Alors, j‘ai pris en horreur non pas
le piano, mais le solfege [...]J‘ai eu plus tard une réaction, non contre la musique,
mais contre la technique et l‘éducation musicale que j‘avais vécues moi-même.
C‘est pour cette raison que j‘ai fait ce trevail pour et avec les enfants.
Com a conseqüència lògica de la seva recerca, desenvolupen un conjunt instrumental
que presenta bona part de les troballes sonores realitzades en els vint anys precedents,
que permet manipulacions i gestualitats diverses. El procés de disseny de
l‟Instrumentarium es realitza contrastant empíricament amb l‟activitat real amb infants,
adults, i educadors. El disseny de les peces respon no només a les intencions educatives,
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sinó a la possibilitat de sistematitzar-ne la construcció per a la seva comercialització, i
estendre‟n l‟impacte en a societat.

Pierre Cuffini, músic, dinamitzador i formador de la SSB, en una activitat en una activitat d‟improvisació
col·lectiva amb infants d‟una escola ordinària. Frame extret del film d‟Ingo Rudlof.

Andreu Ubach i Frederic Bousquet han publicat el 2008, un text pel Ministerio de
Educación, Política Social y Deporte d‟Espanya87, on es descriuen una bona part dels
mètodes i objectius de les pràctiques amb l‟Instrumetarium.
Nosaltres mateixos hem publicat un article amb el Dr.Robert Ruiz i Bel de la Universitat
de Vic fent una relectura de l‟Instrumentarium pedagògic des de la perspectiva del
disseny universal proposat decades després per l‟arquitecte Ron Mace, on recollim les
idees fonamentals de l‟us de les estructures i les seves característiques88. La intenció és
la d‟aportar uns recursos sonors contemporanis de qualitat que siguin el més inclusius
possible.
A la web de François Baschet ens ha deixat un text89 que ens serveix de continuació del
procés descrit per Bernard en l‟experiència de les activitats del Harlem. Veiem diversos
conceptes ja decrits i un resum de diversos aspecte fonamentals:
Un Instrumentarium de 14 instrumentos fue creado entre 1975 y 1983 por
iniciativa de Bernard Baschet.
El concepto inicial es el siguiente: desde la pintura abstracta y su éxito, se
proporciona a los niños colores que ellos pueden proyectar libremente sobre una
hoja de papel y crear su propia obra de arte. En el campo de la música, nada de
87

BOUSQUET, Frédéric, UBACH, Andreu. Sensibilización Musical con Estructuras Sonoras Baschet.
Aproximación a una metodología para el uso continuado del Instrumentarium Baschet en la Escuela
Primaria. Ministerio de Educación, Política Social y Deprote, Secretaría de Estado de Educación y
Formación. Edita Secretaría General Técnica, Subdirección General de Información y Publicaciones.
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esto se había intentado.
Bernard Baschet y sus amigos han creado entonces ―pequeñas estructuras
sonoras‖ fáciles de manejar, adaptadas à la forma gestual de los niños para
expresarse. De esta manera ellos aprenden a manipular los sonidos, a
escucharlos, a escucharse jugar con ellos y a escuchar a los otros: estructuran su
forma de escuchar.
Ellos aprenden libremente, en forma lúdica, a estructurar su pensamiento, como
con un juego de construcción.
Este material ha demostrado ser muy eficaz para el desarrollo de ―la escucha‖,
en la iniciación a la música contemporánea en la escuela y en jóvenes con
discapacidades (autistas).
Las escuelas de música y conservatorios encuentran en este tipo de trabajo un
complemento indispensable para su formación teórica y técnica, permitiéndoles
comprender y sentir cuál es la base misma del sonido (anterior a la música) y
comprender cómo esos sonidos pueden organizarse con el fin de transformarse en
música. Aquí nos acercamos al campo de lo sensible, parte izquierda del cerebro,
que nos lleva a la base misma de la expresión.
Precediendo las nociones de lectura musical y de técnica instrumental, se
proponen juegos musicales, dirigidos por músicos, en los cuales se introducen
nociones de música yendo de lo más simple a lo más complejo, según la duración
de las animaciones (1 hora por grupo de 20 a 25 alumnos) o cursos (de 2 días a
una semana)
No son instrumentos afinados, utilizan sonidos de origen metálico y no tienen una
frecuencia de pulsación bien determinada, lo que constituye uno de los principios
de la investigación de los hermanos Baschet.
En la actualidad, cientos de instituciones trabajan en forma permanente con el
Instrumentarium Baschet : alrededor de 10.000 niños utilizan sus estructuras
cada año.
Hay músicos que emplean algunas de estas estructuras sonoras en sus conciertos.
Estos instrumentos son apreciados por un público muy amplio, que abarca desde
los profesionales hasta los neófitos.
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Tot i l‟existent literatura aprofundida sobre en el tema, ens permetrem enacara insistir en
unes poques qüestions.

Dibuix de l‟arxiu Baschet de l‟instrumentari en la primera versió consolidada. Amb els anys, encara s‟han
introduït petites variacions per optimitzar-ne la resistència i la seguretat.

Les 14 peces de l‟Instrumentarium presenten sonoritats molt diverses: sons més llargs i
més curts, més aguts i més greus; amb sensació tonal definida com els Cristall is poc
definida com la molla; sons d‟espectre harmònic com les cordes i inharmònic com les
tiges; sons amb possibilitat de modular-ne la freqüència aplicant pressió amb la mà com
l‟escarpa i el disc, i sons de to prefixat com la resta. Totes les tímbriques han sigut
escollides per poder mesclar-se com a capes de textures compatibles, amb un registre de
textures que sembla inesgotable.
El disseny de l‟Instrumentarim està cuidat per a estimular i afavorir el màxim de
formes d‟interacció, Ubach i Bousquet:
Sus formas geométricas y orgánicas pueden recordarnos instrumentos antiguos
como la cítara, el arco, el tambor o el sistro; la articulación de sus sonidos nos
puede sugerir sonidos provenientes de diferentes culturas tradicionales. No
obstante, su manufactura y estética son modernas. Por su misma presencia —
incluso antes de haberse producido un sonido— transforman en artístico y lúdico
el espacio que ocupan, proponiendo una apertura a la multisensorialidad.
[...] En efecto, la no-correspondencia formal con instrumentos de música
conocidos así como la accesibilidad directa al mundo sonoro, permiten una
desinhibición rápida en el participante, que accede a una expresión sonora
directa a través del instrumento.
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L‟aposta per l‟escolta i joc amb els complexos, com a via per a ampliar els horitzons.
Bernard fa referència al grup de sons complexos de sensació tonal relativament poc
definida (situats en la zona “C” d‟un gràfic que comentem en l‟apartartat dedicat a les
games):
Organologie des Structures Sonores Baschet:
L'utilisation de la zone C nous a permis de réaliser des instruments pour
l'initiation musicale. En effet, sur ces Structures Sonores la mélodie n'est guère
possible. Le préalable de l'apprentissage du solfège est levé. Il est donc possible
d'apprendre les comportements exprimant la musicalité avant la technique
musicale, et d'obtenir toute une éducation de l'écoute. Préparation, non seulement
à la musique classique mais aux musiques extra-européennes, et à la perception
de la musique contemporaine et électroacoustique.
Tan sols, després d‟una immersió prolongada, es poden plantejar els reptes de la notació
musical, abordats necessàriament des d‟una altra òptica, donada la inadequació del
solfeig convencional per a l‟escriuptura tímbrica o espectral. Així doncs, la necessitat
d‟anotar, preservar, comunicar idees sonores, s‟afronta no com un requisit sine qua non,
sinó com un recurs que ore altres possibilitats, i que implica un nivell d‟activitat diferent.
La recepta d‟un plat no conté els nutrients ni els gustos, però pot ser un element clau per
a accedir-hi.
Ubach i Bousquet:
La gran libertad y posibilidades de interacción con el instrumento y el juego
sonoro, la capacidad de manipularlo desde la propia sensibilidad e imaginación,
habilidad, gustos y preferencias, amplían la perspectiva acerca de los modos de
relación que se pueden tener también con los instrumentos clásicos.
El fet és que l‟obertura i la sensibilització que aporten, constitueixen un benefici
aplicable a altres medis sonors; és a dir, no es tacta tant d‟aprendre a fer funcionar
l‟instrumentari, sinó de despertar i reforçar unes capacitats genèriques, aprendre a
escoltar, explorar i tocar qualsevol objecte que soni.
La intenció és que el propi disseny del conjunt, visual, sonor i d‟acció inviti a treballar
amb les les qualitats dels sons, en l‟experiència directa en un procés de decoberta, més o
menys guiada, previ a cap racionalització.
Els Baschet ho decriuen com un educació pre-musical, és a dir, l‟objectiu és desvetllar
les capacitats essencials d‟escolta i malipulació directa del material sonor. Connectant
la percepció amb la imaginació sonora, i afavorint les capaciats personal que permeten
el joc i la interpretació en registres molt diversos.
La utilització de l‟Instrumentarium pot realitzar-se individualment, en grups reduïts o en
grups de classe, entorn dels vint-i-tants participants. En cada cas, les dinàmiques de
sensibilització i acció són diferents.
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Foto d‟una sessió de treball amb l‟Instrumentarium Pedagògic Baschet. Data, lloc i autor de la foto
desconeguts.

Bernard i els seus col·laboradors de la SSB expliquen que es tracta d‟aprendre a escoltar
el que produeixen les nostres accions sobre estructures diferents, aprendre a escoltar el
que produeixen les accions dels altres, i a partir d‟aquí, aprendre a sonar junts. Després
d‟un cert procés de descoberta del potencial dels elements utilitzats, cadascú pot
imaginar com poden encaixar per similitud o per contrast els diversos sons possibles, i
s‟estableix un marc comú a partir del qual, es poden apreciar les més mínimes
variacions i noves descobertes.
- 146 -

Quan el procés es pot realitzar amb temps, cadascú hauria de poder desenvolupar les
capacitats per sonar en un grup: improvisar junts, escoltar el conjunt i els seus integrants,
i poder aportar lliurement en un diàleg polifònic. Trobar la pròpia veu en el conjunt,
poder adoptar rols diversos, sense por a ni de destacar ni de fondre‟s en el conjunt. És
un aprenentatge que en un principi es podria realitzar en qualsevol formació i estil
musical, però les dinàmiques adquirides històricament solen aportar unes funcions
determiades als instruments dels conjunts consolidats, en una orquetra simfònica, en una
formació de cambra, en una banda de rock, etc. El disseny dels sons de
l‟instrumentarium està encaminat a propiciar aquest aprofundiment de l‟escolta, sense
els judicis apriorístics que comporten els instruments convencionals. La pràctica amb
l‟Instrumentatium aposta per jugar amb sons d‟una naturalesa complementària, sense
una posició o una atribució de rol prefixada.
Els Baschet ens proposen a arribar a estar veritablement presents través de l‟escolta, i
alhora, a travé de la particpació activa en el sonar, ens proposen poder fluir, assolint un
estat descrit per molts artistes, en el qual tot sembla que ocorre per sí mateix sense
esforç.

Bernard Baschet, frame extret del documental Transfiguration of daily life, d‟Eric Marin.

A través de l‟escolta i la interacció, es poden reforçar la consciènia i la confiança
individual, i alhora es pot treballar la cohesió de grup, la percepció de la
interdependència de les parts d‟un sistema viu. Evidentment, la racionalització d‟aquests
processos no és sinó un extrem possible: no es tratca d‟una formació que impliqui cap
avaluació qualificatòria, ja que els objectius poden ser diferents per a cada persona. En
alguns casos, els participants del procés poden tenir un grau molt escaç de consciència
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del procés i tantmateix beneficiar-se‟n d‟alguna manera directa, pel simple gaudi, per
l‟oportunitat que suposa. Aquest pot ser el cas dels infants i de persones amb
discapcitats psíquiques, que tant si presenten especatives de progrés o no, poden
endinsar-se en un procés transformador, d‟una manera o altra.
Com deiem en el nostre atricle, l‟instrumentari està pensat per a que el puguin fer servir
persones amb capacitats psicomotrius molt diverses, des d‟intèrprets virtuosos fins a
persones amb una mobilitat molt reduïda. En aquest sentit, no es tracta d‟un
Instrumentari pensat per a treballar amb col·lectius singularment discapcitats, sinó que
permet un ús multinivell, inclusiu, on persones amb capacitats diverses poden
interactuar en un pla on les diferències no suposin un obstacle insalvable.
En el cas de les activitats amb persones amb discapcitats psíquiques importants, els
resultats són espectaculars, constituint una porta per l‟experessió alternativa al lleguatge
verbal, a banda de la millora en la qualitat de vida pel fet de trobar una parcela
d‟activitat on poden gaudir a la seva manera.

Romain Pomedio, amb una noia amb autisme sever, jugant amb el Cristall de l‟Instrumentarium. Frame
extret del documental de Marion Schmidt Sprachloss.
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Romain Pomedio, amb una nena amb autisme sever, jugant amb un Cristall cromàtic de concert. Frame
extret del documental de Marion Schmidt Sprachloss.

Romain Pomedio, amb una nena amb autisme sever, jugant amb un Xiulant Girant. Frame extret del
documental de Marion Schmidt Sprachloss.
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Bernard Baschet explicava la filosofia de l‟Instrumentarium i de l‟Escultura Sonora
Baschet amb una metàfora molt clara: La majoria de persones, quan aprenem a anar en
bici, la fem servir per a passejar, per a prendre l‟aire, anar a llocs nous, veure el món, els
arbres, divertir-nos. Per això no cal un entrenament disciplinadíssim, n‟hi ha prou amb
unes capciats bàsiques i les ganes de poder fer-ho. Per a entrar en competicions ciclistes,
guanyar medalles, batre records, això ja és un cas diferent que requereix disciplina i
molt d‟esforç per un resultat concret. Però la majoria de persones, no sentim la
necessitat de ser els millors, en tenim prou amb els beficis de passar-ho bé amb l‟aire
fresc a la cara.

Frames extrets del film d‟Ingo Rudlof.
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Les grans línies de treball, tant amb persones amb discapacitats psíquiques com a les
persones sense discapacitats90 aparents, les actituds general, no són particularment
diferents. Amb cada grup, o amb cada pesona en concret, cal saber trobar la dinàmica
singular que permeti el màxim de joc, avançant cadascú vers les seves pròpies fites, i no
avançant tothom cap a un mateix objectiu. Certament, amb persones sense discapacitats
intel·lectuals, el dinamitzador pot realirzar les seves propostes en uns termes diferents,
proposar reptes i marcar objectius conuntament amb els grups, a mida que elprocés
avanci. Tant si els particants tenen més o menys conciència del pròpi procés, és a dir
que poden observar el seu propi desenvoluament com si no, és essencial que el
dinamitzador sigui capaç d‟improvisar, ajustar contínuament la seva intervenció al
mínim per a estimular o permetre que cada persona pugui actuar amb la màxima
autonomia en tot moment.
És cert que es poden ealitzar sessions d‟activitats concretes i inconnexes, que poden
significar una descoberta significativa. Tanmateix, un treball contiuat, d‟unes poques
sessions, permet uns processos encara més significatius amb assoliments més profunds.
Es tracta de poder jugar llargment, sense pressa, conèixer-se mútament, poc a poc,
descobrir, prendre l‟hàbit de jugar junts, un joc on les normes poden canviar. El
dinamitzador-guia-educador ha d‟estar disposat a improvisar i no imposar una dinàmica
concreta per sistema, atent a l‟esdevenir de les sessions. Per sobre de tot, cal estblir un
clima de confiança, on cadascú pugui deshinibir-se, i deixar aflorar les seves intuïcios
sense por al fracàs o ser desqualificat. És una tasca subtil que requeix una gran
sensibilitat per part del dinamitzador.

Pierre Cuffini, músic, dinamitzador i formador de la SSB, en una activitat en una activitat d‟improvisació
col·lectiva amb infants d‟una escola ordinària. Frame extret del film d‟Ingo Rudlof.

El joc es fa jugant, no es tracta d‟una competició, un concurs o una exhibició. La
imaginació, la creativitat i l‟exploració han de poder modificar les premisses de
90

Permeteu-nos la llicència un tant irónica: és manifest que molt adults de les nostres societats manifesten
severes dificultats per a portar el ritme o entonar cantant, escoltar i interpretar alhora, treballar en equip,
reconèixer le emocions pròpies i alienes, expresar-se personalment amb fluidesa, etc., i malgrat tot no es
considera aquesta mancança de capacitats com dèficit o discapcitat.
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l‟educador. Aquest ha de saber reconèixer els assoliments dels participants i canalitzarlos cap a noves escenes on es reafirmi allò assolit i es plantegi reptes nous.
Bernard, solia dir que era un mètode del no-mètode, en el sentit que en cap cas es
tractava d‟un conjunt concret de protocols estandaritzats, sinó d‟una manera general de
fer, que precisament es caracteritza per ser canviant, adaptant-se a les circumstàncies
individuals i dels grups, aprenent i refinant-se, per a ser cada vegda més hàbil en la
improvisació, per guiar l‟experiència, sense imposar-se.
Aquesta llibertat és volgudament així en tots els aspectes, des de la preparació i
estructuració dels continguts, a les formes d‟interacturar amb les estructures:
Organologie des Estructures Sonores Baschet, Pàg.9
Bien sûr ces timbres ont un air de famille.
Par la suite, l'interprète peut changer les caractéristiques des sons en changeant
de percuteurs ou en utilisant tout autre moyen d'excitation possible : frottement,
archet classique etc... Vive l'invention dans la manipulation.
Amb els anys l‟Asociacion Structures Sonores ha acumulat diversíssims recursos i
estratègies de dinamització, que comparteixen, debaten i replantegen en sessions de
formació a la seva seu a St. Michel Sur Orge. Es tracta de propostes creatives, que
fomenten l‟ interacció i l‟autoorganització, i que tendeixen a ser particularment
interdisciplinaris i multisensorials.
Cristina Vidal-Quadras de Lewin Richter, proposa la interacció entre formes d‟expressió
i narratives gràfiques, -pintura, dibuix i repressió experimental del so- amb les
pràctiques amb l‟Instrumentarium.

Pierre Cuffini, músic, dinamitzador i formador de la SSB, en una activitat de sonorització improvisada
dels gestos. Frame extret del film d‟Ingo Rudlof.
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Pierre Cuffini, Frame extret del documental d‟Eric Marin, the Transfiguration of daily life.

Pierre Cuffini, proposa formes d‟interacció, sonorització, improvisació que incloguin
l‟expressió corporal. L‟educador pot iniciar una activitat propera a la dança i
posteriorment passar el relleu als participats que vulguin dirigir la interpretació del grup
amb els seus gestos. Tot plegat pot convertir-se en una ocasió lúdica i alhora
alliberadors de tensions i de pors. En tot cas, tots els col·laboradors Baschet ens
recalquen la necessitat de no obligar a res a ningú. Quan un participant no mostra
propensió a realitzar segons quina proposta, pot observar i escoltar com ho fan els
companys. Les propostes dels dinamitzadors, són tan sols punts de partida, no premisses
que cal seguir per a arribar a objectius concrets.
Cuffini també proposa treballar l‟escolta i la interpretació, la psicomotricitat, al sentit
del tacte, vinculant la percepció i concepció del so a la textura, les formes i els atributs
de materials tant diferents com un tronc pesat i rugós de llenya, o una flassada volàtil de
seda.
Cada mestre, educador, dinamitzador, o guia, pot adaptar les metodologies proposades
per l‟Asociacion Structures Sonores Baschet com cregui convenient.
Com les conegudes propostes de figures com Carlinhos Brown al barri del Candeal al
Brasil, els Baschet entenen l‟educació artística com una alternativa per canalitzar el
talent de les persones, per a obrir una porta a la realitat sociocultural. És a dir, l‟objectiu
de fons de l‟aprenentatge i el foment de la creativitat és de tipus social, oferint al
participant un lloc en el món, la possibilitat que se‟l faci ell mateix.
La tasca realitzada amb tota mena de col·lectius -infants en edat preescolar, fins
persones de la taquera edat, persones amb discapacitats físiques o psíquiques, i persones
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que es creuen mancats de capacitats musicals- és preciosa. En la grandíssima majoria
dels casos suposa una oportunitat valuosíssima per les persones que prenen part del
procés.
Segons la pàgina web de la SSB, a França més de 400 institucions educatives i
assistencials utilitzen l‟Instrumentarium.

Mapes amb institucions que disposen del conjunt de l‟Instrumentarium Pedagògic Baschet
91
http://www.baschet.org/association/instrumentarium.php (08/11/2015)

Ubach i Bousquet ens apunten una altra qüestió interessant -que de fet és un evidènciaperò que sentim que hem de continuar recalcant: la sesibilització i la capacitació
proporcionades per l‟aprenentge sonor, tenen un impacte en altres esferes de la vida. És
a dir, que les pràctiques amb l‟Instrumentarium poden beneficiar altres processos i
desenvolupaments personals. Ubach i Bousquet ens en donen un exemple que coneixem
bé a Barcelona, citant a Cristina Vidal-Quadras, col·laboradora també dels Baschet des
dels anys 70‟, i que ha realitzat activitats amb l‟instrumentari en diversos països:
―En las escuelas bilingües —dice V. QUADRAS— la educación del oído es
fundamental. Este conjunto de instrumentos simples es una base ideal para reunir,
crear historias provenientes de la cultura local de todos y cada uno. La
integración del lenguaje, del sonido, de las imágenes y de los gestos es un método
infalible para abrir la comunicación.
Además, estas estructuras oﬁecen una gran oportunidad para un trabajo lúdico
con las onomatopeyas".
Així doncs, la creativitat i l‟aprenentatge estan oberts al potencial tots els agents
involucrats en el procés: institucions i organitzadors, i evidentment, els participants de
les activitats. De fet, el guia-animador-educador està sempre en una doble posició de
participar en el desenvolupament, i de restar a una certa distància, per no interferir en el
91

Ces cartes n'ont pas vocation à communiquer les coordonnées de nos partenaires mais de vous
informer de leur existence. Pour plus d'information, contactez l'association.
http://www.umapper.com/maps/view/id/112023/ (08/11/2015)
http://www.umapper.com/maps/view/id/112121/ (08/11/2015)
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desenvolupament de l‟activitat.
A més, com que l‟Instrumentarium és un ramificació natural de l‟obra i el
posicionament dels Baschet, el trobem exposat al costat de les altres obres, aportant més
color visual i tímbric. En aquest context, es troben en perfecta concordança amb el
discurs i les experiències proposades. Tot i que en els contextos expositius de
l‟excultura no són proclius al treball més íntim i personalitzat propi de la metodologia
que empra l‟Instrumetarium, hem de destacar que és en aquests processos de
sensibilització i activació de les capacitats d‟interacció, on trobem el fons metodològic i
les actituds necessàries per a dinamitzar una exposició.

Exposició Baschet a Amics de les Arts Terrassa, 2008. Frame extret del film d‟Ingo Rudlof.

Hem de recalcar aquesta idea perquè passades unes dècades on el treball amb
l‟instrumentari s‟ha especialitzat en uns medis educactius i terapèutics, creiem necessari
destacar que els desenvolupaments en aquest àmbit, presenten les respostes a bona part
dels reptes que planteja la conservació de l‟obra interactiva Baschet: deixar de
desvincular els processos d‟aprenentage, el gaudi estètic, l‟experimentació, per impulsar
i propiciar activitats i oportunitats inclusives no competitives, i obertes a diferent formes
de participació en el fet cultural col·lectiu. Les persones que han accedit a una certa
sensibilització, poden contribuir a compartir les experiències, sense necessitat de ser
especialistes, de la mateixa manera que els amics comparteixen la gastronomia o la
cinematografia que senten pròpies.
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Activitats i tallers de construcció col·lectiva
A banda de totes le línies de treball que relacionades amb l‟Instrumentarium, la
implicació dels Baschet amb els processos d‟aprenentatge són més àmplies, i
relacionades amb altres àmbits. François ha sigut sempre un home amb unes capacitats
comunicatives extraordinàries. Sempre que disposem d‟un text seu, o d‟un fragment
d‟àudio, el millor és escoltar les seves pròpies explicacions92:
La técnica de la escultura sonora no es un fin, es el principio que permite a cada
quien de fabricar sus juguetes, cada cual construye, afina, usa, mejora, sinfoniza
(―Sinfonizar‖ no existe. Se puede escribir: ―crea una sinfonía‖) hace su
presentación con esta tecnología, todo es posible. Es sin duda esta riqueza de
posibilidades que nos ha alejado de las grandes galerías de arte, esas galerías
buscan productos acabados, como un carnicero que vende sus salchichas de
la forma establecida por la historia.
A més dels projectes de construcció d‟escultures sonores per a escoles, François duu a
terme una sèrie de projectes per a difondre les idees sobre acústica i per a fomentar la
construcció per part de diversos col·lectius, alhora combatent l‟exclusió social i
propiciant l‟empoderament dels participants. La idea fonamental és la de posar a
disposició els coneixements d‟acústica i mecànica, per vincular l‟activitat manual amb
un sentit projectiu que faci aflorar la creativitat de joves, estudiants de batxillerat i de
formació professional, i persones a l‟atur.

François a Munich
92

http://francois.baschet.free.fr/educationes.html (08/11/2015)

- 156 -

Olimpíades Culturals de Mèxic 1968
La relació de François amb el poble mexicà, el dugué a treballar en el projecte de les
Olimpíades Culturals, que contraprogramaven les Olimpíades Esportives convencionals.
François Baschet a Leonardo 1987
That same year at the 1968 Olympics in Mexico, 240 children from 120 countries
assembled twenty 12-feet-high musical sculptures; the sculptures were made from
kits -large lego-type tinker toys. Everybody had a lot of fun.
Les Structures Sonores, Pàg.118
THE MEXICO CITY OLYMPICS, 196893
In 1968, the Olympic Games were held in Mexico City. The local sentiment was,
"What are the Olympic Games for Mexicans? It's a show starring Americans and
Russians alone on the podium. But us, the poor? We watch and applaud our
favorites like vanquished extras. At least, that's how it appears. Still, one musn't
forget that if we, from the sundrenched climes, don't produce great skiers, we did
produce civilisation.
Greek art, Egyptian art, Mayan art are all inspired by the sun gods. Thus, during
this 'Muscle Festival' for the northern hemisphere, we're going to hold the
Cultural Olympiad with an exhibition of masterpieces from the South."
The Olympiad took place under the direction of the architect, Ramirez Vasquez.
Museums in Athens, Rome and Cairo sent their most beautiful pieces to be
displayed alongside those from Latin American museums. Professor Soto-Soria
acted as curator.
Susana Jones organised the Children's Olympiad. Two hundred forty children
from 120 countries exhibited their drawings. Sculpture posed a more complicated
problem for there's just so much time you can expect a child to work on something.
I proposed a kind of musical erector set. The accompanying photos show the
various elements and how thechildren used them. Arab children turned the pieces
into a camel. A group of Latino children made a cross. Each structure included
the eight notes of the scale. There were20 structures in all.
Everyone had a wonderful time - the girls even more than the boys. A problem
arose when these young artists had to leave their work behind in Mexico and
return to their homes. They found it a difficult separation. But the Olympiad made
a lasting impression. Even 30 years later on my travels when I've run into
participants, nowgrown, they have thanked me for the experience in terms that
remind me of the way Napoleon's grenadiers at Austerlitz later declared:
"I was there!"
I, like Napoleon, have pinched their ears.

93

http://www.mexico68.org/es/festival/historia.html (08/11/2015)
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Olimpíades Culturals Mèxic, 1968

Encara que pugui semblar menys atractiva que la resta d‟obra Baschet, que pugui oferir
un aspecte adotzenat, el fet rellevant és que permet l‟accés a la construcció i fomenta
l‟apropiació per part dels infants. François aposta per la sensació de la llibertat de fer i
desfer, de prendre decisions i experimentar sense cap més pressió que la que es posi
cadascú. Curiosament, queda poquíssima documentació de l‟esdeveniment, més enllà de
les poques fotos de l‟arxiu personal de François. Aquests projectes de construcció
col·lectiva que François desenvolupa des de finals dels seixantes, tenen molt menys
ressò mediàtic que les exposicions a museus i galeries, que servien en viure i finançar
altres projectes no lucratius. Dissortadament només hem trobat petits fragments de
vídeo muts, de manera, que per ara no podem escoltar el joc que va tenir lloc una
vegada acabades les construccions.

Olimpíades Culturals Mèxic, 1968
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Olimpíades Culturals Mèxic, 1968
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Quebec, 1984

Peces construïdes amb materials reciclats, Quebec, 1984

Les Sculptures Sonores, Pàg.135
QUEBEC, 1984
The French Canadian composer, Francois Arcand, invited us to give an exhibition
at the Festival Quebec 84. There, I ran into Marcel MacNicoll, an old workshop
friend. He introduced me to a very original group who declared themselves, "the
fringe people of St. Jean Street." Imagine that a wave of the philosopherecologist-anarchist-amateurs of 1968 had washed up on the Canadian coast,
leaving behind the most productive elements, and you'll have an idea of the
craftsmen, musicians and bar owners I met through Marcel. What with the
concentration of talent and the party atmosphere I found with my new friends, I
had the impression that Quebec was inhabited by six million French speaking
cousins ready to hop on stage at the drop of a hat to entertain you. Elswhere in
this book, I made the distinction between the "butter" Catholics from the serious,
uncompromising northern countries like Poland and Ireland, and the much
more laid-back "oil" Catholics of the Mediterranean. What a surprise to find "oil"
cousins way up there in the chilly attic of the globe. I easily found a team of
spirited, dexterous young men and women to help me. The women cut iron with as
much energy as the men. The only thing lacking was the budget but my friends
weren't the type to fret about money.
One day they drove me to the house of a "chum de la quinque," which meant one
of their buddies in Quebec Franglais. This "chum" had connections at the auto
graveyards and, for a few dollars, we were able to fill a van with car trim, springs,
grooves and doors which we used to make harps.
- 160 -

For a month, we worked on this project. The photos show the results. The large
corporation, Aluminium Canada, contributed all the aluminum we wanted.
When the exhibition was ready we, along with our "chums de la guingue," gave
our first concert, accompanied by much joy and beer. That night, alone in my bed,
I thought about what a wonderful profession I'd chosen ..
It's well know, that Canada is a major producer of aluminum. Given the success of
the Quebec exhibition and the pleasure I found living in this misplaced Latin
country, I sought a post as professor at the University of Quebec in Montreal. I
dreamed of bridging the gap between university and industry. I hoped to work
something out with my friend Michel Gudefin, an executive at the aluminum
company, Pechiney. Aluminum is an excellent primary material for sound
sculptures; One of the exercises I planned to give to my students took advantage
of a phenomenon, I'd found only in Montreal. When a subway car entered a
station, it was preceded by an unexpected gust of wind. I wanted to organise a
competition among the pupils for the design of sound windmills that would be
suspended above the platforms. The windmills would signal the train's arrival.
Each month, the competition would be renewed so there would be an everchanging variety of forms, colours, sounds and music to keep the commuters from
getting bored and to give all the competitors a chance. The project, alas, never
came to be.
Aquestes línies ens donen una idea de la quantitat d‟aventures creatives de François que
amb prou feines han deixat rastre documentat. Enlloc més trobem imatges, vídeos,
enregistraments de so, cap mena d‟informació d‟altres documents que hem trobat.
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Festivals de Fonts de Madrid 1988 i 1989
Aquest projecte és un dels grans èxits de François en la línia de promoure la transmissió
de coneixements amb l‟empoderament creatiu de grups socials desfavorits, en
col·laboració amb l‟Ajuntament de Madrid, durant l‟alcaldia de Tierno Galván.
Realitzat dos anys consecutius94.
Afortunadament, van confluir les intencions de François amb les de diverses autoritats;
entre d‟altres, es tractava de generar projectes per a persones en atur prolongat, oferir
activitats de formació professional interessants, dignificant-les, per motivar els joves en
risc d‟exclusió social i introduir la física i les ciències aplicades d‟una forma atractiva
en els programes d‟estudi.
Les Sculptures Sonores, Pg.144
The first festival took place on June 24 (the feast day of St. John the Baptist), 1988
in Madrid's Retiro Park which is much like the Tuileries in Paris, only more
romantic. With backing from Unesco, the film-maker, Olivier Horn, made an hourlong documentary of the event called "Les Fontainiers de Madrid" ("The fountainmakers of Madrid"). The second festival (June 24, 1989) was lackustre in
comparaison. The enthusiasm and good will of the students and teachers was the
same, but City Hall had lost interest in the project.
[…]
I think we literally exhausted the good will of the public functionaries. Guembe
and I expected too much from these brave souls and kept them working from eight
in the morning until eight at night when they were accustomed to working from
9:00 AM - 2:00 PM.
[…]
The professors' only request was that the monument be dedicated to the trade
school program and that it be signed by all the students and instructors. The sole
cost would be materials. But the offer was refused. I think the bureaucrats were
anxious to see me leave. They had good reason. Given the enthusiasm of the
instructors, we would have created too much work for City Hall. The organisation
of this type of festival involves a considerable amount of work. The trade schools
and job training centers were located in the distant suburbs which meant a lot of
time spent travelling in buses and subways. The effort does not go untewarded,
however. There is enormous satisfaction to be found. For example, at the end of
the Festival, one student said, "During these courses, I've learned so much about
plumbing and how to fix a washing machine, I'm going to put up an ad in my
housing project: 'I repair machines and fix leaks.' I won't have to sell marijuana
anymore." Another student told his parents, "You think I'm stupid because I
flunked my exams. But, in a little while, I'm going to shake the Mayor's hand and
I'll be on TV. I'm not so stupid after all." Remarks like that make you forget all
about hours spent riding the subway or waiting for a bus.
[…]
One morning, my best student didn't show up. His friends told me he'd been
picked up by the police for stealing a motorbike. I risked losing my brightest, most
energetic pupil. I went and negociated with the police commissionaire who
released the boy until the course ended.
94

En una de les ocasions, Llorenç Barber realitza una de les seves primeres naumàquies.
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François sempre va mostrar una fascinació per l‟origen popular de les falles de València,
com a manifestació de la creativitat col·lectiva, com a forma autoorganitzada de
canalitzar les forces i donar expresió a les necessitats socials “des de baix”. François va
trobar un entorn a Madrid -i més tard a Barcelona fins al punt de quedar-s‟hi a viureque li permetria projectar els seus somnis d‟un art que toqui de peus a terra i faci volar
coloms alhora.
Les Sculptures Sonores, pàg.142
Every 19th of March, the city of Valencia organises a large festival, the Festival of
Ninots. During the winter months, approximately 5,000 craftsmen make 700
allegorical or decorative figures and statues, some 30 feet high. During a week of
feverish celebration, they parade these figures amidst firecrackers, dances and
fireworksdisplays. The figure designated as most beautiful is kept by the local
museum while the other 699 become fodder for a joyous bonfire which ignites
much dionysian revelry.
Once the citizens have recovered from the effects of too much food and wine, they
set to work creating a new series of 700 statues for the next year's festival. It is
certainly easier than having to invent a Ministry called "Panem et Cirences" to
combat street violence. Otherwise, over the next few decades, robots will replace
labourers, unemployment will grow and what to do with all these idle hands?
Our group in Madrid decided that, since the inhabitants of Valencia had not
exhausted their creativity even after several centuries, the same principal could be
applied to our festival. And why limit oneself to fountains? One could easily come
up with fanciful variations of the city's clocks and carillons, or organise races
with outlandish cars. There could be competitions for costumes, interior
decorating, design, etc., etc. We added to the list historical re-enactments in which
the residents would participate, as well as street theatre productions based on
Spain's dramatic repertoire. We had injected our plan with a good dose of utopia.
We ended up proposing a Creative Olympiad in which senior citizens, the
unemployed, and disadvantage youth would participate.
En una carta a Luís Guembe, amb qui ja col·laboraven, es posiciona amb el seu estil
més punyent al respecte de totes les qüestions que hem anat descrivint. Quasi un
manifest la funció social de l‟art, i les relacions entre ensenyament, empoderament, i les
modes impulsades pel mercat de l‟art i els mitjans de comunicació. Un text tan breu,
pres per sí sol, estaria mancat de tots els matisos que hem anat veient. Però, tenint en
men el nostre context, la reproduïm sencera:
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Parem atenció a una de les qüestions que podrien resultar xocants, o contradictòries.
Quan François Baschet ens parla de restablir una nova tradició, no es refereix al terme
tradició com a quelcom inamovible que s‟ha de mantenir com a bé últim i per sobre de
tota altra manifestació cultural, sinó ben al contrari d‟establir una tradició que fomenti la
innovació i la creativitat, però sense l‟arrogància ben pròpia del segle XX de creure que
hi ha possibilitats de fer quelcom nou sense aprenentatge previ, sense conèixer els
antecedents. No ens parla de tradició en termes conservadors, sinó en termes d‟evolutius.
La tradició a la que es refereix François és la que ens relata la història de l‟art i de la
ciència, que canvien sense parar, progressivament i amb grans ruptures, adaptant-se als
condicionants de cada època. La proposta de replantejar la relació amb la tradició,
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inventar-ne una de nova, que és en el fons la idea que el coneixement aporta llibertat,
capacitat de decisió i d‟acció. Ens proposa una tradició en la que la creativitat sigui un
agent transversal i tingui un paper sensibilitzador en el desenvolupament social, en el
sentit que pregona una espècie d‟anarquia autoorganitzada de l‟enginy i els sentits, que
hauria de fer canviar el rumb de la cultura occidental, experta en egoisme angoixant i
nihilista. François ens proposa prendre les regnes i atrevir-nos a impactar sobre la nostra
realitat per a fer de la vida el que creguem convenient. François és un home
extraordinàriament culte, i sense pretensions de filòsof, mostra una perspectiva basada
en arguments coneixedors de Confuci i de LaoTzu. François comunica les idees que la
humanitat s‟ha plantejat des d‟antic sobre els condicionants de la vida en societat i les
opcions ètiques que prenem. François coneix la filosofia oriental de la mà del professor
Cheng, exiliat a França de Xina de la revolució Maoista. Així doncs aprofundeix en la
qüestió de la responsabilitat que cadascú té amb la seva societat, però fugint dels termes
doctrinals de la religió occidental, sinó des d‟una concepció holística més àmplia i
relativista de les relacions entre els esdeveniments, més pròpia d‟orient. Quan François
ens convida a prendre part de la història, essent ell mateix un exemple singular, oferintnos els coneixements i apuntant-ne les fonts, està intentant restituir la integritat del
coneixement, de les ciències i les arts, en pro de valors humanistes, en benefici del
conjunt de la col·lectivitat. Però el més destacable és que no ho fa amb discursos
grandiloqüents i tediosos, sinó amb fets reals i compromesos, des de la proposta
aplicada de l‟experiència de l‟escultura sonora.

Diverses de les fonts amb els seus autors. Madrid 1988.

La realitat del projecte van dur a François a implicar-se amb molta gent, persones que
mai haurien rebut els tractament mediàtic que van rebre. Els participants i els professors
de d‟ FP, tots tenien una realitat quotidiana dura, amb molt baixes expectatives. Van
participar diverses escoles-taller amb desenes de persones. Malgrat la perspectiva crua i
de les diferències creixents entre els estrats de la societat, François mantingué una
postura ferma, compromesa i constructiva, que li permetia mantenir el mateix discurs
davant de la Reina d‟Espanya i amb tots els participants del projecte.
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François i la Reina Sofia. Madrid 1988-89

François ensenyant a soldar tubs als alumnes d‟un taller de fusteria. Frames extrets del documental
d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.

Esquerra: un alumne, content de pensar que les obres es podran veure arreu del món.
Dreta: una noia que duia cinc anys a l‟atur
Frames extrets del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.
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Un participant, un any a l‟atur
Una participant, Cinc anys a l‟atur
Frames extrets del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.

François ensenyant a doblegar planxes d‟inoxidable.
Frames extrets del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.

Esquerra: Uns participants a la deixalleria, reciclant el tambor d‟una rentadora.
Dreta: François coordinant les dates la inauguració.
Frames extrets del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.
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Acabant la font de dos dels nois, que van ser arrestats la nit abans de la inauguració per haver robat una
moto. Frame extret del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.

Frames extrets del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.

Moltes de les peces eren interactives, cosa que acabà per transformar l‟exposició en un
espai de joc. François valorava particularment els comentaris dels visitants, que es
plantejaven muntar dispositius semblants a casa seva, en els seus barris.

Frames extrets del documental d‟Olivier Horn Les fontaniers de Madrid.

Un professor molt implicat –però frustrat de no aconseguir massa impacte real en la
comunitat a través de la formació que imparteix normalment-, valora el projecte molt
positivament; especialment el fet de poder “trencar amb la monotonia del programa
d‟ensenyament” (sic), que els nois i noies havien començat a treballar en equip, i
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l‟oportunitat per a tots de fer quelcom d‟extraordinari que impulsés la creativitat.
Alhora, es mostrava crític amb la manca d‟implicació i d‟interès per part de les
autoritats, inclosos alguns sectors del mateix ajuntament.

Tallers a Alemany i França
Després del projecte dels festivals de fonts sonores de Madrid, els projectes de formació
i construcció col·lectiva continuen i es ramifiquen en cursets i seminaris arreu. Els
textos de François deixen constància de la importància que tenien per ell les relacions
humanes, els vincles creats en les històries creuades de multitud de persones amb qui
compartien projectes diversos, més enllà de l‟ensenyament de les arts o les tècniques.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 145
MUNICH, 1991
One of the workshops great friends, Irmgard Estelmann, lived in Munich. She
wanted to import our Madrid experience with the trade schools to Germany.
The Sankt Martin Hade School for Foreign Students in Munich was where we
began.
We had 30 students from Poland, Turkey, Croatia, Albany, Greece and Spain.
Once again, everyone had a good time. The most gifted of the 30 students was a
young Croatian who was going to be deported in a week because his work permit
was going to expire. We told his story to the journalists who had come to cover the
opening of the exhibition. They pleaded his case in their articles, appalled that
Germany would expel someone with so much potential.
Thanks to the newspaper campaign, the young man got his permanent visa. He
left us fully convinced of the benefits of sound sculpture training.
Irmgard Estelmann put us in touch with the directors of the People's University
program in Munich. Gunter Ebert, an energetic, clear-thinking man, organised
courses in sound fountains, calling them "Seminars," in which 12 to 16 students
participated.
The activities centre at Munich's People University (Volkshochschule) is a huge
building called the Gasteig. It is Munich's version of the Pompidou Centre and is
founded on the same ideal, conceived by Malraux, that Pompidou cited in his will
for the creation of a vast cultural centre opened to all in order to educate and
develop artistic appreciation.
[…]
The accompanying photos show various seminars organised at the Gasteig during
the construction of the sound fountains. Among my students were plumbers, artists,
people of all ages from all walks of life.
[…]
We went from Munich to Augsbourg. I returned from both these places with warm
memories of the sincere friendships, great cordiality and brotherly comraderie I
found -sentiments confirmed by the post cards I still receive. I regret that my
advancing yearsprevent me from giving more courses in the volkshochschulen.
They will remain among the most touching experiences of my life.
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Imatges dels tallers de Munich, on podem veure que no només hi havia hidràulica i mecànica, sinó també
construcció de Cristalls i tot allò que calgués.

Els resultats d‟aquesta faceta de l‟obra Baschet, són quelcom més que les poques
imatges que ens en queden. Tots els sons, totes les experiències de multitud de persones
anònimes, són difícils de posar sobre paper. Les descobertes per part de cada participant,
ja sigui al nivell més bàsic, com amb contribucions i descobertes més sofisticades, són
beneficis intangibles que podem intuir però no quantificar. Aquesta és l‟aposta de dels
dos germans: treballar en processos de transmissió de coneixement i capacitació amb
tota mena de persones, en processos vius que escapen a la lògica pura de l‟objecte en sí
mateix com a obra.
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Imatge d‟un dels pocs tallers realitzats a França. La imatge del mòbil amb conill d‘Alícia al país de les
meravelles en confirma de nou el fet que François no concebia els tallers com una forma d‟emular la seva
obra escultòrica, sinó com una forma d‟estimular que altres realitzessin els seus projectes propis, al nivell
que els fos possible, segons el seu propi imaginari i intencions.
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IES Castellar del Vallès
Adaptació d‟un text de Miquel Calvet:
Trabajo de Investigación de Segundo de Bachillerato.
Durante el curso 1998-99, alumnos de 2º de Bachillerato Científico y
Bachillerato Humanístico del Instituto Castellar realizaron el trabajo de
investigación ―Estudi i arranjament d‘estrucures sonores‖, cotutorizados por
Miquel Calvet, profesor de Física y Química y Noemí Martínez, profesora de
Música.En este trabajo se construyeron las esculturas ―Cristall‖ y ―Reixa‖con
las que se realizó un estudio de sus cualidades sonoras con equipos de sensores
EXAO y SADEX del instituto y se escribió un pormenorizado informe.
Durante el día de Sant Jordi se realizó una audición musical con las escultures
Baschet y las que construyeron los alumnos.Este trabajo participó en el ―XII
Certamen Jovenes Investigadores‖organizado por Injunve en Mollina en
septiembre de 1999 donde fue galardonado con uno de los primeros premios.
La realización de este trabajo fue el inicio de la amistad y la colaboración
técnico-artística entre Calvet y François Baschet.
Continuando esta línea de investigación, durante el curso siguiente alumnos de
2º de Bachillerato Científico realizaron el trabajo ―ESTRUCTURES SONORES
BASCHET: Plaques d‘acer‖ en el que construyeron una estructura de percusión
y se realizó el correspondiente estudio analítico. El trabajo fue merecedor de un
premio en la CIRIT en la convocatoria del curso 999-2000. El instituto fue
galardonado por estos dos trabajos con el Primer Premio de la Categoría B del
concurso de construcción de instrumentos musicales ―Clau de so‖ (en la
convocatoria 2000-2001) organitzado por el Museu de la Música de Barcelona.

Imatges de les peces realitzades pels alumnes de Ies Castellar del Vallès amb François Baschet.
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Cristall realitzat el 1999 pels alumnes de Ies Castellar del Vallès amb François Baschet, exposat al Museu
de la Música de Barcelona, Foto de Jordi Casadevall, 2010.
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Kits d’autoconstrucció do it yourself

Exemple de Kit, peces desmuntades. Imatge de François Baschet. Datació desconeguda.

Al voltant dels anys 80, François imagina un format de kit s‟autoconstrucció que
representa un pas més en la direcció de promoure la creativitat i l‟apropiació de les
idees i recursos desenvolupats duran anys. La idea és la d‟un conjunt d‟elements
estandaritzatsintercanviables, com un Mecano musical, que permeti a cadascú de
configurar-se el seu propi instrument. Com que les peces són fàcils de replicar, i són
fonamentalment elements industrials, cadascú pot ampliar el kit com millor li sembli, si
així ho vulgués. Els Kits són doncs un punt d‟inici per poder personalitzar-se una
estructura sonora, que pot prendre formes tan diverses com tota l‟obra Baschet. El Kit
bàsic tindria tots els components elementals i unes instruccions de muntatge bàsic per a
cada un d‟ells. La idea fonamental és fomentar una forma de lleure que es vinculi amb
l‟aprenentage, l‟exploració i la creativitat.

Exemple de Kit de Barres Roscades Encastades.
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Instruccions-orientacions per a la construcció del Kit de Cristall Baschet, de l‟arxiu inèdit de François.
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Instruccions-orientacions per a la construcció del Kit de Cristall Baschet, de l‟arxiu inèdit de François.

Malgrat que l‟aspecte està condicionat pels elements estandaritzats, el col·lector, les
potes, tenen les mateixes dimensions, es poden orintar de maneres diverses, i els
altaveus es poden dissenyar com es vulgui. Havent assimilat determinats principis
acústics i constructius, cadascú pot prendre la iniciativa encaminant-se cap on vulgui.
Els elements han pres múltiples formes i han sigut mostrades en múltiples exposicions
al costat de la resta d‟obra Baschet.
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Kit de Cristall a l‟exposició al Barbican Centre, 1983, Londres. Foto d‟Octave Callot.

La idea, és que després d‟assistir a una exposició seria particularment idoni poder
adquirir un Kit bàsic d‟autoconstrucció i fins i tot els elements concrets desitjats per a
personalitzar-se l‟estructura, un cop s‟ha tingut una experiència directa amb les diverses
possibilitats sonores.
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Exemple de tota mena de variacions possibles a desenvolupar partint dels components bàsics dels kits.

El projecte mai va arribar a dur-se a terme a nivell de producció i distribució comercial.
El moment en que François estava impulsant el projecte a Anglaterra durant l‟exposició
al Barbican Centre, es va produir un estrany canvi de plans per part de la difusió
prevista per part de la BBC, coincidint amb un controvertit i fosc episodi amb un crític
d‟art, Dick Witts, que va estendre informacions –o desinformacions- infundades sobre
els Baschet. Witts va fer córrer que els Baschet havien plagiat l‟obra de Parcth sense
reconèixer-ne la seva influència. Aquesta idea que no té argumentació sòlida possible, ja
que els Baschet havien començat la seva trajectòria sense conèixer l‟obra de Partch,i
posterirorment sempre l‟han mencionat com a referent de la innovació musical. En cap
cas però, Partch va crear un sistema d‟acústica modular i una concepció com la dels
Baschet, ni va desenvolupar una tasca de pedagogia aplicada que es deriva del sistema
dels Baschet. La comparació no té cap sentit, donat que les intencions són diferents, i no
hi ha cap motiu per a posar en el mateix pla les dues propostes en termes ni de
sonoritats, de materials, de formes, ni dels propòsits. Altrament, és evident que els
Baschet compartien moltes raons de fons amb Partch, com les podien compartir amb
qualsevol persona que reivindiqués la importància del so i la creativitat a la vida
contemporània. François va intentar trobar-se amb el crític per parlar de la qüestió i
aclarir què va motivar el tractament beligerant i inopinat que els havia dedicat, però
Witts mai va acceptar. Així doncs, malgrat que l‟exposició va continuar essent un èxit,
el projecte dels Kits va perdre una oportunitat important de tenir una acollida positiva
per part dels inversors i els mitjans de comunicació van reflectir una controvèrsia
inopinada i obertament perniciosa, que no responia a la realitat de l‟actitud i les
propostes dels Baschet.
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Adjuntem el relat que en fa François a Les Sculptures Sonores, Pàg. 134:
LONDON - THE BARBICAN CENTRE, 1983
Alan Sleath, a former VIP at the SSC, came to see us. He was a man full of
generosity and good will who thought it was unfair that the SSC had made so
much fuss over us in the 60's only to forget us later. He organised our triumphal
return to London which would begin with an exhibition at the Barbican Centre, a
cultural-commercial complex. In addition, we were to receive support from the
SSC's sales service for educational objects. We were in the process of creating a
sort of musical Lego or Erector Set with standardised pieces of metal that could
be combined to build 15 different instruments. The pieces came in a tube-shaped
kit. The exhibition opened to great fanfare. We had 40,000 visitors in 4 weeks. Yet
some time into the second week ...
Oh, Perfidious Albion
The exhibition had gotten off to a good start, but I began to notice that the
reaction of the organisers was cooling considerably. I felt the same uneasiness I'd
felt at New York's Museum of Modern Art after the 1966 show. Our English
friends, however, didn't make us wait for an honest explication. I understood the
reason as soon as someone gave me a transcript of the show, "Keleidoscope' that
had aired on July 23,1983, during which the art critic, Dick Witts, had said that
we had copied the forms and style pioneered in the 1930s-40s by an American
named Harry Partch. He took exception at our calling ourselves innovators
without ever mentionning Partch, feeling we should give Partch credit as he had a
major influence on us. At first, Witts had found the exhibition -and us - agreeable.
But after reading the catalogue, he was furious. Tinguely, in Witts's opinion had
much more to say about the musical world and society in general than we. As far
as he was concerned our work was a cul-de-sac. Seeing as I was in London, I
tried to have a word with Mr. Witts but he always managed to avoid me.
Mr. Witts' observations intersted me because we'd been granted four patents from
Patent Offices in both America and Germany without ever being told of Partch's
antecedents. Apparently the Patent Office hadn't done their homework. The lapse
needed to be pointed out and I was tempted to write to Washington and Munich to
chide them for their carelessness and demand an apology. But Mr. Witts'
continued absence prevented me from bringing the truth to light. Then again,
Partch had never worked in stainless steel, nor created fountains and windmills.
He described himself as, "a musician fiddling with carpentry*." Evidently Mr.
Witts knew more about Partch's work than the available literature. Alas, he
decided to keep his secrets for himself. As for the rest, I would have liked to ask
Mr. Witts to provide me with records of Bach and Vivaldi recorded on Tinguely's
machines. But, there again, Mr. Witts' silence prevented me from pursuing the
matter any further. My own curiosity would be forever left unsatisfied. In addition,
the BBC dropped the project for our kits.
At this point, time, the great healer, has provided the remedy for this incident. I
don't care anymore. Nevertheless, I felt I must mention it because if, someday,
someone decides to put together a collection of the nonsense art critics have
proposed, he can cite the above as an example of gratuitous, mean-spirited bad
faith.
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Creiem adequat esmentar una conversa que vam mantenir amb Bernard Baschet vora
l‟any 2012. Ell ens deia que François sempre havia tingut molta fe en el projecte dels
Kits, però que l‟experiència els deia que no podia ser, que ho havien intentat i no havia
resultat; tot i els seus intents, no era una idea que tingués viabilitat comercial en el món
hipertecnificat, digitalitzat i de consum en que vivim. Al cap d‟uns dies, vam reprendre
el tema i ens va sorprendre dient-nos que, al cap i a la fi, si després de tants anys
François encara tenia fe -i nosaltres com a nou taller a la Universitat creiem que era
possible-, valia la pena intentar-ho. Bernard ens explicà que al capdavall, de la majoria
d‟idees aparentment irrealitzables dels Baschet, les idees més esbojarrades de François
acabaven funcionant. Vam ser testimonis de com Bernard recapacitava, passats els
noranta anys, davant la tenacitat i l‟esperança de François. Els temps canvien, potser. La
història i l‟antropologia ens indiquen que hi ha certes tendències cícliques i pautes de
comportament que no varien per més temps que passi. Però qui sap, els Baschet han
nedat a contracorrent durant dècades i malgrat tot han reeixit assolint els seus objectius amb menys repercussió de la que haurien volgut, és cert-, però mai s‟han rendit. La
transmissió intergeneracional s‟ha produït en diversos països, i actualment Internet va
ple de tutorials sobre qualsevol tema imaginable, i fins l‟últim moment François ens
encoratjava a apropiar-nos del projecte per poder finançar la nostra recerca i projectes
de col·laboració amb col·lectius desfavorits. Perquè no haurien els Kits de François
trobar un lloc, arribar a les persones que ho sabran valorar i aprofitar? No és aquest en el
fons, el que ens duu a realitzar aquets tesi, i l‟impuls de l‟activitat del Taller d‟Escultura
Sonora Baschet de la UB?

Frame extret del documental d‟Eric Marin, The tranfiguration of daily life.
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Divulgació
Finalment, l‟últim àmbit d‟acció de l‟obra dels Baschet, que complementa i reforça tot
el que hem comentat, és el de la divulgació a través de publicacions escrites, i
documentals audiovisuals –4 dels 5 estan descatalogats actualment-, i nombrosos
enregistrament inèdits estan essent localitzats i digitalitzats gràcies a l a col·laboració
entre diverses persones a l‟entorn dels Baschet arreu del món i el nostre equip a
Barcelona.
François sempre ha tingut un do i una passió particularment destacable, la capcitat de
comunicar el seu entusiasme. Ell personalment no ha tingut estudis científics
acadèmicament validats, però ha estudiat i après durant tota la seva vida.
Fer atractiu el coneixement i l‟estudi, animar a persones que no provenen d‟aquest
àmbit a comprendre el funcionament dels fenomens físics, encara que sigui molt
intuïtivament i a apropiar-se‟n per a fer quelcom d‟interessant. Les forces invisibles de
la física que conformen el nostre món es poden demostrar científicament, però la
majoria d‟elles són difícils d‟entendre per la majoria de persones. En aquest sentit els
Baschet i particularment François, prefereix una simplificació que tingui un cert impacte
que un rigor que exclogui la majoria de la gent de la possibilitat de comprendre i
apropiar-se del coneixement.
Klangobjekte, potser no té la profunditat dels textos i les concepcions acústiques
d‟altres llibres, però representa un desplegament de creativitat i tècniques concretes
sobre acústica, mecànica hidàulica i aeòlica per a tots els públics espectacular.
Les Sculptures Sonores, Pàg.146,
Among his many talents, Gunter Ebert
is editor-in-chief of the publishing
house Eberwald Verlag. He edited the
book, Klang Objekte, illustrated by my
cohort, the architect, Alain Villeminot.
In about 100 pages and 200 drawings,
it explains all the tricks, procedures,
and cunning it takes to make sound
sculptures. It has become the textbook
for the current seminars. Madrid's
Ministry of Education had been the first
to suggest the book, but both funds and
the desire to see the project through
were lacking and the project was
abandoned. I tried my luck in France
but the manuscript was rejected by all
editors I submitted it to. It finally got
published in Germany.
Actualment, l‟any 2015, el llibre s‟ha
traduït i publicat en Japonès.
Portada del Klangobjekte.
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Alguns dels dibuixos originals d‟Alain Villeminot pel llibre Klangobjekte.
El llibre Les Sculptures Sonores, que recull bona part del treball teòric i d‟històries, -descatalogat
actualment-, està esent traduït i reeditat per Publicacions i Edicions UB per iniciativa del Vicerectorat de
Cultura i el Taller d‟Escultura Sonora Baschet de la UB. Malgrat que els diversos llibres i documentals
disponibles i per reeditar no ens puguin oferir tot el que podríem voler saber sobre l‟obra Baschet, el fet
és que han realitzat un esforç explícit per a difondre les seves idees i aportacions.

Portades de Les Sculptures Sonores i Mémoires Sonores
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Més enllà de la feina de catalogació que els Baschet han iniciat, i en la que ens hem
sumat, hem de recalcar que hi ha una gran quantitat de tasques a realitzar per a acostarnos més a l‟obra, qüestió que plantegem més endavant. Com a exemple, de la
repercussió de la divulgació feta pels Baschet ens permetem mostrar un exemple
concret: Les següents fotos trobades al taller de François, no tenien cap text, i podríem
arribar a pensar que ell mateix no hi va tenir cap intervenció. L‟aspecte és clarament
diferent de la seva obra personal, però podem veure elements evidents propis del
sistema Baschet i un ús dels components que respon, amb altres materials, al seu
esquema d‟elements acústics. El fet és que sabem de persones, que avui en dia, tan sols
amb el llibre Les Sculptures Sonores, s‟aventuren a construir. També sabem que
François mantenia una correspondència activa amb tothom que li escrivia, i va publicar
diversos articles amb informació tècnica abans de publicar el llibre. Podríem pensar
també que François va oferir formació directa a altres grups de persones en diversos
països que desconeixem.

Imatges descatalogades, autor de les peces, localitzacions i dates desconegudes
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Imatge descatalogada, autor de la peça, localitzacions i dates desconegudes
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En resum, ara que hem exposat suficients facetes de l‟obra Baschet, esperem haver
contribuït a demostrar que tots els àmbits d‟acció dels dos germans –en l‟obra conjunta i
els projectes més personals-, es complementen i es necessiten com el Yin i Yang per a
existir en la seva plenitud. Això és la reivindicació del so com a catalitzador de diversos
potencials i necessitats humanes: imaginació i expressió, contemplació, activitat lúdica,
potencial d‟aprenentatge, activitat integradora de comunicació i d‟autoconeixement, en
les dimensions introspectives i extrovertides o relacionals.

Frame extret del documental d‟Eric Marin, The tranfiguration of daily life
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2. EL SISTEMA DE L’ACÚSTICA BASCHET
Caracterització i classificació d'aplicacions desenvolupades pel sistema de funcions
acústiques Baschet
A continuació presentem una explicació extensa sobre el sistema conceptual de l’acústica
proposat i utilitzat pels Baschet per a estudiar sistemes existents, recercar i inventar noves
configuracions. Després del sistema en termes generals, oferim explicacions detallades sobre
cada una de les funcions principals i com es manifesten habitualment en l’obra Baschet. Aquestes
explicacions, es deriven de l’estudi creuat de les fonts documentals i de les obres originals a les
que hem tingut accés. Hem disposat els estudis de caracterització de les peces en concret, al final
de la tesi, en el llibre d’annexos. Tot el que afirmem en el present capítol central de la nostra tesi,
es pot contrastar amb els casos concrets presentats en els estudis de les peces. El fet de disposarlos al final, en el llibre d’annexos és fonamentalment per alleugerir la lectura d’aquest capítol
central, de per sí dens i modular. Els estudis de peces concretes estan ordenats segons el tipus
d’oscil·lador principal, i tanmateix, les característiques que proveeixen la nostra explicació
central de dades contrastades apareixen en els estudis de forma menys ordenada, donada la
naturalesa del corpus. Per tant, per afavorir la comprensió del sistema, hem preferit explicar-lo en
sí mateix, i aportar els estudis d’on es deriven part de les nostres observacions generals a part, per
a ésser llegits, utilitzats, cronològicament o segons convingui, una vegada assimilades les idees
del sistema. És a dir, partim de textos, fotos i de casos particulars per a formar-nos una idea més
general. Assolida la idea general, s’està en millors condicions d’apreciar i de navegar entre els
casos particulars, situats al llibre d’annexos.
Abans de procedir, creiem convenient aportar unes reflexions sobre l’extensió i l’aprofundiment
del nostre i el futurs estudis.
Durant cinc anys hem treballat en la recopilació de tota la documentació possible, amb la idea de
contribuir a la realització d’un catàleg multimèdia de l’obra Baschet. Després d’haver indexat
més de 500 peces diferents, entenem que no podem pretendre descriure el funcionament de cada
peça, perquè només hem pogut estudiar i utilitzar una petita fracció d’aquest corpus. Tanmateix
ens podem plantejar de descriure els sistemes i configuracions generals. I particularment exposar
el sistema intel·lectual que permet recombinar elements i funcions, per facilitar la comprensió de
l’obra, fins i tot d’aquella de la que no puguem escoltar ni amb prou feines veure més que en una
fotografia.
En aquest sentit, pensant en les diverses funcions que pretén cobrir el nostre estudi, hem
considerat que cal posar límits en el grau de detall a que aspirem amb el nostre anàlisi: entenem
que qualsevol anàlisi pot assolir nivells d’absurditat i inoperància quan es pretén un grau de
detall que acaba essent contraproduent pel fet de perdre de vista el tipus de dades que són
realment rellevants, i entenent especialment que sovint no hi ha necessitat de descriure segons
quins aspectes quan es disposa de material multimèdia que s’explica per sí mateix. Així doncs, la
caracterització dels sons possible de cada objecte construït pels Baschet, és una tasca que es pot
realitzar peça per peça una vegada haguem conclòs la catalogació. En aquest estudi, presentarem
alguns espectrogrames, i els arxius a la base de dades vinculats a aquest estudi seran disponibles
per a ser escoltats i per a il·lustrar els casos més característics. Entenem que les idees descrites
permetran al lector de formar-se una certa intuïció de les sonoritats possibles en conèixer una
configuració determinada. Tanmateix, la tasca de caracterització és en sí mateixa un estudi que
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requereix moltíssim temps o un treball en equip en col·laboració amb nombroses institucions
arreu del món. Entenem que aquesta base de dades serà utilitzada per persones que tenen un cert
interès i en procés d’assolir un cert coneixement sobre els aspectes tècnics de l’obra Baschet.
Hem arribat a la convicció que determinades consultes resulten irrellevants quan hom assoleix
una certa experiència en aquest camp. El present bloc d’aquesta tesi, pretén doncs oferir les idees
fonamentals que ens permeten conèixer la singular riquesa i diversitat de l’obra Baschet, formarse una intuïció sobre les sonoritats possibles, i desenvolupar un criteri per fer les consultes
pertinents a la secció d’anàlisi tècnic de la base de dades del catàleg multimèdia hipertextual
Baschet. Tinguem present que el Baschet, i nosaltres mateixos de vegades ens veiem obligats a
explicar el sistema en menys d’una hora, i disposem de formes sintetitzades de fer-ho sense trair
cap principi fonamental, i mantenir la coherència científica i discursiva. En aquest cas, però
tenim l’oportunitat d’estendre’ns en tot allò que pugui fer falta per a un coneixement aprofundit i
matisat de cada factor en joc en el sistema acústic.
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2.1. CONCEPCIONS I FUNCIONS
ACÚSTIQUES
Idees generals: modularitat dels elements i les funcions
François Baschet descriu en el seu llibre com, després d’un estudi en profunditat sobre
fonts bibliogràfiques sobre acústica i sobre instruments de tot tipus i provinença, va
assolir una visió global de les funcions acústiques relatives als elements constitutius de
tot objecte sonor.
A Les Sculptures Sonores, Pàg. 23
By combining these elements one by one, it was possible to establish a sort of table,
asMendeleiev did for the basic elements in Chemistry. This table would describe
all theinstruments already made and those to be made in the future. This
illumination gave me a deep happiness, which boiled within me for a week, and
though it subsides a little bit each day, it still remains strong within me to this day.

Aquesta nova perspectiva proporcionà un marc conceptual per a analitzar els instruments
existents, i alhora, imaginar noves configuracions, per un procés de combinatòria, obert
en l’ús de nous materials i formes. L’assimilació d’aquestes idees, permeten una recerca
en dues direccions possibles simultàniament: descobrir empíricament les possibilitats de
configuracions materials i/o alhora, cercar quina hauria de ser la configuració especifica
per a obtenir un determinat tipus de so, sota un determinat tipus d’interfície. És a dir,
jugar amb materials i formes per descobrir sons inesperats, o viceversa, perseguir un so
desitjat tot fent hipòtesis sobre les configuracions de materials i formes.
A l’article New Musical Instruments, publicat el 1963 a New Scientist François Baschet
fa referència a la seva perspectiva conceptualment abstracta:
When, in 1954, my brother and l set about developing new musical instruments, we
did not seek to modify existing instruments, but to approach the problem in an
altogether more abstract and general way, as follows.
I a Organologie des Estructures Sonores Baschet, apunta els grans conceptes de
l’esquema mental del seu mètode
Notre méthode d'approche n'a pas été de modifier les instruments existants mais
d'en analyser les éléments : éléments vibrants, moyens d'excitation, systèmes de
diffusion, éléments résonnants, concept des claviers.
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“LA definició” de les funcions i els elements
Tal i com l’entenem actualment, les concepcions sobre acústica aplicada del germans
Baschet es poden resumir en la constatació que el funcionament i la constitució de tot
objecte sonor s’explica com l’articulació de com a mínim 3 de les 5 funcions o
elements següents:
-Oscil·lador: Un material amb una forma capaç de vibrar
-Acció: forma d’interacció amb l’oscil·lador capaç de subministrar-li energia per a que
vibri
-Difusió: elements o propietats que transmetin la vibració al medi i fer-la audible
-Gama: elements o disposicions que permetin generar i organitzar games de sons,
modular la freqüència de la vibració de l’oscil·lador
-Afegits de Ressonància: Afegits o modificacions dels factors anteriors enriqueixen les
vibracions.
Aquestes 5 funcions es poden materialitzar en 5 elements constitutius diferents, o
diverses d’aquestes funcions poden ser realitzades per un sol element constitutiu.
Tots els instruments musicals i tots els objectes sonors existents presenten aquestes
funcions. Fins i tot l’idiòfon més simple que puguem pensar, quelcom tan bàsic com ara
un tros de pedra, de fusta o de paper, abans de realitzar-hi cap manipulació, ja compleix
amb els 3 primers requisits:
En funció de l’estructura molecular i de la forma macroscòpica, l’objecte podrà oscil·lar
si el posem en vibració percutint-lo, gratant-lo, fregant-lo, i en funció dels mateixos
paràmetres estructurals, podrà emetre més o menys so a l’aire. Si en treballem la forma
podrem canviar la seva ressonància i la freqüència a la que vibra, cosa que ja seria
endinsar-nos en ela 4a funció.
Aquest esquema ofereix unes bases clares per entendre qualsevol objecte sonor com un
conjunt de funcions. Podem aplicar-lo per a comprendre com i perquè sona qualsevol
objecte sonor, qualsevol fenomen acústic que trobem en qualsevol entorn, en la vida
quotidiana. Observant concretament les funcions fonamentals d’oscil·lació, l’acció que
l’estimula, i la forma en que es propaga la vibració a l’aire, podem aprendre del cas
concret i alhora sumar coneixement a un concepció global. Coneixent les funcions de
cada cas concret, podem imaginar fins a quin punt hi ha possibilitat de modificar-ne el so,
a través de la modificació de la forma i els materials –oscil·ladors i difusors- , i de la
manera d’estimular-ne la vibració –acció- . Partint d’aquest esquema, endinsar-nos en
els diversos modes de vibració que poden presentar les formes, i reunir les idees
abstractes de la física amb l’experiència empírica de treballar amb els casos concrets.
El disseny de so, en termes generals, es deriva de la comprensió de la interrelació entre
les funcions. És a dir, la projecció de les idees en un disseny estructural, és alhora un
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disseny del so resultant. Comprenent la relació entre els modes de vibració de les formes,
les maneres d’estimular-los, es poden modelar i ajustar les estructures, per a modificar-ne
les vibracions resultants. Evidentment, els Baschet no neguen necessitat de conèixer les
aportacions dels referents històrics en acústica, des de Pitàgores, a Chladni, Helmholz,
Bouasse, Rayleigh, etc, sinó que ens aporten un marc conceptual general per poder
entendre les idees més específiques i tècniques de cada un d’ells. Així doncs, es tracta
d’un esquema que per sí sol ens permet observar i entendre el funcionament acústic de
qualsevol objecte, i ens permet formular-nos les preguntes adequades. Aleshores podem
recórrer al corpus de coneixements de la física acústica i alhora realitzar experiments
empírics, per aprofundir i comprendre els casos concrets i reals.
Descobrint noves configuracions, sistemes acústics innovadors, podem veure quines
funcions han variat, quin efectes ha produït. Coneixent terrenys nous, ampliant els
horitzons, poder revisar, ratificar, la comprensió de les estructures més habituals.
Els germans Baschet han explicat aquestes concepcions de diverses maneres, buscant una
expressió capaç de sintetitzar amb poques paraules una definició que inclogui totes les
possibles combinacions d’elements i funcions acústiques. Les idees sobre aquestes
funcions i elements són modulars, i formen una mena de fórmula. Nosaltres procurarem
entrar en detall progressivament en cada funció i les aplicacions desenvolupades, per a
apropar-nos a la profunditat complexa de les concepcions. Trobem diverses versions en
els seus textos i documentals audiovisuals, i val a dir que versions en idiomes diversos
com el francès, l’anglès i el castellà, ens aporten matisos diversos, per la mateixes
possibilitats idiomàtiques de cada llengua. Volem destacar que estem parlant de cercar
expressions cada vegada més eficaces per comunicar sempre les mateixes idees. En
aquest sentit, nosaltres ens inscrivim en aquest refinament comunicatiu de la definició.
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El refinament de “LA definició” de les funcions i els elements
La visió dels Baschet és precisa i amplíssima, molt audaç conceptualment, i el fet de
resumir-la en poques paraules representa un repte destacable. Estem tractant amb idees
molt abstractes respecte les funcions que poden dur a terme determinades estructures.
Aquestes funcions poden ser materialitzades en diversos dispositius o parts; però també
pot ser que un mateix element sigui capaç de diverses funcions simultànies. Aquesta
dualitat “element/funció” implica un grau d’abstracció molt important. La gramàtica
mental de les llengües occidentals que habitualment separa clarament la idea d’un
objecte de la idea d’un procés podria fer-nos pensar que la fórmula dels Baschet fa un
llistat de termes no equivalents, pertanyents categories semàntiques diferents. El fet és
que a la pràctica la definició es mostra exacta, aplicable per a analitzar el funcionament
de qualsevol objecte sonor existent. Per això ens encomanem a la elasticitat mental del
lector per a poder aprofundir en el significat de la fórmula acceptant la dualitat
“element/funció” com a una polaritat que ens resulta útil per a la comprensió de termes
abstractes i comportaments complexos, sense ser primmirats en la qüestió de les
categories semàntiques utilitzades. Cal entendre que els elements identificats pels
Baschet són apel·lats per les funcions que realitzen, i que les funcions que es descriuen
fan referència a les propietats i comportaments del elements articulats. Aquesta definició
inclou idees que tenen a veure amb qüestions de física acústica, de psicoacústica, i de
musicologia. Entenem que el repte comunicatiu és immens reeixit per part dels Baschet,
pel que suggerim examinar les diverses definicions dels Baschet buscant el significat que
aporten i no tant jutjant-ne els termes a nivell semàntic o taxonòmic.
Veiem com els Baschet adapten el seu discurs a l’audiència a qui s’adrecen, descrivint
aquestes funcions acústiques en termes més o menys tècnics i precisos.
En el llibre Klangobjekte, de caràcter eminentment pràctic, destinat a estudiants d’arts i
oficis, fruit de tallers impartits a Alemanya, François Baschet ofereix aquesta versió:
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Un instrumento de música és la combinación de, por lo menos, tres de los cuatro
elementos que vamos a enumerar:
Un elemento que da una vibración
Energía para mover este elemento
Un sistema para subir y bajar una gama musical
Un amplificador de Sonido

Aquesta seria una versió simplificada que no entra en la diferència entre un amplificador
i un altaveu, buscant una comprensió molt general de la necessitat de fer audible el so,
apel·lant a l’imaginari popular. Tampoc no esmenta la possibilitat d’afegir ressonadors
extres. Aquesta definició va seguida d’exemples que desglossen els elements
d’instruments coneguts que permetin als alumnes del curs, comprendre les funcions en
funció de la seva experiència real amb instruments comuns, manipulant materials al taller
i sense apel·lar tant a nocions físiques massa abstractes.
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A l’article publicat a Leonardo, el 1987
(a) a vibrating element to create an oscillation;
(b) energy to start and maintain the oscillation;
(c) a device to modulate the scale;
(d) a device to amplify the sound.

En llibre de Les Sculptures Sonores François Baschet descriu amb més detall els cinc
elements, Pàg. 22:
All of a sudden I had an illumination.
This was THE definition of a musical instrument:
A MUSICAL INSTRUMENT IS THE JOINING OF AT LEAST THREE OF THE
FOUR FOLLOWING ELEMENTS.
-An element that gives a periodic vibration (reed, string, vibrating rod, etc.).
-A form of energy that activates the vibrator (wind, bow, percussion, etc.).
-A device to implement the scale (keyboard, keys, frets, etc.).
-A sound amplifier (sounding board, funnel, resonating box, etc.).
-There can be a fifth: one may use additional sympathetic vibrators adding
supplemental frequencies, which complicate the sound and spice up the timbre.
Added frequencies which are stable are call "formants"

I a la Pàg.23
Obviously the next step was to establish a table listing:
All forms of vibrators
All energy generators
All scale making devices
The amplifiers and
The resonators giving additional formants.

A la primera pàgina del text inèdit de François Baschet Proposition to classify
acoustical combinations to create Sounds, trobem la definició segurament més curosa
en termes científics, i mostrant una perspectiva completíssima fruit de les concepcions
que sintetitza.
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Basic principle: all musical instruments include at least 3 of the following 5
elements:
1.
2.
3.
4.
5.

Vibration element creating an alternative of periodic movement.
Device or energy to create and maintain (entretien) of the latter movement
Device to create a range of different frequencies (modulating device)
Radiator or “coupler” with the air.
Device to simplify or complicate (enrich) the timber by addition or suppression of
formants.
(Noise making instruments might include only 2 of these 5 making elements)

Aquí veiem com ja no es parla del concepte d’escala com a 3r element, sinó en termes de
crear i modular el ventall de freqüències. Això inclou tota mena de dispositius i
modificacions presents en artefactes i instruments sonors, des dels que presenten
afinacions determinades per a articulacions tonals, així com a altres tipus que presenten
altra mena de games de sons regides principalment pel paràmetre tímbric.
Així mateix, el 5è element, descrit normalment com a dispositius que afegeixen
ressonàncies, aquí apareix descrit com a element que afecta la simplicitat o complexitat
dels formats, és a dir la corba de la resposta en freqüències, cosa que modifica també
percepció de la tímbrica. En aquest sentit podem pensar en les sordines de les trompetes,
els tubs ressonadors dels vibràfons i del gamelan, que amplifiquen la fonamental de les
làmines i en filtren els parcials. També podem pensar en tots els objectes que podem
trobar afegits en un Piano preparat de Cage, que alteren la tímbrica, els modes de
vibració, i les ressonàncies de les cordes. De fet, també podríem considerar que el pedal
del piano que aixeca els apagadors de les cordes, i les deixa lliures de vibrar per
ressonància i acumulant els sons fins que decauen naturalment, també és un filtre, de
sustain i reverberació. No es tracta tant de determinar taxativament si els apagadors
formen part dels paràmetres del control de l’acció –com provocar el so i el com aturar-lo
per fer silenci- o si es tracta d’un afegit que en que aporta o resta ressonàncies.
Segurament podríem considerar-ho correcte des de les dues perspectives. El més
important pels Baschet -i per nosaltres- és que es puguin entendre intuïtivament els
fenòmens i els processos que els causen. En aquest sentit, també podríem considerar que
la majoria de difusors afegits, filtren freqüències i aporten formants: en podem trobar uns
de resposta més aviat plana i d’altres que acoloreixen molt el senyal que els arriba des
dels oscil·ladors. En aquest sentit, en l’obra Baschet trobem difusors que acoloreixen
molt poc, i d’altres –com la majoria de planxes metàl·liques i encara més si presenten
talls i superfícies fraccionades- que alhora actuen com a elements ressonadors, que
filtren i aporten les seves pròpies freqüències al conjunt, amb reverberacions i harmònics
nous, que no estan presents en la senyal originada en els oscil·ladors.
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La interrelació entre els 5 elements/funcions
El grau d’interrelació entre els 5 apartats “elements/funcions” és immens i no podem
posar cap exemple en abstracte de cada una dels elements completament aïllat de la resta.
No podem parlar d’una element sense referir-nos a la seva funció en el comportament
general.
En el primer element funcional, l’oscil·lador generador de la vibració, determina en gran
part la resta de funcions. La forma de l’oscil·lador implica uns modes de vibració
possibles, que es tradueixen en una tímbrica i una sensació tonal més o menys definida.
La comprensió d’aquestes relacions, permet dissenyar les qualitats tímbriques i tonals.
A més, un difusor i un ressonador afegit pot canviar el comportament de l’oscil·lador o
influir en la manera d’activar-lo. Una barra roscada encastada d’un metre de llarg, pot
produir freqüències molt greus. Els difusors que utilitzem poden determinar si aquests
greus es fan audibles o no. El so resultant és la suma de tots els elements funcionals i es
poden modificar. De la mateixa manera, el disc gravat amb la millor producció tècnica
del món sonarà diferent si l’escoltem amb uns altaveus professionals o a través del petit
altaveu d’un telèfon.
Els atributs estructurals de cada element constituent estableixen relacions a tenir en
compte des d’una comprensió general. La forma, el material, els modes de vibració i el
comportament acústic resultant de l’oscil·lador es modifiquen mútuament. Si hi ha
diversos oscil·ladors, també es poden modificar si estan connectats a una mateixa
estructura i li transmeten la vibració per contacte. Si no estan connectats al mateix
col·lector o al mateix difusor, es poden mantenir les ressonàncies en grups separats. La
comprensió creixent d’aquestes relacions, permet prendre decisions en un sentit o en un
altre, projectant un tipus d’acció i control sobre les sonoritats desitjades. L’esquema
mental Baschet permet aprofundir en l’observació dels sistemes, incorporar nous
coneixements amb l’experiència i l’estudi de fonts científiques, i finalment posar aquest
coneixement al servei de noves aplicacions.
La claredat simplificada d’aquest esquema -que es pot ramificar complexament en tota
mena de permutacions i variacions- és el centre funcional i germinatiu de l’escultura
sonora Baschet.
En l’estudi dels idiòfons, per exemple, els físics ens informen que hi ha més de 20
paràmetres físics i químics, microscòpics i macroscòpics que influeixen en el
funcionament acústic d’aquests objectes. Ni els Baschet ni nosaltres hem emprès un
estudi interdisciplinari de tal profunditat.
Abans d’entrar a analitzar en detall les diverses manifestacions de les combinacions de
les aplicacions d’aquestes idees, podem ja fer-nos càrrec de la complexitat i fertilitat
d’aquestes concepcions. Entendre un objecte sonor com un sistema de funcions és una de
les grans aportacions dels Baschet que ens convida a desprendre’ns de la fragmentació de
coneixements gremials especialitzats de a Luthieria. La utilització d’aquest sistema de
- 195 -

funcions per part de Baschet dóna lloc a unes estructures resultants que en la seva
majoria són modulars i modificables. De manera que la mateixa experiència guia sovint
la recerca des d’una perspectiva empírica.
Des de l’òptica que ens proposen els Baschet podem comprendre el grau de modularitat
dels sistemes, i estimar les possibilitats de fer-hi canvis per les raons que siguin, amb
major o menors modificacions i/o afegits. Davant d’una idea o propòsit inicial, per
eixelebrat que sigui, podem formular-nos les preguntes pertinents, descartar les
configuracions que de segur que no donaran resultat i fer una estimació sobre si val la
pena o no indagar en determinades direccions desconegudes. Això és molt valuós com a
base per a resoldre reptes, encàrrecs, col·laboracions de tota mena i adaptar-nos a
situacions noves.
En l’apartat d’annexos aportem una mostra de la comprensió de diversos instruments
tradicionals des de l’esquema de les funcions acústiques Baschet, com a mostra de la
seva eficàcia conceptual.

- 196 -

Aparició d’un nou element: el Col·lector
Una configuració típicament Baschet: les estructures acústiques d’alta impedància.
Així doncs, l’esquema de les funcions acústiques Baschet serveix per explicar el
funcionament de tots els instruments i objectes sonors coneguts, però a més permet la
invenció de noves estructures. Ara bé, per a l’anàlisi d’una gran majoria d’estructures
sonores Baschet, ens cal atendre a la funció d’un element nou que no apareix en cap dels
instruments existents fins aleshores. Des dels començaments els Baschet treballen en la
utilització de la barra encastada com a oscil·lador, i desenvolupen una línia instrumental
poc estesa a occident, que en tinguem constància1. De resultes del desenvolupament
d’aquest principi, els Baschet aprofundeixen en l’estudi de la generació de vibracions a
l’interior dels materials, les formes emprades, i les maneres de transmetre les vibracions
de diversos oscil·ladors a un sol difusor. Així doncs inventen una configuració nova en la
que apareix un element nou en la organologia acústica. que compleix amb una funció
nova: un acumulador d’alta impedància acústica, que reb les vibracions de tots els
oscil·ladors, les filtra i les transmet al difusor.
Fonamentalment, es tracta d’una peça de metall pesada, que presenta una impedància
similar a la dels oscil·ladors encastats. Això permet que les vibracions dels oscil·ladors,
particularment les ones estacionàries sostingudes per una aportació d’energia continuada,
per fricció, estableixin ones estacionàries a l’interior del col·lector, arribant a un estat
estacionari de major intensitat que el que s’obtindria si s’enviés la vibració directament
al difusor.
Les propietats estructurals microscòpiques i macroscòpiques del col·lector presenten un
comportament diferent per a cada freqüència, de manera que el material i les mides, vist
a grans trets, afavoreixen el filtrat de determinades freqüències. És a dir, determinades
freqüències podran acumular-se formant ones estacionàries, acumulant un màxim
d’energia, en funció de les propietats estructurals del col·lector.
Per aquest motiu, aquest element realitza quelcom més que el pont d’una guitarra o
violoncel. No només transmet les vibracions des dels oscil·ladors al difusor –sovint amb
pèrdues- sinó que es produeixen fenòmens complexos a l’interior que involucren la
intensitat de les ones estacionàries en relació a les ressonàncies pròpies del col·lector. El
funcionament físic d’aquest component és molt complex i resten encara molt estudis a
fer, per a poder incloure el disseny de la seva resposta en freqüències dins del disseny
global de so.
Els Baschet van anomenar, familiarment aquest element com a geniva, -gum en anglès i
gencive en francès-, amb l’analogia odontològica apel·lant a una estructura d’on en

1

El capítol annex sobre la classificació organològica Hornbostel-Sachs, descrivim i re-expliquem els
instruments d’aquesta família -Nail Violín, Nail Piano, Waterphone, Eufone de Chladni, Marloye’s HArp,
etc.-, des de la perspectiva del sistema Baschet.
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sobresurten els elements funcionals, dents encastades, que realitzen la tasca principal del
sistema.
A Organologie des Estructures Baschet
L'encastrement nous a conduit à découvrir l'utilisation d'une pièce métallique
lourde qui sert de circuit acoustique. C'est dans le métal que nous faisons nos
mélanges sonores.
La vibration se propage dans l'air avec de faibles pressions et une relativement
grande amplitude. Dans le métal, la liaison des molécules est extrêmement forte; la
vibration se propage donc sous forme de très forte pression et faible amplitude.
Pour passer de l'un à l’autre, on parle de transformation d'impédance. Il y a donc,
dans le "Cristal", deux fois transformation d’impédance : la première à
l'encastrement pour rentrer la vibration dans le métal, la seconde à la sortie pour
radier le son dans l'air.

Parem atenció a la relació d’aquests conceptes, necessari per comprendre bé el
funcionament de l’oscil·lador, de l’amplificador i del difusor. Una barra de metall
(oscil·lador), presenta una rigidesa i uns modes de vibració determinats per sí mateix.
Quan encastem aquesta barra en una platina rígida (col·lector), estem alterant els modes
de vibració de la barra: la vibració en l’extrem lliure tindrà tanta amplitud que el seu
moviment serà visible a ull nuu, i mantindrà una pressió interna semblant a la que
presentava inicialment; mentre que l’extrem encastat la vibració presentarà una amplitud
mínima però amb una pressió elevadíssima (de fet no podem veure que es mogui nivell
macroscòpic). Aquest gradient de pressió i amplitud entre l’extrem lliure i l’extrem
encastat, és el que genera les vibracions que realment aprofitarem (lluny del
comportament idiofònic) per acumular-les en el col·lector. En aquest estadi, les
vibracions són sotmeses a una pressió encara superior amb una amplitud encara menor.
Dins del col·lector la vibració s’acumula sense possibilitat d’estimular l’aire circumdant i
es troba a punt per a ser enviada al difusor. Aquest reb les vibracions per contacte des del
col·lector. Gràcies a la seva geometria les vibracions es propaguen des del punt de
connexió, enrigidit pels plecs i les formes modelades fins als extrems, que resten menys
rígids. D’aquesta manera, com que els difusors són plans i fins, oscil·len amb major
amplitud i en una superfície molt major que la dels oscil·ladors i el col·lector. Així es
produeix un altre canvi d’impedància, des de al matèria del difusor, a l’aire. El difusor,
en forma de con o de planxa amb eixos plegats, reben les vibracions d’alta pressió i
aquestes originen en una oscil·lació d’amplitud suficient per a estimular una vibració
longitudinal en l’aire, malgrat que sigui un medi d’impedància molt més baixa. Així les
vibracions poden esdevenir finalment audibles.
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François, a les Sculptures Sonores, Pàg. 131:
We possess a new technic, that of high-impedance instruments. Let's develop it, not
for its decorative value but for its educational value."
Les propietats estructurals del col·lector -la densitat, rigidesa, elasticitat, velocitat de
transmissió, etc.- en determinen la impedància, la resistència a ser travessades per una
vibració, en determina les transformació d’impedància a que se sotmeten les ones que
arriben i en surten. Si el col·lector fos de plom, la vibració quedaria esmorteïda al seu
interior.

Impedància Acústica
Per entendre millor la funció del col·lector acústic, com a transformador d’impedància
acústica, haurem d’intentar comprendre aquesta noció. La impedància acústica és la
propietat dels materials d’oferir certa resistència a deixar-se travessar per les vibracions,
és a dir de poder transmetre a través seu les oscil·lacions mecàniques produïdes per
l’energia d’una l’acció externa.
Segons la publicació d’Augusto Beléndez de la Universitat d’Alacant2, Acústica,
Fluidos y Termodinámica, a Pàg.13,
Al contrario que la resistencia eléctrica, que al aumentar hace que disminuya la
intensidad de la corriente, la impedancia acústica hace que aumente la intensidad
sonora transmitida.
La impedancia acústica juega un papel muy importante en cuestiones de reflexión
y transmisión del sonido entre dos medios. Para que haya una buena transmisión
es necesario que las impedancias de los medios contiguos sean casi iguales,
mentras que cuando son muy diferentes la mayor parte de la energia es develta por
reflexión.
Per això és molt difícil que puguem escoltar res des de dins de l’aigua si els sons
provenen de fora, des de l’aire. El 99% de les vibracions són reflectides per la superfície
de l’aigua i menys d’un 1% aconsegueix estimular el medi aquós, malgrat que aquest
presenta una millor conductivitat, una impedància més alta, per les vibracions acústiques.
A continuació oferim dues explicacions del concepte d’impedància acústica, una de
científica i una analogia didàctica.

2

BELÉNDEZ, Augusto. Acústica, Fluidos y Termodinámica, Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Comuniaciones, Escuela Universitaria Politécnica, Universidad de Alicante. 1992.

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/14059/1/AcusticaFluidosTermodinamica1992.pdf
(08/11/2015)

- 199 -

Per qui tingui formació científica suficient com per atendre a les formulacions de la física
teòrica, incorporem la definició de Wikipedia:
La impedancia acústica (Z) es una propiedad de estado intensiva. Es la resistencia
que opone un medio a las ondas que se propagan sobre este y por lo tanto es
equivalente a la impedancia eléctrica, es decir una forma de disipación de energía
de las ondas que se desplazan en un medio. Se define como la razón entre la
presión sonora (p) y la velocidad de las partículas (v) de un medio material.

La impedancia característica de un material puede calcularse como el producto
entre la densidad ( ) y la velocidad del sonido (c) en el material (c = 344 m/s,
únicamente cuando las ondas sonoras se propagan en el aire, no cuando se
propagan en otros materiales como cuerdas o barras).
Es importante no confundir v (velocidad de las partículas) con c (velocidad del
sonido).
El nombre de 'impedancia acústica' viene de la analogía con la ley de Ohm de
teoría de circuitos, con lo que se enuncia una 'ley de Ohm acústica', en la que la
presión sonora juega el papel de un potencial eléctrico y la velocidad v el de una
corriente eléctrica.
Otra relación útil es:

donde J es la intensidad sonora y juega un papel análogo a aquel de la potencia
eléctrica.

Per a tots aquells que no tenim la capacitat o una necessitat imperiosa de calcular, sinó
que més aviat necessitem comprendre la idea general, el Baschet ens han mostrat que
l’ús d’exemples pràctics ens pot resultar molt beneficiós. La impedància segurament
sigui la noció física menys intuïtiva de totes les necessàries per a assimilar els principis
Baschet, (en tant que hi intervenen altres nocions com ara pressió acústica i la velocitat
de propagació) així que hem pensat que podríem expressar la noció amb una analogia
aplicada i imaginaria:
Si entenem que el so és en el fons una fluctuació en la pressió d’un medi, podem
entendre que la impedància d’un medi material o un objecte faria referència a la
capacitat de transmetre les pressió rebuda per part d’un altre medi material. Proposem
una metàfora poc rigorosa amb els principis complexos de la física i la química dels
materials, però que creiem suficient per a donar a entendre el principi bàsic de la
transmissió d’una força a través d’un sòlid.
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Imaginem doncs, que nosaltres (oscil·lador) volem moure endavant i endarrere una
cortina de feltre pesada i tova que està a l’altre extrem de l’habitació (difusor). Com que
no hi arribem, provarem amb dos bastons de les mateixes mides però de materials
diferents, que tenim a la nostra disposició, un de goma (tou, equivalent a una impedància
baixa) i un de fusta (dur, equivalent a una alta impedància). Si fem servir un bastó tou de
goma, podrem moure una mica la cortina, però el mateix pes de la cortina ens doblegarà
el basto de goma, fent que el nostre moviment sigui poc eficient, és a dir part del nostre
esforç es perdrà sense contribuir al nostre objectiu. D’altra banda, si fem servir un bastó
de fusta que no es doblegarà gens, la cortina no podrà resistir la pressió del bastó, de
manera que cada moviment que fem amb les nostres mans es traduirà en un moviment de
la cortina.
Veiem que la resistència, dels dos bastons de materials diferents, juga un paper important
alhora de transmetre el moviment de la nostra mà a la cortina.
D’alguna manera, el col·lector dels germans Baschet, respon a la necessitat trobar aquest
element intermediari que no esmorteeixi els efectes de l’acció de l’oscil·lador.
La impedància acústica actua de manera diversa en cada freqüència. Això implica càlculs
molt complexos per a preveure la relació entre la forma, i el filtrat d’unes o altres
freqüències. De totes maneres, sabent que els Baschet no han realitzat mai aquests
càlculs -que seran desitjables iniciar en un futur per a un disseny sonor i visual més lliure
i precís-, ens adonem que el col·lector funciona gràcies a la gran capacitat del seu
material i forma per a transmetre les vibracions pel seu interior, sense pèrdues
significatives, i amb la possibilitat d’incrementar la intensitat de determinades
freqüències per la ressonància del conjunt.
Així doncs, veiem que els Baschet, a través de la recerca sobre l’ús de determinats
oscil·ladors, arriben a la incorporació d’un element nou que reb el senyal d’un oscil·lador,
el processa, el filtra el mescla i l’envia a uns difusors que radien el so a l’aire, com a
element constitutiu d’un nou tipus d’instrument o de configuració acústica.
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2.2. CARACTERITZACIÓ DELS ELEMENTS
FUNCIONALS
Atributs, propietats i comportaments dels elements funcionals de l’acústica Baschet.
A continuació caracteritzarem les relacions entre els paràmetres estructurals dels
elements funcionals amb els fenòmens acústics, presents en l’obra Baschet. Els elements
funcionals a que ens referirem, seguint la sistemàtica Baschet són: oscil·ladors, formes
d’accionament, col·lectors, formes de crear games, formes de difusió i elements
ressonadors afegits.
Els paràmetres estructurals a que farem referència són les formes, dimensions i materials,
que determinen els modes de vibració.
La relació d’una gran variabilitat de permutacions d’aquests elements dóna lloc a una
gran quantitat de fenòmens acústics, que intentem exposar a través dels exemples reals
que hem pogut documentar, o que els mateixos Baschet ens han relatat.
En general, quan disposem de formulacions matemàtiques per a referir-nos a la relació
entre dimensions estructurals dels modes de vibració i el fenomen acústic, les exposarem.
Malgrat tot, no pretenem establir una guia de formules i receptes que instantàniament
permeti construir qualsevol estructura sonora, des d’un modelat numèric. Aquest mai ha
sigut el mètode de creació dels Baschet i nosaltres tampoc hem pretès sistematitzar totes
les aplicacions desenvolupades pels Baschet. Els Baschet comptaven amb el
coneixement d’algunes lleis acústiques conegudes, que serveixen en casos aïllats, però
aviat desenvolupen un mètode empíric en el qual el disseny es realitza amb
modificacions sobre les estructures reals. A la pràctica, encara que pugui semblar més
lent o indeterminat, els Baschet ens han ensenyat la possibilitat d’ajustar un munt de
paràmetres sonors amb modificacions directes i habitualment reversibles en les
estructures. Per a construir qualsevol dels sistemes, es requereix temps, comprensió
abstracta dels fenòmens i treballar des de l’escolta i la manipulació d’allò concret. Els
seus processos de disseny i construcció són artístics i artesanals, i no estan estudiats per a
ser sistematitzats, mecanitzats i industrialitzats.
Així doncs, més que pretendre en establir noves receptes per a tot, més aviat hem tractat
d’oferir una mirada al global de l’obra -des de la mateixa perspectiva sistèmica Bascheti evidenciar la lògica del seu funcionament acústic.
François Baschet a Les Sculptures Sonores, Pàg. 26.
I still wonder why the books on acoustics are always filled with terribly complex
formulae, which does not do anyone any good. As one example, metals are never
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homogenous. We deal with devices and materials having 10, 20 or 30 degrees of
liberty and of incredibly complex parameters and all these interactions go beyond
formulations. I think the scientists wear these useless formulae like badges to prove
their profession, like clowns who paint their noses red. They flex their brain cells
on the trapeze of scientific thought and condemn other to modesty. The least tiring
way to raise yourself is to lower others. In our field, let us put it this way:
mathematics is to sound sculpture what organic chemistry is to cooking.
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2.2.1. OSCIL·LADORS
François Baschet esmenta l’oscil·lador en les diverses publicacions mencionades com a:
An element that gives a periodic vibration (reed, string, vibrating rod, etc.).
Vibration element creating an alternative of periodic movement.
A vibrating element to create an oscillation
Descripció general
Tal com anunciàvem amb les diverses descripcions dels elements/funcions acústiques,
qualsevol objecte sonor imaginable, compta amb almenys un element que es posa en
vibració fruit d’alguna energia que l’estimula. Aquest és l’element segurament més
important en la configuració del potencial de l’artefacte. Els seu atributs estructurals
determinen el tipus d’acció possible per estimular-lo, i tota la cadena d’elements i
funcions restants, les games possibles i les formes de modular-les, difusió, etc.
Si observem tots els oscil·ladors acústics, ens adonem que el seu bon funcionament
depèn de la seva capacitat de vibrar periòdicament. Per a això, cal que l’oscil·lador tingui
una certa tensió i elasticitat. Si no està prou tensat o no és prou elàstic l’energia no podrà
crear una vibració periòdica o bé es dissiparà esmorteïda. Hem de tenir en compte doncs
la relació d’aquests dos grans factors, que determinen la capacitat de vibrar i els modes
en que això es produeix:
Les característiques intrínseques –generals i en particular- de la material.
Les característiques intrínseques –generals i en particular- de la forma escollida.

Forma i material
Ambdós aspectes han d’estar ben conjugats. Podríem dir que les propietats intrínseques
del material es deuen a l’estructura microscòpia i les propietats intrínseques de la forma
es deuen a l’estructura macroscòpica.
Imaginem una col·lecció de cordes, totes del mateix gruix i longitud, totes tensades amb
la mateixa força, però de materials diferents: budell, seda, ràfia, inox, niló, cautxú. Cada
una d’elles ens donarà sons diferents, en totes les qualitats del so (freqüència, duració,
intensitat i timbre), perquè les seves propietats mecàniques són diferents, en funció de les
seves estructures moleculars.
Imaginem el cas invers, un mateix material al qual donem formes diferents. Prenem un
material intrínsecament ressonant com l’alumini (la seva estructura microscòpica és con
en tots els metalls, ben ordenada, amb un lligam entre les molècules fort i relativament
més elàstic que la ceràmica per exemple), i donem-li formes diferents: Convertim-lo en
una corda, una bola sòlida, una làmina fina com un paper, una placa gruixuda com les
d’un vibràfon, una barra estreta i llarga com el barrot d’una barana, un tub, i un diapasó,
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per mencionar només algunes possibilitats. En cada cas, la forma acceptarà que la
sotmetem a l’acció de la percussió, pinçament i fricció, i en cada cas es produiran modes
de vibració diferents, amb resultats sonors de qualitats notablement diferents en
freqüència, duració, intensitat, timbre i espacialitat.
A mida que anem comprenent les possibilitats de cada forma, podrem comprendre quines
d’elles tenen possibilitat de funcionar com a idiòfons i quines necessitaran un difusor
afegit, o algun estructura externa que li aporti una tensió extra, modificant els seus
modes normals de vibració. També podrem comprendre quins factors afecten a l’afinació
de les freqüències dels diversos modes de vibració, i quines admeten una modulació de la
freqüència manipulable en directe, durant la interpretació o joc sonor, i quines altres es
poden manipular de forma escultòrica, és a dir modificant-ne el atributs al taller, preformant-ne la freqüència fonamental i l’espectre, en el procés de disseny de so. També
podrem quins factors estructurals influeixen en la duració de les ones, etc. La forma
determina els modes de vibració, la localització de nodes i antinodes, i per tant els punts
per on subjectar, per on difondre a l’aire, per on transmetre a un altre medi, i per on
energitzar. Per ara i per començar, fixem-nos que de totes les formes que hem esmentat,
la bola sòlida és la única forma que retindria qualsevol energia que li proporcionem,
essent molt difícil que emeti gap altre so que un cloc si la percutim o la tirem a terra, i
segurament es deuria més a la baqueta o al mateix terra. Els nostres amics físics ens
podrien explicar les causes d’aquesta conservació de l’energia en les formes esfèriques i
ovoides. Encara que no puguem fer-ne una anàlisi paramètric, podem entendre que
l’esfera és la forma que conté un major volum dins d’una menor superfície. Com que la
vibració acústica es transmet a l’aire a través de la superfície, quanta menys superfície en
relació a la massa vibrant hi ha, menor és la capacitat de difusió, i en cas de l’esfera, a
més se suma algun altre factor de la seva geometria que retén les vibracions al seu
interior que no podrà vibrar. Si recordem la idea simplificada que ens proposa François
Baschet assimilant un instrument musical a un ventall que ha de mobilitzar l’aire,
entenem que un ventall esfèric seria d’allò més ineficaç, travessant l’aire i causant
turbulències al seu voltant, però mobilitzant-ne ben poc. L’Esfera, tant com a oscil·lador
idiofònic com a difusor afegit per altres oscil·ladors, és poc eficient. Fins i tot en el cas
que l’esfera estigui buida, hauríem de buscar unes parets molt fines i un punt de
subjecció adequat per a que l’energia cinètica es transformés en acústica. Fixem-nos que
la única forma esfèrica sonora que coneguem són els picarols, que necessiten un tall que
allibera la superfície de la seva tensió general compartida, i l’aire de l’interior està en
contacte amb el de l’exterior.
Així doncs, les formes utilitzades pels Baschet tendeixen a buscar l’eficàcia en relació a
les funcions d’oscil·lació i de difusió. Les formes utilitzades en els oscil·ladors són
aparentment simplíssimes, elementals, però aviat veurem que els seus modes de vibració
són complexos. Les modificacions aparentment més petites, -afegir pesos, encara que
semblin petits i innocus -, originen grans canvis en els modes de vibració i en se sons
resultants. Així doncs, l’estudi d’aquets repertori de formes bàsiques dels Baschet és un
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punt de partida valuós per aquells qui aspirem a podem crear formes més complexes i la
seva relació amb els sons que produiran.
Forma i modes de vibració
Les formes d’oscil·ladors bàsiques utilitzades pels Baschet s’adeqüen a la necessitat de
poder establir vibracions “al seu interior” i poder transmetre-les al medi directament o a
través d’un difusor. Aquestes formes presenten uns determinats modes de vibració,
establint nodes i antinodes, que es poden modificar fins a un cert punt, i determinen
l’acció i localització per a estimular la vibració, i alhora determinen com es pot subjectar
cada forma. Donat que al nostre planeta tot està sotmès a l’acció de la gravetat, no podem
permetre’ns el luxe de considerar les formes flotant en un món ingràvid idealitzat. Tots
els oscil·ladors i les estructures resultants s’han de sostenir d’alguna manera, i aquesta
interacció amb el món -amb el terra, amb un suport, amb les nostres mans, o qualsevol
sistema de suspensió que imaginem- pot interferir contraproduentment si no observem
els modes de vibració. Tal com dèiem al primer bloc, caldrà observar les implicacions
del contacte amb les diverses regions dels oscil·ladors, en la formació o no de nodes i
antinodes.
Per començar proposàvem la idea que convé la mantenir la regió vibrant –antinodelliure d’interferències i contactes per a que el so desitjat es generi i es pugui propagar.
Això implica que els punts de subjecció dels objectes sonors hauran de ser triats segons
l’emplaçament dels nodes, on no hi ha vibracions, per evitar obstaculitzar les ones i
evitar pèrdues vers les estructures de suport. A continuació, i en general, convindrà
aprofundir en els diversos sistemes de suport més o menys rígids que es poden realitzar
en cada cas. Com a complement a l’estudi dels oscil·ladors.
Tot plegat ens porta a reflexionar de nou respecte d’una noció importantíssima, que hem
tractat en anteriorment: els modes de vibració i l’impacte en les qualitats del so en cada
tipus d’oscil·lador. Per sort, cada forma genèrica presenta uns modes de vibració
determinats. Si les propietats microscòpiques són isòtropes els modes de vibració es
manifesten sempre com una constant. Hi ha una correlació entre forma i modes de
vibració. En general podem dir que afortunadament totes els oscil·ladors del mateix
material i de les mateixes dimensions tenen un comportament semblant o idèntic, si les
tractem de la mateixa manera. Aquesta constant és el que ens permet acumular
coneixements i preveure el comportament, extrapolant les dades de les que disposem,
encara que sigui intuïtivament. Així doncs, totes les cordes de diàmetre i densitat regular,
es comporten seguint la seqüència harmònica, i si estan fets del mateix material i se’ls
aplica la mateixa tensió, oferiran la mateixa freqüència, intensitat, duració, tímbrica, etc.
Això podria semblar una obvietat, tanmateix és el fonament de la física acústica, el que
ha permès el treball dels germans Baschet i en nostre estudi. Això no implica que una
mateixa barra encastada es comporti exactament de la mateixa manera si forma part de
sistemes diferents. Per exemple, una mateixa barra encastada es comporta de maneres
diferents si s’utilitza sola com a oscil·lador únic o si es troba en un conjunt de barres més
nombrós. En aquest darrer cas, les ressonàncies entre les barres influiran en el
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comportament de la barra que observàvem quan no pertanyia a un sistema més complex.
Però per sort, com que els sistema Baschet és modular i la majoria de passos són
reversibles, podem estudiar aquests fenòmens, amb precisió i de forma metòdica,
observant quins canvis es produeixen en funció de les relacions entre les parts, a mida
que s’afegeixen barres al sistema.
Les dimensions també tenen un paper destacat i més en escultura sonora. La intensitat de
la propagació dels sons, es deu en gran part a la inèrcia interna que puguin prendre les
oscil·lacions. Certament podem parlar d eles dimensions de totes les parts inclosos els
difusors. En tot cas, tinguem present que hi ha una relació entre intensitat màxima
possible i dimensions, encara que sigui per la contingent raó de la fragilitat o robustesa
que permet una acció més o menys enèrgica. En termes generals, quan més grans són les
estructures Baschet més fort poden arribar a sonar. Altrament, poden produir són
increïblement pianíssimos, amb una gran resposta a la relació entre els sentit del tacte i
de la oïda de l’usuari. I per no faltar a la veritat, algunes peces realment petites de metall
poden produir intensitats eixordadores.
La longitud d’un cos té una repercussió proporcional en la longitud d’ona, i la rigidesa a
causa del seu gruix o amplària aporta un tensionament dels modes de vibració i longituds
d’ones més curtes i agudes. Doncs, podem imaginar una barra d’un metre que produeixi
sons greus i una barra d’un metre que produeixi sons aguts. La diferència es deuria als
gruixos diferents. Quan més gruixuda més rígida i més aguda.
Convé recordar també que els acabats –el nivell més superficial de l’estructura- també
influeixen en la forma d’estimular la vibració i per tant repercuteixen en la sonoritat
resultant. És a dir, la forma i l’acabat condicionen els procediments per accionar els
oscil·ladors. Per quest motiu, trobem en el mercat cordes amb entorxat rodó o pla. En el
segon cas, l’entorxat pla s’utilitza en violoncels, per exemple, per a afavorir la fricció
amb un arquet de pèl de cua cavall. Una barra roscada i una barra llisa encastades, es
poden comportar igual si les percudim o les freguem. Però la barra roscada farà malbé
l’arquet més ràpidament, potser presentarà més dificultats per a fregar-la i no permetrà
desplaçar fluidament l’arquet al llarg de la seva superfície per a cercar els diversos
modes de vibració, i dificultant que n’acumulem diversos simultàniament.
Físics com Ernst Chladni1, Henri Bouasse i tants d’altres han estudiat la relació la formes
geomètriques més regulars i els seus modes de vibració i aquests coneixements ens
poden estalviar molta feina. Tanmateix, com més complexes son les formes, més
complexes i imprevisibles són les relacions entre els diversos paràmetres del so
(intensitat, duració, to, timbre, etc). Escultòricament es poden arribar generar oscil·ladors
amb formes ramificades o interconnectades molt complexes. Per sort nostra, com dèiem
els Baschet han partit de la utilització d’oscil·ladors amb formes molt regulars i simples
1

http://monoskop.org/Ernst_Chladni#Tonometer (08/11/2015)
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pel que podem estudiar-ne el comportament des d’unes certes bases conegudes. Això ens
permetrà, com a mínim, poder observar com arriben a graus molt elevats de complexitat
per l’acumulació i interacció de múltiples oscil·ladors, que aparentment tenen una forma
i comportaments individualment senzills.
Això també ens condueix a una altra qüestió fonamental per la producció de sons
acústics: les formes de subjecció i les diverses implicacions del contacte amb les diverses
regions dels oscil·ladors, en la formació o no de nodes i antinodes. En principi, els
idiòfons vibren en virtut dels seus modes de vibració naturals, sense tensions aportades
externament. Altrament, si agafem un plat de bateria, o un tub, i li fem pressió en
determinades zones, alterant-ne els modes de vibració, -tal com feia Chladni amb en els
seus experiments- deixa de ser un Idiòfon? La idea és que l’objecte idiofònic ja sona per
sí mateix, donat que té una tensió pròpia suficient per a que els seus modes naturals
produeixin so, sempre que se sostingui pels nodes. En canviar-ne els punts de subjecció
alterem els modes de vibració, i podem activar determinats parcials, o esmorteir
l’oscil·lació general. En tot cas, no li cal cap aportació de tensió extra per a que les
vibracions puguin propagar-se estacionàriament i difondre’s al medi.
Per ara doncs, tant per a objectes idiofònics com no idiofònics, quedem-nos amb la idea
que convé la mantenir la regió vibrant –antinodal- lliure d’interferències i contactes per a
que el so desitjat es generi i es pugui propagar. Això ens duu a reclamar màxima atenció
als modes de vibració i la localització de les longituds d’ona en el cos dels dispositius
oscil·ladors. Això implica que els punts de subjecció dels objectes sonors hauran de ser
triats segons l’emplaçament dels nodes, on no hi ha vibracions, per evitar obstaculitzar
les ones, o evitar pèrdues vers les estructures de suport. Tot i això haurem d’aprofundir
en quins tipus de subjeccions, més o menys rígides es poden realitzar en cada cas, en
funció de factors logístics d’estabilitat i equilibri, i del tipus de vibracions i modulacions
que es vulguin propiciar.
Per tant, per ara intentarem comprendre les configuracions més esteses i regulars dels
oscil·ladors utilitzats pels Baschet, per a poder endinsar-nos en els sistemes complexos
que sovint acaben constituint.
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Caracterització dels oscil·ladors utilitzats per Baschet
Per començar a analitzar els oscil·ladors utilitzats més habitualment per Baschet, els
classificarem en funció dels modes de vibració –segons si generen un espectre de
freqüències seguint la sèrie harmònica o no-, i en funció de la necessitat de difusors
afegits.

Oscil·ladors
inharmònics

Oscil·ladors
harmònics

Us idiofònic
-làmines suspeses
-làmines suspeses xiulants
-tubs suspesos
(quadrats, circulars)
-casquets, campanes, fixades.
-discos suspesos
-discos fixats
-barres llises suspeses

Us No idiofònic
-barres llises encastades
-barres roscades encastades amb
pesos intermedis,
-barres roscades encastades amb
pesos a l’extrem,
-làmines fixades

-Planxes fregades. (ús excepcional,
gens estès, i en cap cas aplicat a
dispositius amb games controlables)

-Percussió (N fitting) barres roscades
dobles amb pesos perpendiculars
-Cristall (N fitting) barres roscades
dobles amb pesos perpendiculars
-Cristall (L fitting) barres roscades
amb pesos perpendiculars
-Cristall (Straight fitting) barres
roscades
-Corda tensada
-Vent: bisell, llengüeta.
-(Les barres encastades fregades
també poden originar espectre
harmònic en funció del punt d’atac)

A continuació, caracteritzarem les relacions entre els atributs estructurals de cada tipus
d’oscil·lador utilitzat pels Baschet, i les seves funcions acústiques.
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Oscil·ladors d’espectre inharmònic
Làmines suspeses
Utilitzem el terme làmina per a referir-nos a les formes que presenten una superfície
plana, que tendeixen a una forma general bidimensional, és a dir, que el gruix és
notablement inferior al llarg i ample. Sovint s’utilitza el terme per la forma més estesa, la
contorn rectangular, i de gruix suficient perquè la peça no es doblegui. Aquest és el tipus
de làmines més estès en els xilòfons, vibràfons, marimbes, etc. Històricament, s’han
utilitzat diversos materials que podien tallar-se en aquestes formes, des de la pedra, la
fusta, la ceràmica, i diversos metalls. Donat que presenten una superfície molt gran en
relació al gruix, poden comportar-se idiofònicament i propagar les vibracions al medi
sense necessitat de cap difusor ni ressonador afegit. En aquest apartat en referirem tan
sols a les làmines suspeses en els seus punts nodals, de manera que poden vibrar
idiofònicament. Quan fixem rígidament una làmina, la vibració es transmet cap a el medi
que l’ha fixada produint una atenuació del mode idiofònic i que els Baschet utilitzen per
a radiar aquests nous sons cap a difusors afegit. A band, quan fixem una làmina,
n’alterem els modes de vibració naturals per imposar-ne de nous. Aquest és el cas dels
lamel·lòfons que veurem més endavant. Ara ens centrem tan sols en les configuracions
en les que les làmines oscil·len segons els seus modes de vibració naturals, sense
tensions externes afegides.
Aquests modes estan ben estudiats. En estimular la làmina picant-la per una cara,
s’originen vibracions transversals i localitzem els seus nodes principals pel mode de
vibració fonamental a un distància del 22’4% des dels extrems i l’antinode just al 50%.
La cimàtica i la manipulació directa ens poden mostrar on es produeixen els nodes per on
suspendre les peces. Suspenent la làmina per aquests nodes, les vibracions formen ones
estacionàries més intenses que la resta de parcials superiors i el que escoltem és una ona
pura corresponent a la longitud d’ona fonamental proporcionant-nos una sensació tonal
prou clara per a identificar-ne la freqüència i el croma.
Així doncs, partint d’aquesta forma podem imaginar que longitud d’ona de la vibració
transversal es relaciona –entre altres factors- directament amb la longitud de la làmina.
Quan més llarga la làmina, més greu la freqüència fonamental, i quan més curta la
longitud més aguda la fonamental. Per a propòsits pràctics, si volem crear games de
làmines amb diversos tons, ens pot anar bé alguna formula per determinar la longitud en
funció de l’afinació que vulguem. Com que el gruix i l’aliatge dels metalls influeixen en
la tonalitat dels tubs, la idea és partir d’una làmina existent i treballar en funció de les
relacions que ens indica Bart Hopkin a la pg.32:
Per a pujar una octava, la longitud de la nova barra ha de multiplicar-se per 0.7071
Per a abaixar una octava, la longitud de la nova barra ha de multiplicar-se per 1.4144
Per a pujar una semitò, la longitud de la nova barra ha de multiplicar-se per 0.9715
Per a abaixar una semitò, la longitud de la nova barra ha de multiplicar-se per 1.0293
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Altrament, si partim d’una làmina existent i necessitem que els so sigui més greu (perquè
hem tallat massa curt o perquè no disposem de més material) es pot aprimar el gruix en
la regió central de l’antinode, reduint la rigidesa fer l’afebliment relatiu, i per tant
abaixant-la freqüència d’oscil·lació. Això és deu a que quant més gruixuda sigui una
làmina més rígida és i més aguts són els seus modes de vibració, i per tant quan menys
gruixuda sigui menys rígida i més greus són els seus sons.
En el Gamelan indonesi podem trobar instruments de làmines , la família dels Genders,
que presenten làmines totes elles del mateix pes i volum de bronze. Imaginar que partim
d’uns imaginaris lingots tots iguals i mal·leables –podrien ser de cera per a fondre’ls en
bronze en realitat-, i tan sols donant-los formes diferents establiríem longituds d’ones
diferents i per tant afinacions diferents. Així doncs en realitat trobem que totes les
làmines dels Gender pesen el mateix però les làmines més greus són les més planes i
llargues, i les més agudes, són més curtes i gruixudes.
A continuació veiem dues formes volumètriques diferents, de làmines suspeses
utilitzades a indonèsia, tal com recull Sethares, Pàg.195:
Keys of the saron and gender act much like uniform metal bars, but details of their
shape and contour cause important differences in the spectra of the sound.

Tots els fenòmens -nodals i les relacions entre les dimensions i l’afinació- descrits es
produeixen si les làmines són de materials isòtrops.
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Les làmines se solen suspendre a través de forats en els punts nodals –que no provoquen
canvis perceptibles en el to general- utilitzant cordes o cintes elàstiques.

Suspensió de les làmines de l’Ikedaphone. Els cargols fixats darrera de les làmines, no
transmeten la vibració a l’estructura de suport perquè les parets dels forats estan aiïllats
amb feltre així doncs tota la làmina i els cargols que les subjecten en possició només
tenen contacte amb feltre.
Encara que suspenguem les làmines pels nodes corresponents al mode de vibració
fonamental, els modes de vibració superiors continuen essent inharmònics i en funció de
la seva intensitat –en gran part depenent de l’acció, de la duresa del percutor, i de la
localització del punt d’acció- aquests parcials es poden fusionar en la sensació de color
tímbric - aportant-nos informació per a reconèixer el material, fusta, metall, ceràmica,
etc.- o bé percebre’s com a tons diferents de la fonamental. Això se sol resoldre, quan es
vol evitar, a través de tubs ressonadors afinats amb la fonamental, i que filtren els
parcials- o reafinant els parcials modificant la forma de la làmina.
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Els primers parcials teòricament formen 4es augmentades a una i dues octaves per sobre
de la fonamental. L’interval de 4a augmentada -enharmònic de la 5a disminuïda-, el
famós tritò és un dels intervals més dissonants utilitzats en la música occidental.

Bart Hopkin, Musical Instrument Design. Pg.31
Malgrat tot, amb algunes peces Baschet com l’Ikedaphone i Orgues de Xavier de la Salle,
veiem que els parcials de les làmines de vegades es comporten de maneres diferents al
previst per la teoria, degut a motius que no hem estudiat amb suficient profunditat; potser
per les propietats dels materials i les relacions entre les tres dimensions -llargada,
amplada i gruix-. En algun cas apareix només una de les 4es augmentades, i d’altres cap.
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Espectrograma d’una làmina de l’Ikedaphone

Arxiu de so: 11.Ikedaphone_Re#3
Freq/to
150Hz-Re#3 406Hz-La4 730Hz-fa#5
Interval
F
4# (5b)
3b

1300Hz-mi6 1914Hz-La#6^
9b
5^

Una altra làmina de l’Ikedaphone

Arxiu de so: 12.Ikedaphone_Sol2
Freq/to
95Hz-Sol2
410Hz-Lab4
Interval
F
9b

518Hz-Do5 860Hz-Lab5 1285Hz-Re#6^
4
9b
5#
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Ikedaphone. Exposició Universal Osaka 1970. Podem veure les grans i pesades làmines
d’alumini, suspeses pels nodes principals al 22’4%, a través d’uns cargols esmorteïts
amb discos de feltre.

Prototip de François Baschet de làmina de vibràfon gegant, per a un projecte de
campanar amb diversos oscil·ladors d’aquest tipus. Fundació Miró. Es poden veure
clarament els punts de suspensió simètrics al 22’4%. Al costat, en un segon pla, veiem la
maqueta de la torre amb diversos oscil·ladors amb els seus ressonadors i reflectors.
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En la làmina de ferro més greu del Gamelinus –una peça Après-Baschet construïda per
nosaltres al Taller de Barcelona- observem:
To
Interval

Re5
F

Sol#6 Sib7^ Do#8
4#
6b^ 7

Constatem que el segon parcial es troba efectivament a una 4a augmentada octavada
respecte la fonamental però és quasi inaudible, donat que el seu node central s’ha de
formar just on es forma l’antinode del mode fonamental vibrant estacionàriament per la
suspensió en els seus nodes.
Altrament el següent parcial, que hauria de formar una altra 4augmentada en una octava
encara superior, forma una 5augmentada. Això es podria deure a que per reafinar la
fonamental vam reduir una mica de massa en el centre, un canvi molt mínim en quant al
volum general, però potser suficient per a reafinar aquest parcial, que sí que és molt
audible i vibra llargament.

Arxiu de so: 13.Gamelinus_re5
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En els vibràfons es modifica la forma de les làmines retirant massa en un gran arc en la
cara inferior per a reafinar els parcials en intervals consonants:
Vibrating rectangular bars have three primary modes of vibration. The deep arch
causes these modes to align and create a consonant arrangement of intervals: a
fundamental pitch, a pitch two octaves above that, and a third pitch an octave and
a major third above the second2

Fragment del llibre de Bart Hopkin, Musical Instrument Design, Pàg. 34

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Vibraphone (08/11/2015)
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Els Baschet també proven altres tipus de subjecció, a través de cordes de piano gruixudes,
d’un o dos mil·límetres de gruix, que proporcionen una fixació elàstica alhora que
permeten orientar les peces en disposicions no horitzontals.

Detall de Katsuraphone, original de l’Exposició Universal Osaka 1970, restaurada el 2015. Foto de Martí
Ruiz.

En la peça Katsuraphone , trobem una configuració que presenta algunes característiques
de les làmines suspeses per un sol dels dos nodes del primer mode de vibració, i alhora
característiques les làmines fixes. En aquest cas estan suspeses més rígidament amb
barres roscades de mètric 6. Els recents estudis de la peça a la tardor de Kyoto 2015 ens
confirmen que amb una fixació rígida en una zona nodal, una part de la vibració es
transmet a l’estructura on es connecten, i una bona part es propaga directament a l’aire.
Tanmateix, la longitud d’ona del mode fixat, s’extingeix ràpidament, i en canvi els
sobretons queden suspesos llargament. Particularment els parcials que hom pot estimular
per fricció amb un arquet. Aquest cas representa una configuració semblant als casos que
coneixem, i alhora suposa una configuració a estudiar amb major profunditat per la seva
singularitat.
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En tots aquests casos precedents veiem les làmines fixades al 22’4%. Altres peces
Baschet utilitzen les làmines suspeses pel centre, on es troba un dels nodes del segon
mode de vibració.

Peça sense títol conegut dels germans Baschet. Conservada al taller de la UB.

Els tubs es deuen poder prolongar amb apèndix mòbils, per a afinar-los en ressonància
amb les làmines. Observem els diversos forats practicats, per a realitzar diverses
subjeccions, i explorant determinats modes de vibració diferents. Finalment, s’opta per la
fixació en el punt central, que interromp l’antinode del primer mode de vibració. Així
s’estableix un punt fix, nodal, imposant el segon mode de vibració.
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En d’altres peces veiem les làmines suspeses elàsticament per altres punts, corresponents
a els nodes d’altres modes de vibració més elevats.

1956 Duraluminum Rectangles Operated by Bow or Percussion. Germans Baschet.

François Baschet descriu la peça a la pàgina 48 de Les Sculptures Sonores:
September 27th. The birth of a structure carrying 13 duraluminum rectangles,
corresponding to 13 half-tons of a chromatic scale. They are connected to a gum
holding whiskers for the echo effect and to two cushions. It is played with a mallet
or a bow.
These rectangles were cut in a 2 to 3 proportion: the shorter edge was two thirds
of the longer one, with a 5mm thickness. They correspond to Koenig's table. The
biggest was 21 :14cm. They were connected to the gum by a 2mm spring at a point
chosen because it was on a Chladni nodal line. The choice of the spring was
difficult. If it were too short, the plate would not vibrate. If it were too weak, it
would be difficult to set the loose rectangle in vibration with the bow. Moreover it
had to be stiff enough to carry energy to the plastic cushion and to activate the
whisker.
En aquest cas la subjecció potser es correspon al 9’47%, node propi del 3r mode. Tot i
això en aquesta peça primerenca, hi ha la intenció de transmetre la vibració des d’un
antinode a un sistema de difusors inflables afegits. Podem aventurar que si la subjecció
és prou elàstica, activant l’oscil·lació amb suficient energia, potser per fricció, potser es
pugui transmetre part de la vibració des d’una punt que segueixi oscil·lant com a
antinode. Per contra, en general entendrem que segurament no es pugui transmetre la
vibració d’una ona estacionària si la subjecció es produeix en un dels seus nodes d’una
manera massa elàstica. Així doncs, el comportament dels sistemes depèn d’un munt de
variables quan ens allunyem de les configuracions pròpies dels modes de vibració
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idiofònics. En aquest cas, fins que no tinguem accés a la peça original o a enregistrament
que puguem analitzar, no podem fer més que hipòtesis.
Altrament François Baschet ens recorda l’estudi extens realitzat per Chladni, que troba
els patrons de vibració comuns a les làmines i les planxes. Es a dir, aparentment, el gruix
del cos –que ens fa distingir entre planxa i làmina- si està pla, no altera aquests modes de
vibració, de manera que es comporta igual una làmina de 50x50mm i 1mm de gruix que
una planxa de 50x50mm i 5mm de gruix. L’estudi de Chladni, comença amb les làmines
rectangulars, localitzant nodes i antinodes principals i superiors, i avança vers làmines de
superfície més ampla. El mètode es desplega en variacions possibles alterant els modes
de vibració a través d’estimular l’oscil·lació des de diferents punts i aplicant pressions en
punts determinats, o fixant les làmines en llocs determinats.
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Làmines xiulants
Els Baschet fan una utilització diferent de les mateixes làmines idiofòniques lliures,
suspeses pels nodes, orientant-les de costat, per percutir-les pel costat estret, cosa que
estimula altres modes de vibració molt més aguts. El fet és que disposant les làmines
d’aquesta manera, ens trobem davant d’una estructura molt diferent, en forma de làmina
molt estreta i amb un gruix proporcionalment molt més gran.

Dibuix de François Baschet

Tot plegat es redueix a una qüestió de les proporcions entre les dimensions de la secció
d’una barra, que pot semblar òbvia però ens convé destacar. Si mantenim la longitud
com a dimensió de major magnitud per a una peça de metall en forma de barra, les altres
dues dimensions –amplada i gruix- poden tendir relacionar-se en proporcions diferents.
Quan les dues dimensions de la secció són iguals, amb un perfil quadrat, de fet parlem
encara de barra i no de làmina.

Secció amb els dos costats iguals.

En aquest cas, entenem que les ones es propagaran de la mateixa manera, amb les
mateixes longituds d’ona, i formant els mateixos modes de vibració tant si energitzem les
barres per un costat com per l’altre.
En canvi, si una de les dues dimensions de la secció d’una barra és gaire superior a l’altra
ens hi referim com a làmina.
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En el gràfic de l’esquerra, una de les dues dimensions és el doble que l’altra. La dimensió més gran passa a
cobrar importància, en aquest cas l’anomenem amplada i l’estimulem per aquesta cara, disposada en la part
superior. Aquest és l’ús que se’n fa arreu i des de temps immemorials.

Si considerem el gràfic de la dreta, i mantenim la peça amb la mateixa orientació i la idea
que la cara superiors és l’amplada i els costats perpendiculars són el gruix, trobem que
ara és el gruix el que és el doble que l’amplada. Estimulant la làmina per aquest costat
estret, podem imaginar que les vibracions es propagaran al seu interior d’una manera
diferent.
Recordem que les vibracions acústiques que creen els sons són de fet deformacions,
flexions elàstiques dels cossos repetides periòdicament. Observem que la forma dels
cossos és un factor determinant en quant a al seus modes d’oscil·lació possibles.
La rigidesa que presenta la làmina ampla i poc gruixuda – configuració convencional a
l’esquerra- a és molt inferior respecte a la làmina estreta i molt gruixuda –configuració
xiulant dels Baschet a la dreta-, que no pot doblegar-se de la mateixa manera.
La làmina ampla i plana convencional pot oscil·lar en la seva totalitat creant dos nodes al
22% dels extrems i amb un ventre al centre, amb una ona transversal estacionaria.
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Làmina suspesa pels nodes. Dibuix de M. Ruiz

Vista lateral de la flexió –molt exagerada per facilitar l’explicació- d’una làmina plana,
suspesa pels nodes naturals, quan reb un impacte des de la cara superior. La lamina
oscil·la amb ones transversals.
En canvi, la làmina estreta i gruixuda difícilment pot flexionar i vibrar amb ones
transversals tan llargues com suggeririen els modes naturals per a aquest mateix sentit si
l’estimulem amb un impacte des de la cara superior. En tot cas, es tractaria d’es ones
transversals són molt més curtes i ràpides, amb una quantitat immensa de nodes i
antinodes.

Vista lateral de la làmina xiulant. Realment pot flexionar transversalment?
Dibuix de M. Ruiz
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Hipòtesi dels modes de vibració transversals per una làmina xiulant, vista lateral.
Dibuix de M. Ruiz

En tot cas, es tractaria d’unes ones transversals molt més curtes i ràpides, amb una
quantitat immensa de nodes i antinodes, molt per sobre del mode fonamental.
El que més aviat podem considerar conduits per l’experiència empírica que en tenim, és
que en tot cas es formen ones longitudinals, amb una longitud d’ona molt més curta, en
funció principalment de la nova longitud que posem en vibració, l’antiga amplada de la
làmina.

Segona hipòtesi dels modes de vibració longitudinals, per una làmina xiulant, vista lateral.
Dibuix de M. Ruiz
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El procediment per a trobar aquests sons és molt senzill, però l’explicació del fenomen és
molt complexa. Les vibracions, les ones en que es propaguem les petitíssimes
deformacions elàstiques són tridimensionals, així que hem d’imaginar els patrons de
Chladni interactuant a l’interior dels cossos en totes direccions simultàniament,
acumulant-se en determinats llocs, on es creen els antinodes, i cancel·lant-se en d’altres
on es creen els nodes.3 Per aquest motiu, quan percutim una làmina convencional per a
estimular oscil·lacions transversals, originem també ones transversals, que reboten entre
els laterals amb menor intensitat, donant lloc als mateixos parcials que s’originen en el
sentit del gruix, la dimensió xiulant. I a l’inversa passa el mateix, percutint les làmines
pel costat estret, el mode de vibració més greu pot aparèixer en segon terme i extingint-se
abans, si la làmina segueix sospesa pels nodes que permeten les vibracions transversals.
Així ho veiem en l’espectrograma de l’enregistrament hem percutit una làmina de ferro
suspesa pel node fonamental de la cara ampla, amb una baqueta de fusta dura4, primer
per aquesta i deparés pel costat estret. Veiem que els parcials xiulants són de fet parcials
que s’exciten també en l’activitat de les làmines amples convencionals, però que
habitualment es filtren amb tubs ressonadors o amb baquetes més toves.

Espectrograma de d’una làmina de 190mm de llarg, 39mm d’ample, i 5mm de gruix.
Arxiu de so: 14.Làmina_cara_i_lateral.

3

Per ara hem renunciat a presentar una seqüència de gràfics d’aquests fenòmens interns tan complexos,
més aviat necessitaríem representar en fenòmen amb animacions, però cal imaginar el fenòmen. Les
vibracions s’obren camí des de punt d’acció en un dels costats, es propaguen ràpidament per l’interiror en
tres dimensions, i en arribar als extrems en moments diferents del temps reboten cap enrera de nou,
creuant-se amb tota la resta de rebots.
4
Un pangul de gamelan
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Hem editat un enregistrament del Xiulant Girant, i n’hem amplificat els mitjos, i
efectivament veiem com apareixen tot de parcials inferiors, que habitualment són
imperceptibles, però malgrat això estan presents a una baixíssima intensitat respecte els
parcials xiulants que efectivament escoltem, i que en l’espectrograma continuen essent
més lluminoses.

Arxiu de so: 15.xiulantgirant_jumping down_Edit_EQ_MID

Així doncs, les làmines xiulants dels Baschet són estructuralment les mateixes làmines
que hem vist anteriorment, però el seu comportament i rendiment acústic és diferent,
cosa que ens permet proposar aquesta configuració com un subgrup diferent
d’oscil·ladors.
Vist així, creiem que hi ha estudis a realitzar per a comprendre’n els modes de vibració,
poder comprendre la formació de nodes i poder utilitzar aquests coneixements en favor
d’un ús creatiu i un disseny de so informat.
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Estructura intervàl·lica dels parcials de les làmines xiulants.
Per ara, si observem l’espectre les 25 làmines xiulants del SAD, podem observar que hi
ha dos parcials aguts que són els que aporten la sensació de to de cada làmina. Un d’ells,
el més intens, és de fet el que escoltem com a to, però l’altre hi influeix, i amb una
escolta analítica ben entrenada es poden escoltar els dos. El que resulta un repte per al
comprensió entre la forma i la funció acústica és el fet que, veient la progressió dels
parcials d’una làmina a l’altra, constatem que l’interval que formen varia
substancialment. En la làmina més llarga aquest l’interval entre el parcial tònic i el
sobretò superior és d’una 4a augmentada. Les següents làmines van escurçant la longitud,
mantenint ample i gruix, (caldrà mesurar les dimensions físiques si es vol realitzar
l’estudi). Els parcials pugen de freqüència però l’interval entre ells s’escurça, passant
microtonalment per 3es, 2es i arribat a confluir i creuar-se. A partir del punt on es creuen
entre les dues làmines centrals, aquesta progressió variable entre els parcials continua: el
parcial tònic, més greu i audible, que ascendia més ràpid que l’altre, passa a ser més agut
que el parcial secundari. Així, la seqüència continua ampliant l’interval entre els parcials
de cada làmina, divergint de nou, passant per les 2es i arribar a una 3a Major.

25 Làmines de SAD
Arxiu de so: 16.SAD_làmines_xiulants_mono
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Làmines suspeses xiulants de SAD

Això ens fa pensar que es tracta d’un fenomen produït per la combinació del mode
longitudinal d’una dimensió que es manté constant, respecte del mode tranversal de les
longituds canviants, que malgrat restar inaudibles en els seus sobretons més greus,
interaccionen de manera determinant. Cal destacar que les làmines estan suspeses pels
nodes del modes de vibració fonamental de la làmina en horitzontal, pel que els seus
sobretons poden estar realment actius. La hipòtesis és que un dels dos parcials pertany al
mode longitudinal i l’altre al mode transversal. Com que les dimensions de les làmines es
mantenen estables per un cas i variables per l’altre, les seves progressions al llarg de
l’espectre són diferents.
És particularment interessant aquesta progressió perquè ens aporta sensacions tímbriques
i tonals amb matisos diferents, fruit d’un model d’oscil·lador aparentment igual. Però
constatem que tan sols variant lleugerament una de les dimensions, els fenòmens sonors
són diferents, per prioritzar-me determinats modes per sobre d’altres.
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Se’n podrien estudiar les relacions per a establir games amb un mateix timbre que ens
interessés. Justament la làmina central, la 13 de 25, presenta els parcials tan propers –
entre 6 i 4 Hz -que s’interfereixen creant uns batiments amb una textura de vibrato molt
ràpid, efecte que normalment obtenim si mesclem dues ones sinusoïdals molt properes,
efecte semblant a l’Ombak del Gamelan indonesi. Així doncs, poder incorporar en un sol
oscil·lador un efecte que normalment es produeix per la interferència entre dos
oscil·ladors, és molt interessant.

Arxiu de so: 17.SAD_làmina_central_batiment
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Baschet Brothers, Whistling Duraluminium Flat Bars, -títol provisional- Waddel Gallery, New York, 1963.

Exemple d’escultura sonora amb làmines xiulants. Disposades d’una manera en que és
difícil activar el mode transversal a propòsit. Habitualment les làmines xiulants presenten
una longitud que els confereix a la fonamental del seu mode transversal un to massa greu
com per poder transmetre’s a l’aire eficaçment, sense tubs ressonadors. Així doncs, el
que resta, són els parcials superiors, i més, disposades verticalment per a ser activades
per la cara més estreta, xiulant.
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Baschet Brothers, Títol desconegut, Waddel Gallery 1967

Aquesta peça ens porta a una altra aplicació de les làmines xiulants desenvolupada pels
Baschet que es basa en la direcció dels modes de vibració. Les làmines xiulants emeten
les vibracions en direcció perpendicular a l’eix establert per la longitud de la làmina. Les
dues cares estretes emeten els sons en aquest sentit.

- 233 -

Dibuix de M. Ruiz, que mostra la direcció del front d’ones d’una làmina xiulant,
en les dues direccions oposades.

Malgrat que quan la làmina està quieta això potser no sigui molt evident, si es mou,
l’efecte és manifest, pel contrast entre les zones on es propaguen les vibracions i les
zones on es propaguen menys. Així doncs els Baschet construeixen estructures giratòries
que canvien la posició de les làmines per a explorar totes les relacions entre les
direccions de propagació del so. Quan el so està en direcció a l’oïda es percep més
intensament que quan el so apunta en una altra direcció. Així doncs es poden crear
efectes que varien la intensitat del so, i les relacions de fase entre els rebots dels sons
emesos en dues direccions oposades, en funció de l’espai on es propaguin les ones.
L’usuari pot decidir la velocitat i la direcció de les làmines, per a experimentar amb els
efectes possibles, passant per moviments molt lents aprofitant que els sons de les làmines
poden ser molt llargs, fins a phasings molt ràpids. El tipus de fenomen exacte també està
per estudiar, en relació a la tessitura i la velocitat del gir.
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François Baschet, Les Structures Sonores, Pàg.108
By suspending duraluminum flat bars in a sort of xylophone arrangement and
striking them on the edge, we obtained a curious whistling effect. A high whistling
sound is the signature of the presence of high frequencies. For some reason there
is this build up of frequencies. If one bar vibrates at 3000 Hertz and its neighbour
at 3100, we hear 6400 Hertz. We further complicated the effect by physically
rotating the device, creating a waa-waa-waa-waa doppler shift sound for space
operas.

Sifflant-Tournant, François Baschet. Foto de Jordi Casadevall.
Arxiu de so: 18.Xiulantgirant_girant_tones and lines.

La riquesa d’aquest efecte es percep molt més clarament en l’escolta directa que no pas
en enregistraments estereofònics. Probablement faria falta com a mínim un sistema
binaural, o de so 3d, donat que els sons son direccionals però no bidireccionals, en el
sentit que es difonen amb major intensitat en una direcció des d’una cara recta, però
segueixen tenint un patró de propagació esfèric. Quan fem girar les làmines, el fenomen
de les ones rebotant contra els límits de l’espai és molt més complex del que podem
enregistrar i analitzar amb els nostres mitjans tècnics actuals.
Les freqüències agudes són molt direccionals, i només reorientant el cap lleugerament
podem percebre unes freqüències més que d’altres. Així dons, un enregistrament
estereofònic ens permet escoltar els canvis general d’intensitat percebuts des d’un punt,
però no la resta de matisos interactius de la realitat acústica.
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Tubs suspesos
Els tubs suspesos elàsticament pels nodes es comporten generalment de d’un manera
similar a les làmines planes habituals, en el sentit que es tracta de formes que tenen
suficient tensió per sí mateixos i suficient superfície com per a transmetre les seves
vibracions directament a l’aire, de forma idiofònica. S’utilitzen doncs els modes de
vibració naturals dels tubs, sense tensions ni nodes imposats externament.
En aquest sentit hem d’entendre que la noció de forma geomètrica, pel que fa als usos
acústics, cal definir-la per les seves propietats. Un tub cilíndric que tingui les parets
massa gruixudes i un forat interior massa estret, probablement no tindrà prou elasticitat
en la seva superfície com per emetre les vibracions a l’aire, i segurament es comportarà
d’una forma mes semblant a una barra. Cal destacar, per evitar malentesos que en aquests
tubs no t’utilitza el volum d’aire al seu interior com es fa en els tubs dels aeròfons o els
ressonadors, que produeixen el so per la longitud d’ona de la vibració longitudinal de la
columna d’aire. En el cas que ens ocupa, no s’estableix cap vibració longitudinal de la
columna d’aire a l’interior del tub. El que es fa vibrar és la part sòlida del tub, o sia el tub
en sí mateix oscil·lant transversalment, i no l’aire que pugui contenir.
Com més gruixudes són les parets del tub, més rígid és i més agut sona, com més fines
són les parets del tub, més greu és el mode fonamental. Rebaixant massa de les parets
amb una llima o una esmoladora –per l’interior o l’exterior de les cares que fem vibrarabaixem la freqüència.
Altrament, el comportament dels modes de vibració ha de ser necessàriament diferent si
es tracta de tubs amb cares planes, o si es tracta de tubs circulars.

Tubs de perfil quadrangular suspesos (de cares planes)
Malgrat que tradicionalment les campanes tubulars són cilíndriques, els Baschet utilitzen
habitualment tubs de perfil quadrat, que sembla que comparativament tenen un
comportament més proper al de les làmines, amb superfícies planes que semblaria que
poden oscil·lar amb major intensitat i més temps que els perfils circulars. De fet,
intuïtivament, podem imaginar que en posar en vibració una cara d’un tub de costats
plans –perfil rectangular o quadrat-, les altres cares de les mateixes dimensions entren en
ressonància, donat que teòricament haurien de tenir les mateixes freqüències naturals. Pel
que hem observat empíricament, els tubs de perfil quadrat, suspesos pels punts nodals
poden arribar a sonar (i ressonar les seves cares) durant 20 segons.
Els Baschet, generalment utilitzen tubs quadrats de dimensions relativament reduïdes,
que produeixen tons aguts. Altrament, es poden aconseguir tubs de dimensions majors.
Si les cares són prou amples i el seu gruix no és excessiu, es poden aconseguir tons
mitjos i greus.
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Modes de vibració
Els nodes, antinodes, i modes de vibració, es troben en els mateixos llocs proporcionals
de la longitud que hem vist en les làmines. Es poden localitzar a través de la cimàtica o
de la manipulació directa, sostenint el tub amb una mà per diversos llocs i escoltant els
parcials emesos.
Les formes de suspensió poden ser diverses, com passa amb les làmines, mentre sigui
prou elàstica per no interferir amb la formació d’ones estacionàries. Fins i tot, aguantantles amb els dits, els sons són sorprenentment llargs. Es poden fer forats en els punts
nodals sense que hi hagi canvis substancials en el to general, i utilitzar cordes o cintes
elàstiques, François Baschet utilitza també fils de pescar.

François Baschet, Kit de tubs quadrats. Segurament dels anys 90. Foto de M. Ruiz

Els sobretons però, responen a un patró intervàlic diferent del de les làmines, pel que
hem observat amb algunes peces originals Baschet. En l’exemple de Kit de tubs que hem
analitzat, els sobretons tendeixen a fondre’s en la sensació tonal, molt més unívoca que
en les làmines. Per sobre de la Fonamental, que canta el seu to clarament, apareixen una
4a justa dues octaves per sobre de la fonamental, i una 3a Major encara una octava més
aguda. Curiosament es tracta de sobretons consonàntics, però no apareixen a les mateixes
distàncies intervàl·liques respecte la fonamental que ho fan en la sèrie harmònica. El
següent sobretò és una octava curta, més baixa, que tendeix a ser una 7a major com més
aguda és la tessitura. Els següents parcials s’extingeixen molt ràpid i tenen molta menys
intensitat i probablement aporten color tímbric.
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Observem els sobretons 4 tubs més greus d’aquesta peça:
Interval:
1r tub:
2ntub:
3r tub:
4t tub:

F
sol5
la5
si5
do6

4justa
do7
re7
mi7
fa7

3M
si7
do#8
re#8
mi8

8a/7M^...
sol8
la8baix
la#8^
si^

Espectrograma del primer fragment de so de l’arxiu de so:19.Tubs_quadrats_suspesos

Aquests segon parcial en una 4a justa respecte la Fonamental apareix també en la font
amb tres tubs quadrats que hem pogut documentar. Els següents parcials sembla que
estan entorn d’una tercera però la seva relació varia d’una barra a l’altra.
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François Baschet, Font, i detall dels tubs quadrats del centre.

Arxiu de so: 20.Font_3tubs_3planxes
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Els Baschet han utilitzat aquests tubs quadrats en diverses peces d’ús instrumental, com
aquestes dues peces, de les que només n’hem trobat imatges en els arxius personals dels
Baschet; no en coneixem els propòsits concrets, el contextos d’usos, el títols ni les
datacions.

Intuïm que aquesta peça està afinada en dos nivells octavats, però no podem deduir si l’afinació és
cromàtica, diatònica, microtonals, a jutjar només per les longituds i la disposició.

Aquesta podria estar afinada cromàticament, o microtonalment, a jutjar per la seva disposició i longituds.
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També han fet servir els tubs quadrats en nombroses fonts, mòbils i escultures sonores de
petit format. En aquests casos, quan veiem planxes metàl·liques, a més de servir de
contrapesos per l’equilibri de les peces basculants, no serveixen per a difondre vibracions
donat que les pèrdues a través dels nodes és mínima, sinó que més aviat aporten
ressonàncies com a reflectors

(Títol i datació desconegudes)

Baschet Brothers, Kinetic and Musical Swing
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Esquerra: Mobile structure, 1977.
Dreta: Fountain David Bermant Foundation, datació desconeguda.

Fontaine. Col·lecció privada, Nova York, datació desconeguda.
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Tubs Cilíndrics Suspesos
El tubs de perfil circular, pel que hem comprovat empíricament es comporten d’una
manera respecte més variable respecte els seus parcials. En alguns tubs hem trobat el
mateix patró de sobretons que amb els tubs quadrats, però també, hem vist patrons
diferents pels tubs del mateix diàmetre i longituds diferents d’una mateixa peça. Aquest
fet el podríem atribuir al fet que els tubs eren activats en punts diferents. De totes
maneres trobem parcials molt propers entre ells, generant de vegades petits batiments, i
sensacions tímbriques diverses en funció de la tessitura. La física de les vibracions dels
tubs circulars és molt complexa i els Baschet no han deixat gaire més informació al
respecte, a banda de l’operativa per a trobar els nodes, i reajustar les freqüències canviant
les longituds. Estudiosos actuals ens expliquen que els tubs oscil·len de tres maneres
simultànies, en el sentit de circular de la secció, en el sentit de l’eix del tub –transversals,
doncs- i combinacions d’aquests dos modes.
Vibrational studies of simple cylinders reveal three predominant classes of flexural
vibration that radiate acoustically and create audible frequencies in bells. They
are circumferential modes, in which the wave travels around the cylinder
circumference with the natural resonant frequencies producing nodal lines in
plane with the axis of symmetry of the cylinder, axial modes in which the wave
travels along the length of the cylinder producing nodal lines perpendicular to the
axis of symmetry, and mixed modes produced by a combination of both motions.5
Bart Hopkin ens informa a la Pàg.37 de Musical Instrument Design que les campanes
tubulars estretes i llargues tendeixen a presentar parcials prominents. Podem intuir que
les freqüències més greus requereixen més superfície per a poder ser radiades a l’aire,
cosa que en les barres estretes tendeix a la bidimensionalitat d’una corda i per tant no es
radien eficaçment. En canvi, en les campanes, la superfície és major respecte dels tubs
llargs i estrets, cosa que els permet emetre sons greus amb molta presència.
En les campanes tubulars orquestrals, veiem que no se suspenen pel 22% de la longitud, i
s’utilitzen els parcials superiors per a crear la sensació tonal.
In tubular bells, modes 4, 5, and 6 appear to determine the strike tone and have
frequencies in the ratios 92:112:132, or 81:121:169, "which are close enough to
the ratios 2:3:4 for the ear to consider them nearly harmonic and to use them as a
basis for establishing a virtual pitch."[4] The perceived "strike pitch" is thus an
octave below the fourth mode (i.e., the missing "1" in the above series.)6

5

Calculated pitch sensations for new musical bell designs, Neil McLachlan i Densil Cabrera,
http://web.arch.usyd.edu.au/~densil/papers/MP020164.PDF (08/11/2015)
6

https://en.wikipedia.org/wiki/Tubular_bells. (08/11/2015)
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En diuen doncs que els parcials 4t,5è,6è, dels les campanes tubulars convencionals es
corresponen a intervals consonàntics d’una fonamental inexistent que el cabell crea, tot
buscant sentit al patró de distancies entre els sobretons. Uns sobretons que oscil·len
2,3,4 vegades la freqüència de la Fonamental virtual, en principi hauríem de trobar 8a, 5a,
8a.
Tanmateix, nosaltres hem trobat la mateixa seqüència d’intervals consonants dels
primers quatre parcials que en els tubs quadrats, que es corresponen a altres intervals
consonants:
F, 4a, 3M, 8a o7M^. Aquestes resultats els hem observat tant en diverses peces Baschet,
com en campanetes tubulars decoratives i en alguns tubs industrials senzills que hem
enregistrat pel nostre compte. En aquests casos, la sensació tonal depèn directament de la
Fonamental real -i no cap freqüència virtual- i els seus primers 3 sobretons.

Espectrograma de tubs de ferro cromat, d’unes campanetes tubulars típicament mogudes
pel vent. Arxiu de so: 21.Tubs_NoBaschet_lluçanès
Així doncs, ens emplacem a estudiar el motiu d’aquestes realitats i càlculs divergents, en
la utilització dels tubs cilíndrics i els parcials que generen una fonamental virtual en les
campanes tubulars convencionals.
Segurament es degui als punts de subjecció, que alteren els modes de vibració.
Altrament, apuntem alguns documents al respecte de les campanes tubulars, i els seus modes de
vibració i la percepció de to:
http://www.acoustics.asn.au/conference_proceedings/ICA2010/cdromICA2010/papers/p1020.pdf (08/11/2015)
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Alguns dels tubs d’Àngels negres presenten patrons de sobretons consonàntics des de la
fonamental, semblants als tubs quadrats i d’altres no.

Parcials d’un tub d’Àngels negres de François Baschet: La6, Re8, Do#9, Mi9, etc. (és a
dir F,4a,3M,5a, etc...) Arxiu de so: 22.Angel negres_la6_spectrum

Parcials d’un altre tub d’Àngels negres de François Baschet, segueixen clarament una
altra seqüència. Arxiu de so: 23.Angels negres_do7
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A l’esquerra, Àngels Negres. Arxiu de so: 24.Angels negres
A la dreta, Fountain Chinoise (també anomenada Font Entremaliada.)
Arxiu de so: 25.Font entremaliada_edit
Així doncs, com dèiem, trobem una gran variabilitat en els patrons de sobretons dels tubs
en funció de la longitud, gruix, diàmetre, punt de suspensió, punt d’acció, etc., pel que
ens emplacem a aprofundir-hi, més enllà del que els ha fet falta als germans Baschet.
Fixem-nos amb els usos dels tubs que han fet els Baschet. Per algun motiu no s’han fet
servir en la gama de l’instrumentari ni en cap estructura eminentment musical, com si
que podem trobar amb els tubs de perfil quadrat.
Sembla que els tubs rodons només els han fet servir per aplicacions de tipus més
escultòric. Particularment per a peces petites, fonts i mòbils. En aquests casos sempre
han utilitzar unes dimensions que produeixen fonamentals molt agudes. Així el seus
parcials són tan aguts que acaben tenint un impacte irrellevant en la sensació tonal.
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François Baschet, títol i data desconeguts

François Baschet, títol i data desconeguts
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D’altra banda, els Baschet també fan servir els tubs per a obres de format molt més gran,
permetent configuracions diverses i robustes per a obra pública. A aquestes esca-les el
joc dels parcials sí que pot ser rellevant. Altrament, com que aquestes peces no són de
naturalesa instrumental, la complexitat inharmònica dels seus eventuals parcials no
suposa cap inconvenient per les dissonàncies que es podrien crear en contextos musicals
convencionals. Més aviat, aquests tons inharmònics segurament esdevenen un factor
atractiu de la peça com a escultura sonora pública, invitant precisament a l’escolta de
tímbriques i tonalitats diferents de les més convencionals.

Escola Vaux le Pesnil, 1988
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Projecte d’Escultura Sonora i reciclatge col·laboratiu de François Baschet a Quebec.
Malgrat quan subjectem els tubs pels nodes es comporten idiofònicament, no descartem
que una connexió suficientment rígida, pugui produir una certa transmissió als cons.
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Floralies de Köln.

Veiem els tubs, a la part baixa de la peça, accionats pel moviment del vent.
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Bart Hopkin apunta en el seu llibre una possibilitat de modular la freqüència dels tubs,
fins a un cert punt, amb glissats: Submergint el tub per un extrem, l’aigua alenteix la
freqüència de les vibracions amb els que el so resultant baixa de to. Pel que hem pogut
comprovar empíricament, es pot arribar a abaixar molt la freqüència, però quant major
sigui la porció que submergim més s’atenua la ressonància, i per tant s’escurça la durada
i disminueix la intensitat.

Arxiu de so: 26.tub_glissando_agut_NoBaschet
Aquest recurs permet fer inflexions microtonals, com els instruments de corda sense
trasts, o els trombons de bares. Destaquem que en submergir un tub de coure en una
galleda, constatem que la fonamental i els parcials que no s’extingeixen després de l’atac,
poden baixar una tercera perfectament.
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Podria ser que aquesta peça descatalogada, utilitzés aquest principi pels glissats?

Font, peça descatalogada.

Per acabar amb els tubs, recordem que tot el que hem apuntat serveix pels tubs de
diversos metalls, ja que tubs de plàstic o altres materials es comporten molt diferentment,
per la seva estructura molecular. Els tubs de plàstic, PVC, o bambú, tenen una
ressonància molt més curta. Els Baschet han utilitzat diversos metalls. En la traducció
inèdita de Klangobjekte, François Baschet ens recomana diverses aliatges, i tractaments
per a que els tubs resisteixin l’aigua:
Suenan bien los tubos de duraluminio, que es una aleación de aluminio y cobre.
Como habíamos comentado anteriormente, hay que alejar el aluminio de las
salpicaduras de agua
[...]
Si una fuente tiene que permanecer más de 2 ó 3 semanas afuera, conviene hacer
anodizar el duraluminio o barnizarlo.
Existe otra aleación, llamada AGS (ó 6061-T6), que resiste mejor que el
duraluminio y que suena bastante bien.
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Casquets i campanes.
Els Baschet no han treballat en processos de foneria que els permetessin dissenyar
campanes. Tot i això, en diverses aplicacions d’escultura sonora, de petit i de gran format,
han utilitzat casquets metàl·lics com a campanes. Per a formats grans han utilitzat els
extrems tallats de bombones de gas, i per a formats més petits, han utilitzar peces
industrials que tenen forma de timbre de bicicleta. En ambdós casos, són formes
semblants als bols tibetans, i a altres bols com els que utilitzem domèsticament. Alguns
d’ells tenen un so magnífic.
Les campanes tradicionalment han tingut un comportament complex, amb parcials
d’espectre inharmònic, i les relacions entre els aliatges i les formes -els diversos gruixos i
diàmetres- ha sigut preservat gremialment pels fabricants, per evitar còpies i mantenir les
seves marques distintives. Les campanes produeixen un gran nombre de sobretons que
aporten el seu color tímbric distintiu. A més a occident solen produir un interval de
tercera menor per sobre de la fonamental, dues veus que es poden percebre com un
fenomen polifònic, tot i que la majoria de persones que no tenen un cert entrenament
auditiu no se n’adonin conscientment. Els diversos sobretons produïts per les campanes
estan controlats pels gruixos de les diferents seccions del cos circular, i cada fabricant té
una fórmula pròpia per a la sonoritat buscada.
Formes, nodes i antinodes
El fet és que els Baschet sempre han partit d’elements disponibles industrialment, i els
han adaptat mínimament trobant-los un ús sonor. A través de la cimàtica, i escoltant amb
estetoscopis, es poden localitzar les línies nodals i les regions antinodals on es
concentren determinades vibracions per determinats modes de vibració. D’aquesta
manera podríem trobar punts de subjecció per a modes de vibració superiors, i també
provar de rebaixar els gruixos en certes regions dels casquets per a reafinar parcials, tal
com vèiem en làmines i tubs. Altrament, podem entendre que de la mateixa manera que
passa amb les làmines i els tubs, com més gruixuts són els costats més rígida és i més
agudes són les seves freqüències, i quan més prims són els costats més greus. També,
quan més gran sigui els cos, més greu, i quan més petit més agut.
Aquestes peces tenen un comportament com el de les campanes, en el sentit més ampli
dels seus modes de vibració:
Desde el descubrimiento de Chladni, sabemos que un disco vibra fácilmente con
dos líneas nodales de forma de cruz. Da su sonido fundamental. Una campana es
básicamente un disco y su fundamental corresponde a dos líneas nodales
perpendiculares entre sí.
[...]
Así tenemos cuatro abanicos de los cuales dos empujan el aire, mientras los dos
vecinos los aspiran alternativamente.
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Il·lustració de J.Mariano Merino de La Fuente, Las Vibraciones de la Música.
El mode fonamental d’una campana estableix les mencionades quatre línies nodals i quatre regions
antinodals que vibren en oposició de fase alternativament.

D’aquesta manera, i com s’ha vingut practicant des de temps immemorials, localitzem un
node en el centre de la curvatura de la campana o el casquet, punt per on es pot subjectar
la peça sense interrompre la propagació d’ones estacionàries.
D’aquesta manera les regions antinodals on l’acció serà més eficaç per estimular la
vibració es troben al voltant de la boca de la campana. Els bols poden sonar fins i tot
quan reposen sobre el fons perquè no impedeix la vibració dels costats
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Els Baschet utilitzen els casquets en forma de timbre o de bol, en diverses fonts, que
solen passar desapercebuts entre la resta d’elements mòbils, planxes basculants que
recullen i distribueixen l’aigua alternativament.

Font Miró, exposició Musée de la Musique Paris, 2000
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Fountain Brunnen
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En algunes ocasions se serveixen del node central per a subjectar la peça i alhora
acoblar-hi altres elements, de tipus decoratiu, o funcional. En aquest cas, els tres cons
amb prou feines reben vibracions del casquet, però serveixen de vela per a utilitzar el
vent per a fer girar el casquet i activar el percutor del seu interior.

Le tournant.1970
Arxiu de so: 27.Tournant_Spinning-little-bell

Element per a mòbil sonor. En aquest cas el casquet és cilíndric.
(Evidentment cal suspendre’l per a permetre’n la vibració)
Arxiu de so: 28.Casquet_ocell
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Els Baschet també han utilitzat per a alguns encàrrecs, copes i vols de vidre, que tenen un
funcionament idiofònic semblant al de les campanes. Per poder augmentar la intensitat
del so radiat a l’aire han utilitzat tubs ressonadors afinats amb les peces de vidre, cosa
que no suposa cap alteració dels modes de vibració dels objectes idiofònics originals.

Font encàrrec d’Hermes, París,
reconstruïda per Terese Braunstein el 2013.

Detall de les copes de vidre i els tubs ressonadors. Les planxes d’inox generen el moviment que n’activa la
percussió amb pèndols.
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1964. Baccarat

Aquesta peça és particularment interessant perquè mostra les peces de vidre en forma de
campana i a sota els bols xatos en forma de casquet, tots ells amb els seus respectius tubs
ressonadors afinats. Els sons s’activaven amb uns teclats senzills, que transmetien el
moviment fins els martellets. Als costats, altres copes estaven fixades per poder ser
fregades amb arquets. No ens queda cap constància de les diferències de mides i gruixos
de les peces, de com van triar les peces, ni de la gama tonal que produïen.
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François descriu la peça així:
Les Sculptures Sonores, Pàg.106
May. We negotiated our first comission. The crystalmakers of Baccarat were
celebrating their bicentennial with an exhibition at the Musee des Arts Decoratifs
and they asked us to make a musical sculpture emphasizing the beauty and sound
of crystal,What a gorgeous challenge.The sculpture consists of 3 parts:
1) A curved background wall 4 meters high, 4 meters across. We used a special
way of buffing the aluminum sheets to obtain a moire effect. This wall was convex
in order toreflect the sound and the light.
2) A large keyboard of 17 keys connected to hammers which struck crystal bulbs
held in the air at a height of 2.5 meters by metal rods. Polished metal resonators,
tuned to the bulbs, as in a giant vibraphone, would amplify and mellow the sound.
Underneath, two huge crystal bowls coupled with sonic resonators of around one
meter in length produced magnificent low notes.
3) To the left and to the right, a series of crystal cups were set in vibration by bows,
like the bells of Abbot Mazzochi, the man who had inspired Chladni.
We were very proud of this big sculpture, but what touched me most was the
devotion of a museum guard who fell in love with the sounds and would ardently
compel the public to play with it.
En d’altres ocasions, els Baschet se serveixen de l’estetoscopi per localitzar regions
antinodals en casquets metàl·lics de majors dimensions, i acoblar-hi planxes plegades,
per a transmetre-hi part de les vibracions i que ressonin.

Grand Flamme, 1969 (Germans Baschet, Bernard)
Arxiu de so: 29.Grand flamme_campana
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Prototip de campana amb planxa difusora, i Campanar de Jouy le Moultier - Cergy Pontoise - 1981
Arxiu de so: 30.Prototip_campana_planxa

1980_Evry - Ecole des Pyramides
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Discos (plaques circulars)
Hem diferenciar el concepte de disc o planxa circular del el concepte de Gong. Els gongs
habitualment presenten una protuberància al centre, que genera una tensió en la forma i
altera els modes de vibració. Sovint també presenten una vora, un sòcol profund, una
banda cilíndrica, per on se solen sostenir. En aquesta configuració, al centre hi trobem
una regió antinodal.
Els discos als que ens referim es produeix l’efecte invers per mancança de la
protuberància central. En aquest punt s’hi origina un node, tal com ens indica Chladni, i
se solen sostenir per aquí.
Els discos rígids es regeixen per principis semblants als de les làmines. Una vegada més
les dimensions entre els gruixos i les longituds -en aquest cas, els radis-, acaben
comportant fenòmens acústics diferenciats.
Com major sigui el gruix, o més curt sigui el radi, més altes són les freqüències.
Com menor sigui el gruix, o més llarg sigui el radi més baixes són les freqüències.
Els discos utilitzats pels Baschet presenten unes proporcions suficients per a produir una
sensació tònica aguda i neta, malgrat els parcials inharmònics.
Les diferències entre els materials, les dimensions formals i les característiques del
percutors, originen qualitats tímbriques amb matisos diferenciats.

Detall de peça de sobretaula sense títol del taller de Jean Beauvais, Arxiu de so: 31.Disc_Molí_Roses
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Musical Roses, 1973, Col·lecció David Berman, Santa Ynez, California. (molins)
http://www.davidbermantfoundation.org/details.php?&Artist=74&Item=77 (08/11/2015)
Arxiu de vídeo: 33.The David Bermant Gallery_Musical Roses_Santa Ynez

Comparem el timbre nassal de l’anterior enregistrament realitzat al taller de París i el
següent, enregistrat a Barcelona, més brillant. Suspesos pel node del centre, poden
produir sons llargs i brillants. Si estan penjats verticalment, i la subjecció permet que
girin sobre l’eix del diàmetre vertical, es poden produir variacions d’intensitat degut al
canvi de direcció de les cares que emeten el so.

Arxiu de so: 32.Disc_tipus_font
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Aquest enregistrament d’un disc d’inox, -originàriament utiltzat pel nucli d’un conpercutit amb una baqueta dura mostra les fluctuacions de volum en funció de l’orientació
del disc.
A més, si ens fixem en les relacions entre els parcials, veiem una dos freqüències molt
properes, una mica per sota de Fa#6, -1430hz i 1460hz, menys d’un quart de to. Aquestes
generen el to fonamental amb un batiment rapidíssim que es tradueix en una textura
irisada. Pel damunt, hi trobem un Sol#7,3342Hz, al voltant d’una 9a, i durant menys
temps, però contribuint a la percepció tonal de la fonamental, una alta 8a, en 5826Hz,
fa#8.
Els Baschet els han utilitzat exclusivament per a fonts i molins. Tot i no ser molt habitual,
existeixen sèries de discos –anomenats crotales en anglès- , afinats amb escales
convencionals, per a usos de puntuació melòdica.

Font, títol desconegut
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Molí, Títol desconegut.
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Versió original de la Font per la Fundació Miró, Barcelona

La seva forma plana els fa particularment aptes per a trobar-ne els nodes a través de la
cimàtica. Si es modelen protuberàncies en qualsevol lloc de la superfície, s’alternen els
modes de vibració, i per tant tot el complex de parcials s’altera. Els Baschet només ho
han fet modelant protuberàncies al centre dels discs, per a incrementar la tensió general i
apujar la freqüència, segons François relata a Klangobjekte, amb motiu de crear
oscil·ladors per a les fonts.

Discos amb protuberància al centre
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Planxes
Si el gruix d’una placa passa a ser molt fi en relació a la superfície, podem considerar
aquesta forma com a “planxa”. Partint dels mateix modes de vibració d’un disc, que
tindrà un rendiment acústic diferent i unes possibilitats de manipulació diferents dels
discos fets per plaques més gruixudes. Com que tenen una gran superfície en relació a la
seva massa, són plenament idiofònics.
Les planxes de metall s’han utilitzat des de fa molt de temps per a simular el so dels
trons. Si no estan tensades particularment, i quan tenen una superfície molt gran en
relació al gruix, s’hi poden propagar longituds d’ona llarguíssimes i greus, i alhora
moltes altres ones simultàniament, de manera que les grans bandes de freqüències no
proporcionen sensació tonal. Amb un so proper al dels espectaculars gongs plans xinesos
i els plats de les bateries. Amb una percussió amb una intensitat moderada, els sons més
aguts creuen en la mescla, i es produeixen sons veritablement explosius. Podem trobar
sonoritats també molt diverses en funció dels materials i de les formes. L’inoxidable té
unes ressonàncies més brillants i prolongades que el ferro galvanitzat i l’alumini.
En alguns casos els Baschet utilitzen planxes amb contorns circulars, o polièdrics, una
mica com els plats d’una bateria, produint bandes de freqüències atonals, estridents.
L’exemple són els anomenats Gongs, d’acer inoxidable. En aquests casos, s’ha modelat
una protuberància al centre de la planxa alterant la tensió i els modes de vibració naturals.

Kit de planxes (Gongs) i detall de la protuberància central. El més gran fa uns 25cm de radi.
Arxiu de so:34.Kit_Planxes_hardsticks

- 267 -

Gong, Dècada dels 80
180x70x100cm

Arxiu de so: 35.gong_96khz_NAMI

Aquest enregistrament d’una acció de percussió intensa i reiterada ens mostra la planxa a
ple rendiment. Veiem amples bandes de freqüències, en tot l’espectre audible. Alguns
parcials apareixen lleugerament més prominents, i que eventualment es poden percebre
també com a xiulets sostinguts.
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Les planxes també es poden fregar, pel contorn com feia Chladni. Aquesta planxa en
concret, amb la seva poca tensió general es fa difícil de controlar. Segons la intensitat i el
punt on freguem, es concentren les oscil·lacions en algunes freqüències –menys que en
la percussió però encara moltes simultàniament- i produeixen tota mena de sons
estridents, d’una tímbrica agressiva i xisclant. En funció d’unes pocs factors, però amb
moltes variables, es poden escindir més o menys freqüències pures i xisclants, destacantse de la resta de textura tímbrica.

Arxiu de so: 36.Gong_bowed_musmus

Atrament, si freguem amb una Superball, o hi introduïm una vibració externa per
contacte o per ressonància, les planxes es poden comportar com a difusors i amb una
resposta en freqüències molt ressonant, acostant-se molt a altres configuracions Baschet,
que veurem més endavant.
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El Disque de l’instrumentari pedagògic ens mostra una altra configuració, amb una
proporció de radi molt més curt. És a dir un gruix major en relació a la superfície.
Presenta una tímbrica diferent, més propera a les campanes, amb una organització de les
longituds d’ona menys explosiva en tot l’espectre.

Imatge del Disc de l’Instrumentari. Imatge proporcionada per la SSB

Aquesta planxa és especialment flexible, feta a partir de discs de serra circulars
modificats. Fixat sobre un con difusor -no li cal per la difusió, però contribueix a filtrar
freqüències- per un punt lleugerament descentrat, el podem tensar per a canviar-ne
l’altura dels sons, amb glissats i articulacions microtonals fluïdes.

Foto inèdita, arxiu de Bernard Baschet, 1975-78, Harlem, Nova York.

Frame extret del video Le disque - l'instrumentarium pédagogique Baschet (Edicions Lugdivine)
https://www.youtube.com/watch?v=xSH5NVsRLM0 (08/11/2015)

En aquest vídeo el podem veure Franceso Russo manipulant el disc d’una com es fa amb
la Serra musical o el Flexatone: en tots els casos, la freqüència es pot canviar flexionant
la planxa i canviant la tensió. La serra musical, fregada amb un arquet pot produir sons
d’espectre harmònic.
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Làmines fixades
Les làmines fixades a les que ens referim són estructuralment com les que hem
caracteritzat prèviament. En aquest cas però, els Baschet ens mostren que les mateixes
làmines poden tenir un comportament diferent -amb modes de vibració diferents- si
enlloc de suspendre-les pels nodes les fixem rígidament. En aquest cas, estem imposant
una tensió externa als modes de vibració naturals, i imposant-ne de nous i diferents.
La seva manera de vibrar és més propera al que observarem amb deteniment en les
barres encastades. Aquest ja és un dels exemples modulars més característics del sistema
Baschet. El cas és molt més complex del que pugui semblar aparentment. La fixació d’un
element oscil·lant obre tota mena de noves interaccions, atenuacions i transmissions, que
depenen de la resta de factors.
Quan sostenim rígidament una làmina, estem reduint dràsticament el seu funcionament
idiofònic, per gran que sigui la seva superfície. Pràcticament tant com si aturem una
làmina de gamelan amb la mà. Això es deu a que amb una subjecció rígida -si les
impedàncies són semblants entre l’element subjectat i l’element de subjecció- les
vibracions es propaguen quasi com si es tractés del mateix objecte. Els Baschet doncs,
ens mostren una utilització no idiofònic de les làmines, en les que invariablement
utilitzen elements difusors afegits, ja siguin inflables, cons, pistons amb membranes,
cons, etc.

Percussió Ou, dècada dels 50

- 271 -

Les làmines se solen foradar i fixar a un eix perpendicular, i connectar-se a sistemes de
difusió, o a sistemes més complexos, com veurem en les peces multioscil.ladors i
multitímbriques.

Percussió de làmines, inflables i pistó de membrana. Frame extret de la cinta de la televisió pública
Francesa: Une Musique nouveulle, 1956. (https://www.youtube.com/watch?v=awaFd6gArLg)
(08/11/2015)

La fixació rígida, crea un node en aquella regió de la làmina, a partir del qual,
s’estableixen els ous modes de vibració, sempre de tipus inharmònic. Els partons
intervàlics entre els sobretons, deuen ser similars als de les barres encastades, més
endavant veurem perquè preferim no establir una formulació constant dels modes de
vibració. En tot cas, es mantenen les relacions entre les magnituds de longitud, amplada i
gruix, el conjunt d’altures resultants.
A diferència de l’ús idiofònic de les làmines suspeses pels nodes, els sons de les làmines
fixades presenten unes duracions molt més curtes. Les ones provocades per percussió es
propaguen ràpidament cap a la resta de sistema on estan connectades, i es podria dir que
es limiten al temps d’atac i una ona estacionària curtíssima, just per a escoltar la sensació
tonal relativament distingible que genera.
Com que sovint es connecten a sistemes ressonants, podríem pensar que les làmines
presenten ressonàncies prolongades, però de fet es tracta de la vibració d’un sistema
compost.
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Kits de làmines, arxiu de François Baschet. Barcelona, anys 80.

Podem assegurar que les vibracions que s’estableixen són transversals. Quan la fixació es
realitza en el centre de la làmina, les dues meitats simètriques poden retroalimentar les
ones progressives per un temps lleugerament més llarg, i potser creant ones estacionàries.

Dues peces de l’Instrumentarium Pedagògic Baschet. L’Etoile i l’Escalier. Fotos de M. Ruiz.

En alguns casos, casos els Baschet han fixat les làmines dividint-les en dues meitats
asimètriques, que produeixen dos tons diferents. Diverses peces de l’Instrumentarium
basen el seu so únicament en les làmines. L’Etoile presenta 3 làmines asimètriques, amb
6 sons, alguns d’ells prou greus. L’Escalier presenta 7 làmines fixades simètricament, de
forma que queden dos teclats iguals a banda i banda, propicis per a jugar entre dues
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persones, o tocar amb les dues mans. Les 3 Croix, utilitza 6 làmines fixades
simètricament per parelles. Vegeu-ne la caracterització al llibre d’annexos.

Les 3 Croix de l’Instrumentarium. Foto M. Ruiz. Arxiu de so: 37.Instrumentarium_3Croix_patterns

Chollet B, Percussió multitímbrica, amb 3 làmines asimètriques.
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Els Baschet sempre han utilitzat unes dimensions que produeixen tons fonamentalment
mitjos.
Si s’utilitzen baquetes dures, amb puntes de fusta, evidentment l’atac evidencia un kling
metàl·lic. Els sons curts, secs, poden cobrar un timbre càlid i ple si s’utilitzen baquetes
amb puntes de cautxú dur. Pot sonar molt més proper a una làmina de fusta del que es
podria esperar d’una làmina metàl·lica. Aquest tipus de timbre sol recordar els d’uns
bongos petits, i segons com s’utilitzin poden evocar percussions electròniques de techno
minimal.
Tal com es pot apreciar en les peces que hem pogut enregistrar i analitzar7,
-Percussió Zagreb BCN, Percussió Zagreb SMSO8, Chollet B, Bali, Bali SMSO, 5creus
BCN, les 3 Creus de l’Instrumentarium, Kit de làmines – les làmines poden oferir
segurament els sons més secs i curts de tots presents en l’obra Baschet. Tot i això solen
utilitzar-se en sistemes que més complexos: amb diverses làmines que comparteixen
ressonàncies, amb difusors que aporten formants i ressonància, etc.

Les làmines del Zagreb de St.Michel-sur-Orge, de 1962, percutides amb baquetes Baschet amb punta de
goma dura, ens mostren aquests sons curts, reduïts quasi només a l’atac i no obstant, amb una certa
sensació tonal. Algunes de les làmines generen freqüències que duren més enllà de l’atac. En aquest cas,
veiem que les cada làmina de la parella (sons 1i2, 3i4, 5i6) activa els parcials de l’altra, perquè estan
connectades a un mateix eix. Arxiu de so: 38.Zagreb_SMSO_creus

Cal destacar que les combinacions de làmines fixades conjuntament, com a part d’un
sistema, també poden generar tons lleugerament sostinguts, encara que els difusors no
aportin pràcticament ni ressonància ni reverberació. L’activació dels parcials de les
làmines que estan fixades en un mateix eix genera acords subtils; es tracta d’una tímbrica
7
8

Consulteu les corrensponents fitxes de caracterització i arxius de so al llibre d’annexos.
SMSO, per referir-nos a la versió conservada a St.Michel Sur Orge, al taller de Bernard Baschet.
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amb una certa qualitat harmònica en segon pla, per darrere d’un atac més ple i de to
indeterminat. A jutjar pels sons greus que hem trobat en algunes peces que fixen les
làmines en barres llargues, -i que no torbem en les làmines que van directes als conssembla que la barra aporta freqüències al conjunt.

Espectre d’un fragment de l’Arxiu: 39.kit 3 creus_slownocturne, enregistrat amb les un Kit de làmines
d’autoconstrucció, de 2012, amb cons de cartró. Veiem nombroses freqüències que ressonen, i que
apareixen en les diverses parelles, formant acords, en un segon pla, per darrera del so oclusiu de l’atac.

Kit de làmines, anys 80

Kit de làmines, 2012.
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Sovint, cal aïllar un sistema de làmies per evitar que les vibracions es transmetin a
l’estructura de suport. Per a això, els Baschet utilitzen uns tubs de cautxú, per l’interior
del qual passen les barres que connecten làmines i difusors. El tub de cautxú s’encasta
dins d’un cilindre metàl·lic que amb prou feines reb la vibració del cautxú. Així
aconsegueixen que el màxim d’energia de l’atac es transformi en so.

5Creus, exemplar Francès, anys 90, Bernard Baschet i Frederic Bousquet.

D’aquesta manera es pot decidir quantes làmines ressonen entre elles i aïllar-les de la
resta de sistema, per mantenir una certa claredat i evitar que se sumin massa parcials, si
és això el que es vol.

Aïllament de les làmines i els difusors del Bali, amb els cartutx de goma entre les potes.

Malgrat que els Baschet no parlen dels seus criteris per a afinar les làmines enlloc,
trobem escales pentatòniques majors, menors, pentatòniques estranyes i exòtiques,
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escales xentonals de passos iguals properes a escales tonals, etc. En esser fixades en un
mateix eix, cada grup genera els seus propis formants molt específics. Coneixent aquesta
barreja, els Baschet dosifiquen a voluntat el número de làmines. Trobem peces
multitímbriques que inclouen el so d’una sola làmina, i d’altres amb parelles, diverses
parelles que generen petits grups ressonants entre elles, grups de 3, 7, 8, i més.

Bali, 8 làmines, anys 60.

Bali, 16 làmines

Els sistemes de làmines poden semblar senzills i austers; a simple vista hom pot pensar
que quan n’ha sentit una ja sap com sonaran totes, però amaguen sorpreses que no es
poden imaginar fins que les hem escoltat en cada configuració particular.
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Barres encastades
Les barres encastades presenten un funcionament relativament senzill, amb modes de
vibració inharmònics, enteses com a objectes aïllats. Ara bé, no ens consta cap peça
Baschet que utilitzi una sola barra encastada com a oscil·lador. Els Baschet utilitzen
conjunts de barres encastades de molt diverses maneres:
·barres llises
·barres roscades
·barres roscades curtes amb pesos als extrems
·barres roscades amb pesos intermedis
·barres roscades dobles connectades amb pesos perpendiculars.
A més la família organològica dels Cristalls Baschet també forma part d’aquestes
configuracions, oscil·lant però d’una forma diferent –harmònicament-, pel mètode
escollit d’estimular-ne la vibració.
L’obra Baschet presenta centenars de configuracions diferents que utilitzen barres
roscades. Donarem les nocions genèriques que puguin ser vàlides per tots els casos.
Per parlar de barres encastades, hem de definir breument el concepte de barra i
d’encastament. Com veiem en la definició de les làmines, per barra entenem aquells
objectes llargs que tenen les dues dimensions de secció iguals - ample i el gruix-, o que
tendeixen a ser iguals, és a dir que no són làmines. Altrament, quan la secció és circular,
cilíndrica, la definició de barra és indubtable. No entrem en aquestes disquisicions per
capritx, sinó perquè en algun punt veurem altres formes encastades, làmines fines, per
exemple, i serà interessant adonar-nos de les possibles diferències i semblances en els
seus modes vibracionals. Notem també que sovint, en altres fonts diferents de Baschet,
se’ns descriu el comportament d’una làmina i d’una barra igualment, tant si estan
encastades com si no. Això, a grans trets és correcte, però com hem vist amb les làmines
xiulants, cal tenir en com compte l’impacte de les proporcions diverses dels costats de al
secció en l’activitat dels modes transversals i longitudinals. Quan entrem en detall per a
cada cas concret, cal saber discernir si la assimilació entre làmines i barres és adequada o
no. Habitualment, una característica de totes les barres, és que precisament per la seva
manca de superfície en relació al volum, tendeixen a no poder transmetre la vibració
directament a l’aire, tal com passa amb les cordes. Les làmines i les barres, presenten els
mateixos nodes quan les suspenem elàsticament; però així com les làmines presenten una
superfície notable que les converteix en objectes idiofònics, les barres, suspeses pels
nodes amb prou feines irradien les ones estacionàries que es creen al seu interior.
De la mateixa manera, si encastem una barra per un extrem, la barra no irradiarà les
vibracions al medi; així doncs la propagació de les vibracions dependrà de la resta
d’elements del sistema en que s’encastin les barres.
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Modes de vibració , nodes i antinodes.
Per la nostra experiència directa i pel que ens diuen els Baschet, sembla que l’única
afirmació vàlida per totes les configuracions de barres roscades, és que quan es
percuteixen o pincen, oscil·len en modes de vibració inharmònics. Personalment només
podem dir que en el treball de camp trobem un manifestacions molts diferents, que no
coincideixen amb els comportaments descrits numèricament per la física. Això implica
que els càlculs per a preveure els intervals dels parcials i la localització dels nodes, siguin
més complicats i amb resultats poc intuïtius. És a dir, els comportaments previstos són
correctes per una sola barra encastada, però canvien en configuracions compostes de
diverses barres encastades, per efecte de les ressonàncies complexes que s’estableixen.

Bart Hopkin, Musical Instrument Design, pg.40

Els llibres de física acústica ens descriuen els primer els modes de vibració d’una barra
encastada convencional, vulgui dir el que vulgui dir.:
F1
1 node: 0%
1antinode:100%
F2=6.27f1
2 nodes: 0% ,77’4%
1 antinode: 50%
F3=17.55f1
3 nodes: 0% ,50%, 86’6%
2 antinodes: 31’6%, 68’4%
f4=34.39f

Gràfica dels primers 4 modes transversals, amb les longituds exagerades per a visualitzar els nodes i
antinodes. Representació dels modes de vibració inharmònics, d’una barra fixada per un sol extrem.
Gràfic extret de http://www.mechmat.ethz.ch/NM_Presentations/Microresonators_JCGerlach.pdf
(08/11/2015)
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Creiem que és molt destacable que les observacions –i les caracteritzacions amb proves
empíriques- que oferim en el present estudi, no siguin enunciades en cap dels documents
sobre acústica dels que hem consultat. Trobem doncs l’afirmació constant d’uns intervals
concrets, que només es produeixen en algunes condicions determinades, però no sempre.
Segurament doncs, l’obra Baschet obre amb una profusió i profunditat l’ús i l’estudi dels
modes de vibració de les barres encastades. Tan sols podem constatar doncs que els
modes de vibració són extremadament variables en funció de la complexitat dels
sistemes de barres.
Tal com anuncien els Baschet a Organologie des Estructures Sonores Baschet, no sembla
possible encara aventurar una formulació per una previsió del comportaments tant
complexos de les barres en els sistemes compostos amb elements discrets:
Les lois acoustiques pour les verges vibrantes sont beaucoup plus complexes que
pour les cordes, surtout quand on augmente les diamètres. Dans nos expériences
nous avons remarqué que nous obtenions des sons de structure non classique. La
fréquence fondamentale disparaissait derrière des partiels ou bien présentait la
forme d'une bande de fréquences. Ainsi il était difficile de partir de note précise.
Les accords étant pratiquement impossibles, chaque musicien privilégie une
perception personnelle.
En tot cas, el que sí que podem fer, és caracteritzar, els comportments genèrics comuns a
les diverses aplicacions de les tiges encastades desenvolupades pels Baschet,
aproximant-nos a les variacions estructurals de cada subgrup.
.corda de piano encastada
·barres encastades llises
·barres encastades roscades
·barres encastades roscades curtes amb pesos als extrems
·barres encastades roscades amb pesos intermedis
·barres encastades roscades dobles connectades amb pesos perpendiculars.
Amb la caracterització de a les variacions genèriques de les barres, i la caracterització
dels casos concrets, aportar algunes dades, que permetin formular les hipòtesis
adequades per a l’estudi d’aquests sistemes complexos.
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Sons complexos, longituds d’ona, modes de vibració
Podem mantenir les nocions fonamentals respecte les dimensions generals, per a totes les
formes de barres: En termes generals, entre dues barres d’igual gruix i longituds
diferents, la barra més llarga presentarà longituds d’ona més llargues, i sons més greus.
Entre dues barres d’igual longitud, la barra més estreta presentarà oscil.lacions més
lentes i, per tant, sons més greus.
De totes maneres, com que les barres fixades per un extrem oscil·len en modes de
vibració diferents, es pot donar tot el contrari del que hem anunciat. Això és deu al fet
que els parcials més greus d’una barra llarga poden ser massa greus per a esser radiats
eficaçment, de manera que n’escoltem només els parcials superiors. Una longitud més
curta de la barra, pot tenir els seus parcials més greus en un registre audible i radiat
eficaçment, pel que aquests sons més greus tinguin major amplitud que els parcials aguts.
Això produeix uns salts de tessitura que poden semblar il·lògics, si no es coneix la
naturalesa complexa dels modes de vibració.

Espectre d’un fragment de l’arxiu enregistrat amb el Kit de barres llises,
Arxiu de so: 40.kit tickelphone_exploration_on_cascades_and tickles
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Podem veure que les barres encastades, entren en ressonància en major o menor mesura,
sigui quina sigui la barra que s’acciona. Així doncs, podríem veure que la suma dels
parcials de les barres que coincideixen, constitueixen una mena d’estructura de formants
general, que fa el comportament de cada barra individual es fongui en una resposta de
ressonàncies nova, diferent del seu comportament individual. Això fa que no puguem
extrapolar el comportament dels parcials que observem per una longitud i gruix d’una
barra en concret, per a contextos diferents, donat que depenen de la relació amb la resta
de sistema.
Barres relativament curtes i estretes, com les que utilitzaríem en un Kit d’autoconstrucció
o en les petites gàbies de les escultures mòbils, poden vibrar en registres molt greus.
Altrament, presenten parcials molt aguts si l’atac hi acompanya, així doncs, despendrà de
la resta de sistema de difusió, el fet que les oscil·lacions dels modes més greus es facin
audibles o no.

Corda de piano encastada
El cas de la corda de piano (filferro acerat que es ven industrialment) presenta
semblances amb les barres encastades, quan es fixen per un sol extrem, donat que de fet
es tracta de peces metàl·liques amb una forma molt semblant. La diferencia es troba
sobretot en l’elasticitat, i la proporció entre el diàmetre i les longituds utilitzades
habitualment. Els Baschet utilitzen aquest material com a afegit de ressonància, cosa que
veurem més endavant, però en aquest cas, hem de fer esment d’unes poques però
destacables ocasions, en que els Baschet utilitzen aquest material com a oscil·lador
encastat, proposant variants de la configuració de
Kalimbes i Zanzes. En aquests casos, les peces tallades
de corda funcionen d’una forma molt semblant a les
barres encastades, però s’accionen per pinçament. Els
modes de vibració complexos presenten les mateixes
característiques.
Volem destacar una variant encara més singular,
invenció que creiem poder atribuir a François Baschet,
com és la utilització de la corda de piano
fixada per dos extrems formant una “D”
encastada. Així que les dues meitats de la
llengüeta ressonen i es reforcen com fan les
dues barres dels diapasons, però oscil·lant
de manera inharmònica. A més, aquesta
configuració és molt més agradable al tacte
que les peces simples pinçades per l’extrem.

Kit Zanza, anys 80.

Fragment d’una peça trobada a Jean Beauvais.
Foto M.Ruiz 2014
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Barres encastades llises
Les barres llises utilitzades solen ser de ferro, inox i alumini.
Les barres llises presenten uns modes de vibració que només es veuen alterats per la
ressonància en sistemes compostos. A diferència de les barres roscades, que poden
presentar afegits que modifiquin els modes de vibració, le barres roscades dels Baschet
s’utilitzen sense alterar els gruixos ni la forma, llevat de la modificació de la longitud
Trobem maneres diferents d’encastar les barres:
·Encastades a pressió, en els col·lectors circulars, formant “gàbies”
·Roscades per un extrem, i collades normalment (es poden percutir i fregar)
·Encastades entre dues genives, “sandwich” (es poden percutir i fregar)
També hem trobat algun ocasió on la barra no s’encasta sinó que es fixa amb un cargol,
després d’haver-ne corbat un extrem i formar un cercle.

Amiens, les barres estan corbades a l’extrem formant un cercle, a l’interior del qual passa un cargol, i es
colla fixant-la amb una volandera ampla.

Les implicacions a nivell d’accionament i la relació amb el col·lector s’explica en els
apartats respectius. La descripció de les funcions tonals s’explica amb detall en les
caracteritzacions de cada peça al llibre d’annexos, i en el capítol referit a les games i
disseny de to.
Percutides: El comportament és quasi el mateix que el de les barres roscades.
Trobem peces amb barres roscades de formats diversos, des de peces de sobretaula fins a
peces monumentals. Algunes percussions són activades per teclats de piano.
Fregades: La superfície llisa és particularment adequada per a fregar-les. En aquest cas,
els modes de vibració estan a mig camí entre els modes inharmònics propis de la
percussió, i els modes harmònics de la fricció dels Cristalls, en funció del punt d’atac i la
intensitat d’aquest.
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D’esquerra a dreta: Miyamotophone, Sakamotophone, Sad2, Brontosaur. Algunes de les peces de gran
format amb barres de més de dos metres de llarg. Fixades entre dues genives en Sandwich. En aquests
formats, una sola barra pot produir molts de parcials diferents, audibles per separat, fregant en els punts
adients.

Exemples de peces de format mitjà i petit. Les barres presenten un diàmetre d’uns sis mil·límetres o menys.

La foto de l’esquerra –1967, Galeria James Yu, de NY- mostra l’únic cas conegut en
que les barres llises presenten una massa afegida a l’extrem, que en modifica els modes
de vibració. Aquesta és la configuració d’oscil·ladors explorada exhaustivament per
Harry Bertoya. La peça de la dreta, -Demi Lune- està especialment dissenyada per a
fregar-la.
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SoundStructure with bow and Balloon, 1955
Una de les primeres peces amb barres encastades dels Baschet, desapareguda al cap de
poc temps, utilitzava barres aparentment llises, fixades passant per dins de cargols més
gruixuts. Sembla ser que les barres presentaven pesos mòbils, que es podien fixar al llarg
de la longitud, com es fa amb els diapasons científics. No hem vist cap de dels dues
característiques en cap altra peça. Altrament, el sistema és viable. Aquesta peça es podia
percutir, però estava especialment pensada per a la fricció amb arquet. François intuïa
moltes possibilitat en aquesta configuració, i en el seu llibre lamenta que Jacques Lasry
no s’interessà per la fricció amb arquet, i de resultes d’això mai van desenvolupar
aquesta línia tant com els hauria agradat als Baschet.
Les barres llises fregades amb arquets, generen una gran diversitat de comportaments.
El fenomen l’hem intentat descriure en el capítol dedicat als modes d’acció, i en
l’anàlisi d’algunes peces fregades. En alguns casos trobem espectres complexos
heterofònics, i en d’altres d’espectre harmònic. En aquest sentit no ens atrevim a
classificar les barres llises com a oscil·lador d’espectre harmònic, però no podem negar
l’evidència que encertant el punt d’acció, una barra canvia el seu mode de vibració
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completament inharmònic per un d’harmònic. Donada la complexitat del fenomen que
mereixeria una tesi en exclusiva, ens permetem aportar una certa documentació i
emplaçar-nos en els capítols específics per acostar-nos al fenomen.

Quatre espectres diversos, amb sensacions tonals diferents, documentats en la peça SAD, i que es troben en
l’anàlisi més detallat de les peces.

Espectres harmònics de la Peça Amiens i de la peça Brontosaur.
Els arxius de so es troben en les fitxes de caracterització de les respectives peces al llibre d’annexos.
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Barres roscades encastades
Les barres roscades permeten articulacions molt diverses.
En comparació amb les barres llises, se’n pot canviar la longitud d’una forma molt més
senzilla. Trobem tiges encastades sense cap pes, que aporten el mateix comportament
inharmònic que hem descrit fins ara. Altrament també en trobem d’altres que duen pesos
en posicions específiques, malgrat que no hem trobat cap document original on es parli
del procés de localització ni de la relació entre la ubicació, el pes, la inèrcia i els modes
de vibració
Les barres roscades sense pesos presenten doncs un espectre inharmònic condicionat per
la simpatia entre el conjunt de parcials de cada barra. I estan subjectes a les mateixes
lògiques complexes que hem vist en els barres llises encastades. Aquests sistemes físics
generen sistemes xentonals, ja que tant si es renuncia o s’aposta per afinar algun ordre de
parcials d’acord amb alguna escala arbitrària, la resta de parcials s’acomoden per
simpatia, formant intervals que no tenen perquè concordar amb cap sistema pitagòric, de
consonàncies harmòniques justes, en les que les seves freqüències es relacionin dins dels
paràmetres de les escales occidentals tradicionals. Els Baschet n’eren conscients, i
malgrat que la majoria de músics no n’han tret un gran rendiment, trobem una increïble
varietat d’aplicacions més escultòriques, per a provocar l’escolta d’aquestes games de
sons diferents de les habituals.

Gàbia i inflable, 1968, Chicago; Machine á écrire de 1965, restaurada el 2010 per Uli Zinke; Percusió
sense títol, Köln 1970; Tomikophone 1970, Kit Barres, anys 80.
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Barres roscades amb pesos intermedis
Les làmines fines i tiges encastades de les Kalimbes presenten un espectre inharmònic
com els d’aquestes barres encastades Baschet. Tradicionalment, en les Kalimbes els
parcials es reafinen, rebaixant massa de determinades regions. Bart Hopkin9 ens
presenta una guia acurada de les diverses opcions per a reafinar els parcials, apujant o
abaixant-ne la freqüència.
Altrament els Baschet no han restat mai matèria, sinó que han afegit pes en determinats
punts de les barres, en forma de fixar volanderes amb rosques. Amb la recerca
contemporània del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB10, hem comprovat que
efectivament, en aplicar pesos en punts determinats de la longituds d’una barra,
n’alterem els modes de vibració, de manera que durant el procés, es pot reajustar la
fonamental i els següent parcial a voluntat. Així doncs, hem aconseguit els intervals
consonànctics que buscàvem, per disposar d’un exemple de barra encastada, que ofereixi
una sensació consonàntica, i un exemple de peça harmonitzada a consciència.
En tot cas, la resta de peces Baschet presenten tota mena de possibilitats entre les
sensacions tonals heterofòniques, les sensacions tonals monòdiques més o menys
definides, sempre en relació amb la resta de sistema. Al llarg de la llarga trajectòria dels
Baschet podem trobar barres de gruixos molt diversos, amb pesos situats en posicions
diverses. Podríem dir que cada cas és únic. En molts dels casos, les peces que presenten
barres amb pesos intermedis, presenten diverses configuracions en un sol sistema, pel
que trobem timbres diferents en una sola peça, relacionats per la ressonància simpàtica
entre les parts. Per aquest motiu hem preferit centrar la caracterització dels sons i els tons
complexos en l’estudi més detallat d’algunes peces concretes.

Percussió de títol desconegut, de 1969, diverses barres roscades amb pesos intermedis i als extrems.
9

http://windworld.com/features/tools-resources/overtone-tuning-in-lamellaphones/ (08/11/2015)

10

Veure la peça Peix de Fusta, Après-Baschet, al llibre d’annexos.
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Peces de títol desconegut i diverses barres roscades amb pesos intermedis i als extrems.

Percussió de títol desconegut, 1964-1967

Chollet A, foto de J. Casadevall, 2015.

Chollet B, foto de J. Casadevall, 2015.
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Barres roscades encastades amb pesos a l’extrem.
Les barres roscades encastades que presenten pesos a l’extrem són sempre curtes.
Malgrat que no puguem precisar quan podem dir d’una barra que és curta, si observem
les tenen pesos a l’extrem lliure, ens adonarem que són sempre les més curtes de totes les
barres encastades utilitzades pels Baschet. La seva forma d’oscil·lar han canviat
completament respecte la resta de barres encastades, per la suma dels dos factors:
·Ésser curta, o sia proporcionalment força gruixuda
.Tenir un pes circular a l’extrem, format per volanderes.
Podrien fer pensar en bolets, i al taller Baschet els hem donat aquest sobrenom, per
estalviar temps i ser més eficaços en la comunicació. Les vibracions d’aquestes barres
presenten duracions molt més curtes, segurament pels dos factors que esmentàvem.
Ofereixen dos sons diferenciats, si es percuteixen en el pes o en la barra.
Fonamentalment és el mateix espectre però amb una predominança d’uns parcials o
altres. En general, els tocs en l’extrem del bolet, produeixen sons càlids i plens.
La sensació tonal que poden tenir, està en funció del sistema en que es trobin.
En Peces com Percussió Zagreb, on tots els oscil·ladors encastats són de tipus bolet, la
sensació tonal és clara. Probablement Aokiphone devia presentar un so semblant. En
peces multitímbriques com Chollet A i Chollet B, la sensació tonal és molt menys
distingible, per una banda pel contrast amb altres barres que presenten sensacions tonals
molt més definides, i pel fet de no estar afinades en les tonalitats imperants. Així doncs,
podem entendre que s’han afinat en altres tonalitats, per a produir sons de tonalitat més
indeterminada, de manera que puguin contrastar amb els tonals, i aportar un contrast
tímbric que permeti puntuacions de tipus més rítmic.

Bombo Telescòpic, anys 60 //

Aokiphone, Osaka 1970
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//

Percussió sense títol conegut 1970

Dibuix inèdit de François de la primera versió de la percussió Zagreb, i una de les versions recents

Espectrograma del so d’un bolet de Zagreb, que mostra un atac complex i bàsicament una freqüència amb
sensació tonal suficientment clara. Arxiu de so: 41.Zagreb_tiges_bolets
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Barres Roscades N-Fitting
(barres dobles amb pesos perpendiculars a l’extrem)
Una barra fixada pel dos extrems, pot acabar presentant els mateixos modes de vibració
d’una corda. Així que el seu comportament s’allunya dels modes inharmònics.
En algunes poques ocasions, els Baschet utilitzen aquest sistema complex, igual que el
sistema N-Fitting ideat pel Cristall, canviant el punt d’acció del cristall per un pes.
Les Sculptures Sonores, Pàg.51
Percussion with Dead Weights, 1956
November 10th. Bernard was working on tuned percussions. He removed the glass
rod notes we had used and he replaced the glass rods with a dead weight which he
could strike with a mallet.
He said, 'Suppose we glue miniature mallets on the finger-tips of gloves. It would
save the trouble of manufacturing a mechanical keyboard.' But this idea was never
carried out.

En la Percussion with Dead Weights de 1956, i a la Percussió Cromàtica per a Marc
Atoine Millon de 2005, i en diverses percussió multitímbriques, s’utilitza el sistema de
tiges dobles del Cristalls Cromàtics reemplaçant la tija de vidre per un pes metàl·lic
equivalent, que estableixen ones estacionàries amb una sensació tonal molt neta.
La Percussió Cromàtica per a Marc Atoine Millon és una percussió cromàtica amb dues
octaves, basada exclusivament en aquest tipus d’oscil·ladors, i en altres peces
multitímbriques s’utilitza com el generador de sensació tonal més clara. En aquesta
ocasió hem trobat els pesos en forma de cub, i en la resta de casos simplement unes
quantes volanderes. La ubicació del pes es pot modificar per ajustar l’afinació.
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Percussió Cromàtica per a Marc Atoine Millon, 2005.

Dues versions diferents de la percussió Multitímbrica Chollet.

Trobem els pesos dels extrems orientats tant cap a munt com cap avall, en diverses
variacions de les percussions multitímbriques, basades en la percussió de Chollet.

Artsenal2. Atelier Bousquet-Baschet
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Molles
Les molles utilitzades pels Baschet són sovint fetes a mà pel mateix François, del mateix
tipus que les utilitzades en les suspensions dels cotxes, és a dir, tenen una tensió pròpia.
Les molles acumulen energia mecànica i la dissipen lentament. Així doncs, si estan llire
de contactes que interrompin la transmissió de les vibracions, una vegada excitades
estacionàries que oscil·len llargament.
Com a oscil·ladors principals, s’utilitzen fixades només per un extrem en algunes
configuracions multitímbriques, o actuen també de ressonadors simpatètics.
També trobem una de les peces més singulars de l’Instrumentarium, formada per una
molla llarga, fixada en un extrem per la base, i amb un con difusor a l’altre extrem.
Com a objecte no idiofònic, requereix de difusors afegits.
Les molles poden vibrar amb freqüències molt greus i molt agudes, donada la seva
multiplicitat de parcials, que es mantenen vibrant llargament. Presenten un espectre
summament complex, amb una sensació tonal desdibuixada. En fregar-la amb la mà o
una baqueta tova, es produeixen bandes de freqüències en greus i mitjos, que
emmascaren oscil·lacions que semblen seguir la sèrie harmònica.

Espectrograma de la molla de l’Instrumentarium. Arxiu de so: 42.Molla_Instrumentarium
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En funció de la forma d’accionar-les, s’estimulen modes greus, rodons, densos i obscurs,
i segons com se’ls exciti, apareixen parcials més aguts i brillants. En tots els casos, els
sons tenen quelcom de submarí. No hem torbat reflexions ni nocions teòriques sobre els
seus modes de vibració ni en Baschet ni en altres fonts, més enllà de la coneguda
capacitat ressonadora i reverberada, però aventurem que la rotació helicoïdal de la tija
que forma la molla, deu vibrar en un mode complex, tant en la longitud aparent, com en
la longitud real plegada sobre sí mateixa.
La mateixa forma de la molla, amb el seu contorn ondulat, permet ser gratada i raspada
longitudinalment de diverses maneres, aportant un so granular, un gran ventall de rugits
singulars. Bona part de l’atractiu per a infants i adults, és la seva mobilitat, que permet
evidenciar la focalitat i direccionalitat del so.
El gran sustain de les molles ens permet tocar-les suaument i notar la vibració en les
nostre mans. Si les agafem amb fermesa, n’aturarem la formació de le sones
estacionàries, però si les toquem amb delicadesa, atenuarem la intensitat i aturarem
alguns parcials, però podem continuar sentint la vibració en els nostres dits.

Molla de l’instrumentari, Foto de M. Ruiz
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Oscil·ladors d’espectre harmònic
Sabent que les barres encastades en ser fregades poden oscil·lar amb vibracions
d’espectre harmònic, ens disposem a caracteritzar els sistemes d’oscil·ladors d’espectre
harmònic dels Baschet.
·Cristalls Baschet (configuració de barra encastada amb tiges de vidre fregades)
·Cordes
·Vent (tubs)
·Veu humana

Cristalls Baschet
Els cristalls Baschet són de fet una aplicació de els barres encastades tan desenvolupada
que crea una família instrumental en sí mateixa. Els Baschet mai s’han amagat de la
inspiració provinent de l’Euphone del mestre Ernst Chladni. Altrament, el Cristall
Baschet s’ha desenvolupant en múltiples configuracions i usos, pel que veritablement es
pot considerar una invenció genuïna. Com que la configuració de l’oscil·lador incorpora
el sistema d’acció, el descriurem com a un tipus oscil·lador en sí mateix. Això, es deu en
bona part a que el comportament dels modes d’oscil·ladors és diferent de les barres
encastades percutides o fregades amb arquet. Tots els diversos sistemes de muntatge de
Cristalls, generen una vibració sinusoïdal fonamental de sensació tonal absolutament ben
definida, que es pot sostenir tan llargament com es vulgui, i una petita quantitat
d’harmònics, que pot incrementar-se en funció dels difusors.
Totes els muntatges de Cristalls responen a un funcionament general, que es pot resumir
en la utilització de tiges de vidre fregades amb els dits mullats, fixades
perpendicularment en barres roscades encastades en els col·lectors. La tija de vidre, no
produeix cap so en si mateixa, perquè en fregar-la amb els dits humits, vibra
longitudinalment, cosa que estimula directament una oscil·lació transversal en la barra
metàl·lica encastada.
L’ús de la fricció de vidres amb els dits mullats és un procediment conegut arreu.
Donada l singular conjunció de la mecànica entre la fricció i lliscament consecutiva que
es produeix, que genera una transferència de l’energia mecànica en vibració. Amb altres
medis líquids que presentin major adherència, els dits no lliscarien i s’aturaria el
moviment; si utilitzéssim líquids amb major viscositat, el lliscament seria massa superior
a la fricció, de manera que no hi hauria fricció ni transferència d’energia.
Cal esmentar, que l’efecte es produeix en ambdues direccions, cosa que permet produir
una vibració continua canviant el sentit de la fricció en arribar a un extrem, així com
ritmes ràpids combinant friccions curtes alternant les dues direccions.
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Així mateix, la idea és mantenir el pes de les barres contant, donat que del seu pes, es
deriva la inèrcia i la freqüència la que vibrarà, que ha de poder ser constant. Quan la
vibració longitudinal de la tija de vidre, excita la vibració transversal de la barra
encastada, aquesta imposa la seva freqüència a al conjunt, i al tija de vidre també, com
passa amb les canyes de l’embocadura de clarinets i saxofons. L’element que genera la
vibració en l’oscil·lador es contagia de la seva freqüència. Per aquest motiu, es en el
cristall es busca un valor constant que no afegeixi complexitat a la resta de sistema, i
aporti la mateixa inèrcia per a totes les barres.
Per a les freqüències més agudes, François recomana utilitza barres més curtes, més
lleugeres, per evitar que pugui imposar el seu mode de vibració per sobre del de la barra
encastada.

Cristall d’Yvone Lasry. 1965, Podem veure les barres més curtes pel registre més agut.
Fragment foto de R.Mose, de la revista Life.

Existeix un sofisticat i molt recomanable estudi sobre la relació dels modes d’oscil·lació
de les tiges de vidre i les barres roscades realitzat per F. Gautier, J-L. Le Carrou, A.
Elmaian, F. Bousquet, presentant a Proceedings of 20th International Symposium on
Music Acoustics de Syndey 2010.
D’alguna manera ens ha semblat entendre que la fricció genera un moviment que es pot
representar en una funció d’ona quadrada que oscil·la entre dos valors fixos, d’on es
derivaria l’espectre harmònic de l’oscil·lació transversal de la barra, propi de les
oscil·lacions d’ona quadrada. Deixarem la qüestió oberta per a noves col·laboracions en
les nostres recerques futures.

- 298 -

(Fragment de l’article de F. Gautier, J-L. Le Carrou, A. Elmaian, F. Bousquet citat)
http://www.lam.jussieu.fr/Publications/Conferences/ISMA2010_Gautier.pdf
(08/11/2015)

Connexió de les tiges de vidre de Sekinephone de 1970, restaurades per M. Ruiz el 2013: embut de llautó,
collat una làmina de metall elàstic (Stainless steel spring type). Foto de M. Ruiz.
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Quan parlem de Cristalls Baschet, François ens descriu 3 muntatges bàsics, tot i que n’hi
ha alguns més, com el simètric i les seves variacions. Tots ells funcionen de manera
similar, però tenen capacitats diferents per mantenir l’estabilitat d’afinacions amb valors
cromàtics. Tots ells es poden disposar en vertical, horitzontal i inclinats:
Cristall Straight Fitting
Cristall L-Fitting
Cristall N-Fitting
Aquests sistemes de muntatge reben el nom per la semblança amb la forma de les lletres
L i N usades, es tracta d’una denominació mnemotècnica.
Una qüestió fonamental per a la òptima transmissió de la vibració de la tija de vidre a la
barra roscada, és la forma de connexió entre els dos elements. Inicialment els Baschet
utilitzaven unes peces en forma de forca, on podien collar les tiges de vidre. Tanmateix
el sistema que ha perdurat és la utilització una peça de metall flexible, que permeti la
pressió sobre el vidre amb una certa elasticitat. La idea és poder fixar les tiges de vidre a
aquesta peça, de manera que es puguin canviar si es trenquen. Com és habitual amb els
Baschet, tot està dissenyat per ser modificat fàcilment, des del punt d’acció al recanvi de
peces danyades.
La tija de vidre s’encola amb resina epoxi dins d’uns embuts de llautó o alumini fets a
mà, que es poden substituir per terminals elèctrics, que presentin uns diàmetres adequats.

Dibuix de François Baschet per les instruccions dels Kits.
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Cristall, Straight Fitting
Les Sculptures Sonores, Pàg. 56
The 'straight' fitting has no tuning bar. One tunes according to the length and the
weight of the glass rod. This fitting is good for long sustained notes. The glass rod
(5 to 6.5mm in diameter - and up to 7mm for structures for children) is glued
(epoxy or sealing wax) into a brass or stainless steel socket which is fixed by a
stainless steel 5mm screw to a fork-shaped, flat stainless spring O.8mm thick.

Il·lustració de François Baschet, Straight fitting.

Aquest sistema és el més senzill i el que treu un major rendiment en intensitat de la
fricció. Altrament pot generar algun problema a l’hora de mantenir l’estabilitat entre els
cromatismes de les barres adjacents.

Fragment del Cristall Trombó donació al Museu de la Música, foto V.Matamoros 2010,
i Cristall 1955 SoundSculpture with Glass Rods
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Cristall, L-Fitting
Les Sculptures Sonores, Pàg. 55
The 'L' fitting is the easiest. If you compare it to a violin, the glass rod is the bow.
It gives no sound. It creates a relaxation vibration and carries it on. It does not
need to be tuned like Franklin's cups or Chladni's clavicylinder. Only the weight
is important: for high pitches, it has to be light. The threaded rod would be the
string one tunes by moving the vertical steel bar (20 x 6mm x 90mm in length).
Toward the left the pitch gets higher. Toward the right it gets lower.
The question is to decide at what distance from the gum the glass rod should be
fixed. One must experiment. Still, it should be closer to the gum than to the tuning
bar. It depends on the inertia of the contraption: weight of the gum; weight of the
radiators (cones, piston-pipes); weight of the neighbouring notes. We deal with
systems having tenths of degrees of liberty. Even Lord Rayleigh and apocalyptical
equations cannot help us. Try and err.
The surplus lengths on the right are very important. It took us two years to
understand how it could help us. When the rod vibrates, a node appears close to
the tuning bar. The surplus stabilises the node. If it is too short, the node is not
precise. If it is too long, additional nodes may appear and ruin the sound. The
surplus should be about one-third the total length of the rod.

Il·lustració de François Baschet, L-fitting.

Cristall sense títol, Harlem, 1975-78. Foto inèdita, arxiu Bernard Baschet.
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En aquesta configuració, els pesos son tots iguals, i determinen amb la seva posició la
freqüència de barra. Això permet una major precisió en l’afinació i una major estabilitat
en els cromatismes. En alguns casos, trobem aquests pesos anomenats macelottes o
plongeoirs.
El text de François és explícit en quant a la dificultat que tenim per a donar una fórmula
respecte la longitud total, el punt d’atac i la posició del macelotte, donada la gran
diversitat de paràmetres en joc.

Cristall Trombó, sense títol conegut.

Cristall Trombó, MOMA, 1963

Trobem Cristalls amb els pesos posats en els dos possibles sentits de la mateixa direcció
de la tija de vidre.
Sovint, aquest sistema es combina amb difusors metàl·lics –planxes doblegades- , cosa
que produeix una sonoritat propera a la dels instruments de vent broquet, pel que sovint
aquesta configuració s’anomena Cristall Trombó.

- 303 -

Cristall, N-Fitting
Les Sculptures Sonores, Pàg. 56
In the 'N' fitting, the upper bar must be thinner than the lower one, say 5mm in
diameter on top and 6mm below. No surplus length is used. It is the most precise
fitting, especially for high pitches.

Il·lustració de François Baschet, N-fitting.

Aquest sistema és el més consistent, precís i estable en l’afinació de cromatismes.
Fonamentalment el trobem en les peces d’us més clarament instrumental.
La barra de suport, que no s’activa directament amb la fricció del vibre, també oscil·la i
crea un circuït de vibracions més complex. Donada la disposició alineada de la tija de
vidre, el macelotte i les dues barres, el sistema restringeix els modes de vibració
habituals resultants de l’encastament més simple, i condiciona la direcció en que tot el
sistema actua en tant que oscil·lador individual. Aquesta modificació dels modes de
vibració convencionals per a les barres encastades, suposa un àmbit d’estudi per sí
mateix.
Amb el pas dels anys, els Baschet han passat d’utilitzar macelottes de les mateixes
dimensions per a tots els registres a cercar dimensions diferents per tessitures diferents.
En els cristalls cromàtics de la primera època de Lasry-Baschet, alguns macelottes es
reforçaven amb volanderes afegides, de manera que ja es va iniciar el procés
d’ajustament del pes, la massa, per a optimitzar el rendiment per a cada freqüència
desitjada.
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Fragment de Glass Rod Structure, pour J Lasry, 1956.

Les diferències en les dimensions dels macelottes, pretenen igualar la resposta en
intensitat per a diferents tessitures, de manera que la mateix acció en tots ells doni uns
resultats equivalents, facilitant encara més la tècnica interpretativa.

Foto de l’arxiu de Bernard Baschet, dels diversos macelottes diferenciats d’un Cristall Cromàtic.

Els Cristalls Cromàtics més evolucionats han desenvolupat empíricament una sèrie de
macelottes completament individualitzats per freqüències. Els estudis realitzats pels
Baschet acaben donant pas a la formulació de plànols precisos, que permeten la
producció mecanitzada d’elements de forma seriada, per la limitada producció
comercial de cristalls d’estudi i de concert.
- 305 -

Cristall dissenyat per François Baschet i realitzat per ell mateix i Andreu Ubach, com a versió d’estudi,
més econòmica que un Cristall de Concert.
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Altres sistemes de Cristall.
Els Baschet han desenvolupat altres configuracions alternatives per a les barres roscades
estimulades per la fricció de cristalls.
Fixació simètrica
La configuració més diferent respecte l’ús habitual de la barra metàl·lica encastada és el
sistema simètric, que posa dues meitats d’una barra en ressonància. Els modes de
vibració han de ser forçosament diferents, donat que no es produeix un encastament com
el que hem vist fins ara. Veiem dues variants que comuniquen la vibració des dels punts
que fixen la longitud vibrant de la barra, o des del centre de la mateixa.

Il·lustracions de François Baschet

Aquesta fixació, va permetre el desenvolupament d’un sistema de cristall que permetia
els glissats, desplaçant els dos punts simultàniament. La idea és prou clara però el
sistema de palanques era molt complex, per a aconseguir mantenir la tensió en la barra
mentre els punts de fixació es desplacen, amb l’acció d’un pedal.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 77
The next reincarnation was a group of 3 braced pistons. Each of the pipes gave
three or four notes. For each pipe, there was a sliding casing operated by a lever.
This lever, sent the casing up and down and simultaneously also modified the
length of the threaded rod supporting the glass. This rod was held by hard rubber
rollers. The musician Jacques Chollet "pumped" the music with so much gravity
that it never occurred to anyone to laugh. The lowest note was a C (Ut) of 64
hertz, 150 cms long. This structure was purchased by the Instrument Museum in
Brussels.
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`
Il·lustració de François Baschet i foto del Cristall Bass Pump de 1956, Museu de Bruselles.

Trobem altres variacions sobre el principi de la barra simètrica.

Il·lustració de François Baschet de Glass Rod and Flat Cone
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Barres Doblegades
Durant un període curt, trobem algunes poques mostres de cristalls que presenten les
barres encastades, doblegades per la seva base en angle recte. Entenent que en aquest
punt de doblec, es deu produir algun node, i que hi ha pesos afegits a la base, se’ns fa
molt difícil esbossar quina és la dinàmica dels modes de vibració, tot i que a la pràctica
l’efecte final deu ser semblant. Dissortadament mai hem pogut parlar d’aquesta
documentació que hem trobat amb cap dels dos germans Baschet, i caldrà trobar
testimonis, les peces originals, o fer assajos empírics per comprendre les possibles
diferències respecte els altres sistemes.

Cristall propietat de Bernard Baschet.

Cristal avec 1 cône fibre de verre - Musée des Arts déco - 1970
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Cordes tensades
Els comportaments de les cordes són sobradament coneguts, i descrits en diversos
capítols d’aquesta tesi. Els modes de vibració harmònics i la seva sensació tonal és
coneguda mil·lenàriament, pel que no reiterarem aquí les explicacions. Com és manifest,
les cordes tenen una superfície total molt reduïda en proporció a la seva extensió, pel que
necessiten de difusors afegits. En aquest camp els Baschet realitzen aportacions molt
originals, començant per la guitarra amb difusors pneumàtics de François, fins a les arpes
amb planxes metàl·liques.

Peça descatalogada , anys 50.

Els Baschet fan variacions experimentals de les estructures pròpies dels cordòfons
tradicionals -com ara salteris, arpes, pianos, guitarres, violins, contrabaixos- aportant tota
mena de permutacions en els sistemes de difusió, i modelat i modulació de la gama.
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Fins on sabem, sempre han utilitzat cordes d’acer i de niló, tensades de maneres diverses.
En ocasions s’utilitzen clavilles convencionals. En moltes altres ocasions, els Baschet
han ideat sistemes de fixació molt simples i eficaços, atrapant la corda en un cargol, entre
dues volanderes, afluixant el cargol per a reajustar la tensió de la corda i tornant collar el
cargol. Aquest sistema pot mantenir l’afinació durant anys.

Esquerra: detall d’Harpe Verticale de Beranrd Baschet, 1970. Foto de Roseta M.B.2015.
Dreta: Detall de Cordes, foto de M.Ruiz.

En alguns casos, les afinacions són variables, reajustables fàcilment i a voluntat.
Les cordes de l’Instrumentarium pedagògic, altres tipus d’escultures de tipus salteri, i les
cordes de les planxes de veu, es poden ajustar a voluntat, utilitzant una clau fixa.
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En d’altres les afinacions estan predeterminades, passant tant per seqüències
de tons consonants, com en el cas dels rellotges musicals, i en d’altres, la seqüència era
aleatòria, com en el cas de la Meditation Fountain de Berlin.

Peces autòmats: Musical Clocks, N.Y. 1970, i Meditation Fountain, Berlin 1974.

Trobem cordes com a oscil·ladors principals en peces de diversos formats, tan autòmats
com escultures interactives i instruments.
Una part del cordòfons Baschet, proposen variacions que s’allunyen de les formes d’us
convencionals dels instruments tradicionals. Curiosament pocs instrumentistes han
aprofitat aquestes idees, pel que els Baschet han continuat utilitzant les cordes en
configuracions més escultòriques per a propiciar contextos d’escolta i d’ús no
convencionals.
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Il·lustració de François Baschet de Weeping Piano, Weeping Tympanon, Weeping Guitar.
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Alain Villeminot ens relata un fenomen que sembla increïble, però que volem recollir,
per analitza-ho empíricament en futurs estudis. Villeminot ens explica que durant una
època a partir dels 70, van desenvolupar una sèrie d’arpetes amb les cordes tensades amb
arcs. Això va donar lloc a l’arc de l’Instrumentarium.

Arpetes amb modulació sense títol; esquerra, Japó 1970; dreta, França.

Aquestes peces estaven pensades per a jugar modulant la tensió de les cordes, i aquest
efecte era el més important. Així doncs, les cordes es tensaven fins a que produïen un so
agradable, però no es buscava cap afinació en concret. Resulta que passat un cert temps
fent sonar la peça, els Baschet van detectar que les tensions es reajustaven i apareixien
intervals consonants. Tot i que podria semblar una facècia esotèrica, els Baschet van
repetir l’experiència diverses vegades, per descobrir si era una casualitat o si hi havia
algun fenomen de reajustament provocat per la ressonància. Villeminot ens relata que
cada vegada es produïa el mateix fenomen. Un matemàtic controvertit anomenat Evariste,
va conèixer el taller Baschet i quan va conèixer aquestes arpetes va dir que allò era la
prova que necessitava per a demostrar les seves teories al respecte de determinades
sincronitzacions en processos biològics, en la síntesi de proteïnes. Evariste es va quedar
amb una d’aquestes arpes. Villeminot en té una a casa seva i hem comprovat que hi ha
un interval de 5a i 6a majors. En aquestes arpes no hi sol haver un mecanisme per a
ajustar finament la tensió, les cordes es cargolen en una volandera, que no permet
operacions massa delicades. Així doncs, hem trobat que l’afinació resultant en intervals
justos, és un fenomen destacable, que ens indica fins a quin punt la ressonància podria
tenir un impacte en un procés de reconfiguració de les estructures.
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Vent – bisell
Els Baschet dediquen també certa atenció als aeròfons. Sovint es tracta de xiulets i
instruments de bisell, que produeixen el so per la pertorbació que es genera en xocar
l’aire contra el bisell. En la majoria de les vegades, els xiulets són construïts,
particularment per François, dirigint fluxos d’aire contra bisells metàl·lics. En algunes
ocasions també s’utilitzen xiulets convencionals, que queden ocults. Aquestes
aplicacions s’utilitzen fonamentalment en fonts i peces mòbils que evoquen els cant dels
ocells. L’aire es condueix contra els bisells per l’acció de manxes de peu, de mà, o pel
canvi de pressió resultant de submergir els xiulets a l'aigua. Desafortunadament no hem
tingut accés a cap de les grans fonts d’aquest tipus, i no hem pogut estudiar-ne el
mecanisme de prop.

Detall d’una Font de François Baschet sense títol, pendent de Restaurar, al taller de Jean Beauvais. Foto
de M. Ruiz, 2014.

Les Sculptures Sonores, Pàg.125

THE FOUNTAIN AT MEXICO CITY, 1972
Helen Escobedo, Professor Soto-Soria, and Diego Ramirez, the directors of the
Autonomous University Museum in Mexico City, asked me to construct a large, 30
x 18 foot, sound fountain for the Museum.
Jets of water make the birds rise, descend and turn. The sound, similar to
nightingale song, is produced by pipes that dip in the water. The current of air is

- 315 -

produced by a vacuum set on reverse so it blows air out. The birds are
mechanically programmed to sing one after the other and then in chorus. A kinetic
fountain installed in I973 at the University
A l’article de la revista Leonardo 1987
A kinetic fountain installed in I973 at the University of Mexico […]operated by
waterjets, would ‘sing’ on the quarter of an hour with whistles that dipped into
thewater.

The fountain at Mexico City, 1972
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Ocells amb xiulets activats per manxes manuals. (Els podeu Escoltar al llibre d’annexos).

Esquerra: Peça descatalogada per restaurar, vegetació i ocells, amb xiulets activats per manxes.
Dreta: Flamenc xiulador.
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Veu
Una aportació també poc coneguda dels Baschet, són les Tôle a Voix, planxes pensades
per a aportar ressonàncies a la veu. Efectivament hauríem de tractar la qüestió en
l’apartat dedicat als afegits de ressonància, però volíem insistir en el fet de la utilització
de l’oscil·lador més íntim i antic del món, la veu humana. Les planxes de veu permeten
acostar el timbre de la veu humana a l’univers de sonoritats Baschet, aportant dues
dimensions diametralment oposades, aparentment.
Per una banda, la ressonància de les planxes, crea una llarga reverberació catedralícia
que transforma la sensació d’espai i aporta harmònics superiors i saturació, tot efectes
que duen la veu humana a un terreny oníric. Per altra banda, fa un lloc en el conjunt de
l’obra Baschet per l’aspecte més humà i orgànic del so, aportant una oportunitat per a
desenvolupar el cant i la recitació d’una forma diferent. D’alguna manera, permet
reconnectar la veu, com a so harmònic i familiar per excel·lència, amb la resta d’univers
de sons complexos del Baschet.

Tôle a Voix, arxiu de Bernard Baschet.
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Bàsicament són les planxes d’inoxidable utilitzades com a difusors en els Cristalls però
amb un disseny que permeti acostar-s’hi sense perill, per cantar projectant la veu contra
una aresta central, i estimular tota la seva superfície. El gruix de les planxes sol ser
inferior a 0’5mm, fins a 0’3mm, per a que sigui fàcil fer-les ressonar amb poc esforç
sense contacte directe. Com més a prop de la planxa s’emet el so, més reacciona. A més,
solen incorporar un joc de cordes que aporten vibracions per simpatia, activades per la
vibració de les planxes, i també es poden utilitzar com a oscil·ladors, per a fer-se una
base arpegiada o fregada per al cant.

Espectrograma de l’arxiu de so: 43.Tôle a voix_originalRuids

Fixem-nos que en determinats registres, els harmònics superiors sonen amb major
intensitat que la fonamental, pel que l’efecte és el d’una segona veu octavada que
sembla més un Cristall Baschet que una veu humana. La saturació de la planxa pot
sonar molt propera al dels Cristalls. La veu pot ser utilitzada en totes les seves
articulacions, des de xiuxiuejos pianíssimos fins als crits i brams més estripats. La
reverberació i la ressonància permet una reconsideració de les qualitats de la veu, dels
sons vocàlics i consonàntics, en un context diferent. La senació d’espai immens i
profund, està a l’abast, una reverberació que rarament tindríem a disposició, amb la
mateixa intimitat que en permet la planxa de veu. Proporciona una ocasió per
reconsiderar les durades, la tímbrica, les inflexions tonals més mínimes.
No hem d’oblidar que les planxes presenten un vèrtex còncau, i es canta contra l’aresta
central, de manera que l’usuari queda de cara amb el seu propi reflex en la planxa, i
d’esquenes al món. Això afavoreix un estat d’escolta molt centrat en el so, i una
immersió completa en la reverberació. El control dels matisos es deriva d’una forma
d’experimentació molt intuïtiva, i es pot aprendre ràpidament emprar-los d’una forma
creativa. Altrament, també pot ser utilitzada amb instruments de vent, que es beneficien
dels mateixos fenòmens de ressonància i reverberació.
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Bernard Baschet cantant en una Tôle a Voix, frame extret del Documental The transfiguration of Daily
Life, d’Eric Marin.

Així doncs, la planxa de veu proporciona sons híbrids, on la veu humana es fon amb
masses d’harmònics saturats. És un bon exemple de l’ interès per tota mena de sons
present en l’obra Baschet, tenint sempre molt en compte el paper que juga la sensibilitat
i el plaer sensorial de participar directament del so acústic.
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2.2.2. ACCIÓ
L’element o funció que François Baschet descriu en les diverses versions de la seva
definició fa referència a:
...energy to start and maintain the oscillation
...Device or energy to create and maintain (entretien) of the latter movement
...A form of energy that activates the vibrator (wind, bow, percussion, etc.).
...Energia para mover este elemento
Els modes naturals de vibració dels oscil·ladors- o els modes que imposem aplicant
tensions externament- es produeixen pel subministrament d’energia amb alguna acció,
que estimuli l’oscil·lació i si es pot, la mantingui.
El fet de conceptualitzar la forma de proporcionar l’energia, com un element sistèmic al
mateix nivell que els components estructurals, permet plantejar les formes d’accionament
amb una perspectiva fresca que dona peu a configuracions sorprenents.
Una qüestió fonamental respecte les característiques del so, i en relació amb l’evolució
de la música contemporània i electrònica –pensem en l’ús generalitzat de sintetitzadors-,
és la possibilitat de gestionar les durades i les intensitats dels sons. Això depèn de
fonamentalment de la forma en que es transmet energia externa al sistema sonor. En
aquest sentit, les diverses formes d’acció de les estructures Baschet permeten controlar
les duracions a través de diversos recursos.
El Cristall segurament és l’instrument polifònic acústic amb major sensibilitat dinàmica,
comparable als instruments de corda fregada. El fet de poder mantenir a voluntat un so
acústic a través del tacte -i poder regular-ne la intensitat sense cap element intermediari-,
suposa una gran innovació, i propicia una redescoberta de la naturalesa vibratòria del so
per a molta gent.
Per a l’escultura sonora, els Baschet han tendit a buscar formes d’accionament que
resultin fàcils, intuïtives, i que requereixin poc aprenentatge tècnic per a obtenir uns
primers sons qualitativament interessants. Per això en la seva obra trobem sobretot
estructures de percussió i Cristalls, que resulten molt fàcils d’utilitzar per tothom.
Podem caracteritzar els diversos tipus d’accions plantejades pels Baschet segons tres
grans factors:
-el grau d’interacció entre l’intèrpret o usuari, i l’estructura sonora
-el material i forma dels elements intermediaris.
-la naturalesa de l’acció i el grau de control sobre les qualitats del so.
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Observem els tipus d’accionament, segons el grau d’interacció entre l’usuari i
l’estructura sonora.
Ens adonem que hi ha una gran ventall d’accionaments entre manipulacions molt
directes i fins a accions completament autòmats, en les que l’acció ha sigut programada
pels autors i no hi ha possibilitat d’interacció:
-Acció directa:
.Veu.
.Pinçament o percussió amb les mans.
.Fricció del cristall amb els dits mullats.
-Acció directa amb elements intermediaris:
.Percussió amb baquetes, masses de diversos tipus.
.Pinçament amb plectres.
.Fricció amb arquets de violí, violoncel, contrabaix.
.Fricció amb llistons de fusta lleugera amb colofònia.
.Fricció amb Superball (pilota de goma amb tija flexible).
-Acció menys directa amb elements intermediaris:
.Teclats de piano, mecanisme molt sofisticat, que permet multiplicar la inèrcia de
l’acció per 14 vegades
Teclats més senzills, palanques.
-Acció menys directa amb elements d’aleatorietat:
.Mecanismes diversos, que transfereixen l’acció d’un medi diferent a
l’oscil·lador: pèndols girants, dolls d’aigua, moviments basculants produïts per
l’usuari, manxes. En aquestes peces, l’usuari té un escàs control sobre l’elecció
dels temps d’atac o l’elecció de l’oscil·lador accionat. Habitualment l’usuari pot
controlar masses genèriques de so, i la seva intensitat.
-Acció indirecta i autòmat:
.Activació de les peces a través d’automatismes, fruit del moviment del vent, de
l’aigua, o de motors. Utilització de la percussió amb masses, pèndols, pinçament
de cordes. En alguns casos, com algunes fonts, els Baschet programen
temporitzadors perquè el so no sigui continuat, i hi hagi moments de silenci i
descans.
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Observem les característiques d’accionament segons el material i la forma dels
elements intermediaris.
.Percussió i pinçament manual.
El tacte de les vibracions amb els dits permet matisos molt subtils, donat el gran
feedback entre l’acció i el resultat, percebut hàpticament i auditivament. Es poden
utilitzar la punta dels dits, els capcirons, les ungles, els artells, el palmell de la mà.
Aquestes diverses parts tenen consistències i superfícies diverses, i permeten variacions
tímbriques i gestuals molt diverses. Aquesta via d’accionament rebaixa considerablement
la intensitat màxima possible, però per contra ofereix una articulació molt sensible. En la
pedagogia amb l’Instrumentarium, alguns dels experts -com Pierre Cuffini- recomanen
començar per aquest tipus d’acció directa, per a prendre major consciència de la realitat
vibrant dels oscil·ladors, i desenvolupar la psicomotricitat fina en relació a l’oïda. Els
jocs individuals o en grup adquireixen una atmosfera molt personal.
.Acció directa amb percutors de diverses mides, pesos i consistències.
Cada un dels elements intermediaris aporta unes possibilitats tímbriques. L’intèrpret pot
aprendre a utilitzar-los, segons les possibilitats gestuals i el rebot que pugui cremar-se en
la interacció. Tal com mostra la percussionista Evelyn Glennie1, es pot aprendre a
percebre al vibració dels oscil·ladors en les pròpies mans, donat que els percutors com
baquetes i masses entren en vibració també, tal com demostrà Newton: per cada acció hi
ha una reacció. Així doncs, cada element intermediari té unes possibilitats i unes
tècniques a aprendre o reinventar. Els experts en pedagogia amb l’Instrumentarium
Baschet recomanen l’os de tota mena de percutors i objectes possibles. Qualsevol objecte
pot interaccionar de maneres sorprenents i interessants amb els oscil·ladors, mostrant-nos
timbres inesperats, i ampliant la percepció de la relació entre pesos, inèrcies i els moes de
vibració excitats. Aprendre a interactuar amb els oscil·ladors gradualment, des del
contacte directe, i passant per tota mena de percutors, gratadors, etc, aporta una major
consciència de la importància del gest i de les repercussions de cada acció. Així es pretén
evitar caure en la temptació d’una percussió estereotipada, mecanitzada, mancada
d’intencionalitat i sensibilitat. L’objectiu ideal seria poder escollir amb criteri fonamentat
el tipus d’element intermediari. En una sessió de formació amb l’Instrumentarium
utilitzem taps de suro, xapes de d’ampolla, granotetes de plàstic, pilotes de ping-pong,
pinces d’estendre roba, pales de platja, basses buides d’alumini d’espelmes decoratives,
tiges de goma, fustetes de pesos i gruixos diversos, pintes, raspalls, etc.
Quan més dures i estretes siguin les superfícies de contacte dels percutors, més brillants
seran els sons produïts. Quan més toves siguin les superfícies de contacte, més opacs i
rodons seran els timbres produïts. Això es correspon als modes d’oscil·lació que
s’estimulen. Per exemple, per a les grans làmines d’Ikedaphone calen unes masses molt
pesades però toves, per poder estimular el primer mode de vibració. Amb una baqueta
dura, només en sentim parcials superiors que no estimulen els tubs ressonadors.
1

TED TALK: How to truly listen. https://www.ted.com/talks/evelyn_glennie_shows_how_to_listen (08/11/2015)
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Baqueta amb un disc folrat a l’extrem, dels anys 60.
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Bernard amb una baqueta de fusta simple, amb un atac brillant. (imatge extreta d’una revista dels anys 50,
pendent de catalogar i digitalitzar adequadament)
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Baqueta amb punta folrada amb un cilindre més tou que el material de la tija, semblant a les que
sistematitzarien per l’Instrumentarium.(Imatge extreta d’una revista dels anys 50, pendent de catalogar i
digitalitzar adequadament)

Després d’utilitzar percutors convencionals, els Baschet elaboren diversos tipus de
baquetes pròpies per a facilitar l’acció oferint el tipus d’atac que consideraven òptim per
les percussions de barres. Habitualment trobem una tija relativament flexible i lleugera,
(barra sòlida o tub buit d’alumini, fusta o silicona dura) amb un cilindre de cautxú a
encastat a l’extrem, que aporten pes i ofereix una superfície prou gran de contacte, per
facilitar el toc amb les barres a percutir -i no amb el material de la pròpia tija-, que
produiria un atac més dur.
Malgrat que fa molts anys que han trobat un tipus de goma amb una consistència molt
adequada per a totes els sons de l’Instrumentarium, que ha donat peu a una baqueta
estandarditzada polivalent, han continuat provant altres gomes més dures, per a trobar
atacs diferents.
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Baquetes originals d’Osaka’70. Foto presa quaranta-cinc anys després, M. Ruiz, 2015

Aquestes originals fetes per François Baschet, purinera dècada de s.XXI. Foto de M. Ruiz, 2015

Baquetes de l’instrumentari, amb punta de goma tova. Veiem Francesco Russo percutint amb una baqueta
Baschet i amb altres tipus de baquetes, amb les mans, etc., cosa que li permet aturar les vibracions, gratar,
i tota mena de gestos possibles per a tímbriques diverses. Fotograma extret del vídeo Tiges Droites de
l’Instrumentarium, m d’Editions Lugdivine https://www.youtube.com/watch?v=RDp3GKs35KI (08/11/2015)
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Concert de "Wingbeats", dans le cadre de Némo, festival arts numériques d'Arcadi Ile-de-France (29
novembre 2013) https://vimeo.com/84941125 (08/11/2015). Observem la noia amb una baqueta Baschet
amb punta de goma i el noi amb unes plomes per a fregats subtils.

Així doncs, per acabar cal insistir en que la forma d’acció (la manera transferir energia a
l’estructura sonora), és determinant per la formació de qualitats del so i pot variar
enormement utilitzant uns materials o altres. La longitud de les baquetes impliquen unes
inèrcies determinades, i la consistència i la superfície del material que contacta amb les
estructures estimula uns modes de vibració o altres. N’hi ha prou amb prendre una fusta
qualsevol i embolicar-la amb cordills, cordons, gomes, teles, tires de cautxú, i el que
se’ns acudeixi, i anar escoltant com canvia el timbre.
Els Baschet sempre han volgut fer entendre que cal aspirar a una activitat personal,
singular i no estereotipada. Per això és desitjable que cadascú pugui cercar entre els
materials i formes disponibles per a descobrir noves possibilitats sonores.
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.Acció indirecta amb percutors de diverses mides, pesos i consistències.
Els elements activadors més habituals són:
Plectres de plàstics sintètics per les cordes.

Detall de Meditation Fountain, Berlin 1972, foto d’Alain Villeminot.

Pèndols metàl·lics: boles de llautó, volanderes, peces metàl·liques soldades, etc.

Fragments de diverses peces: Bascule, sense títol, Kinetic and musical Swing, font sense títol.

Bales de vidre i fusta:
Es poden moure lliurement per l’interior de les gàbies de barres encastades.

Fragments de dues peces basculants sense títol.
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Pèndols giratoris de fusta i de goma:
La quantitat de pèndols -normalment 2 o 3-, influeix sobre la densitat de les masses
sonores resultats, per l’acumulació simultània de barres excitades.

Fragment peça sense títol. Foto M. Ruiz

Font Sant Antonio Texas Hemisfair, 1968, activada per dolls d’aigua manipulats pels visitants.
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Observem les característiques d’accionament segons la naturalesa de l’acció i el
grau de control sobre les qualitats del so.
Quan parlem de la naturalesa de l’acció, ens referim a les diverses accions en sí mateixes,
que comporten un tipus o altre de transferència d’energia, més o menys puntual o
continuada, i suposa un tipus de gest o moviment determinat.
.Percussió i pinçament directes, amb les mans
Gran control sobre la intensitat, malgrat potser no poder activar tan potentment, a risc de
fer-se mal. Gran versatilitat gestual, l’experiència de la manipulació en altres
circumstàncies de la vida quotidiana es poden reutilitzar, amb accions diverses i molt
controlables.
.Percussió i pinçaments indirectes amb elements intermediaris,
Multiplicació de la intensitat del cop per inèrcia pròpia del percutor. Els percutors també
es poden utilitzar per gratar superfícies, lliscar i explorar altres formes d’acció. Alguns
percutors poden rebotar oferint un espectre més ample al joc rítmic, si se’n controla el
moviment, l’equilibri, etc.
En tots dos casos de percussió directa l’usuari pot escollir el punt d’atac i la direcció del
toc. Possibilitats d’esmorteir la vibració iniciada e l’oscil·lador.
.Percussió per teclat de piano o similar
Disposem d’un element percussiu per a cada oscil·lador, situat en un punt d’atac fixat.
Possibilitat d’activar els oscil·ladors amb els deu dits, o fins i tot clústers de més
oscil·ladors. El control sobre la duració depèn del màxim que l’oscil·lador pugui
ressonar una vegada activat. El mecanisme pot incorporar els apagadors habituals dels
pianos, que permeten interrompre la vibració dels oscil·ladors quan s’aixeca la tecla.
En tots els casos de percussió, l’usuari té control precís sobre l’atac. En principi, però, el
decaïment de les envolupants i l’extinció del so es deurà tan sols a la ressonància del
sistema.
.Fricció amb arquets
Possibilitat de generar un flux de so en temps il·limitat a priori. Habitualment la fricció
amb arquets convencionals, amb pel de cua de cavall o fibres sintètiques, requereix una
mínima tècnica d’atac, el que els intèrprets experts anomenen la mossegada, on es posa
en acció la vibració, que després es pot mantenir fins que l’arquet arriba als seu fi. Amb
una tècnica entrenada ad hoc, es pot invertir el sentit del fregar, per a estimular
il·limitadament, tot mantenint l’ona estacionària amb imperceptibles variacions
d’intensitat mentre es canvia de sentit. La fricció permet un control de les durades dels
sons, i un control sobre la dinàmica, de manera que el so pot créixer, disminuir i
mantenir-se amb la intensitat desitjada ajustant la pressió i la velocitat del frec. Així
mateix, la fricció permet aturar el realitzar tocs curts i secs, staccato, que permeten
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incorporar la rítmica al conjunt d’articulacions, operant sempre en la mateixa direcció o
alternant-la.
La disposició dels oscil·ladors determina les possibilitats de fregar-ne un o diversos
simultàniament, necessitant un sol o diversos arquets, a càrrec d’un o més intèrprets.
Algunes peces amb Barres llises encastades, estan suficientment separades com per fer
passar els arquets a través de l’estructura, i d’altres estan disposades circularment, per a
afavorir la polifonia i els arpegiats.
Les grans peces Baschet de barres encastades presenten una oportunitat interessantíssima
de fregar amb les dues mans, i de jugar a fregar entre dues persones, dialogant amb les
qualitats i dinàmiques dels sons produïts.

François Baschet fregant Katsuraphone durant la seva construcció el 1969 a Osaka.
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.Fricció amb llistons
La fricció de barres encastades a través de llistons de fusta lleugera untats amb
colofònia, és un recurs ideat per François Baschet, molt econòmic i permet la majoria
d’accions que hom faria amb un arquet convencional. Un avantatge dels llistons de fusta
és que són menys fràgils i valuosos que els arquets convencionals, cosa que permet
posar-ne tants com calgui a disposició del públic d’una exposició. A més un llistó
sempre es pot utilitzar com a percutor.
La fricció de les làmines i barres encastades -llises o roscades- representa un capítol a
part en sí mateix. A través de la fricció es poden estimular modes de vibració en concret,
i partint del parcial particular, establir oscil·lacions harmòniques en oscil·ladors
habitualment inharmònics. Les exploracions en la tímbrica i l’articulació del parcials en
els sentits tonals, d’heterofonia o texturals són una de les dimensions més sorprenents i
més injustament desconegudes de les grans peces de barres encastades Baschet. Podeu
escoltar peces com Amiens, Katsuraphone, Watanabephone al llibre d’annexos.
Les Sculptures Sonores, Pàg.102
But alas, horse hair is frequently too fragile to use on our structures, So we looked
for away to replace it. Nylon has no scales and does not hold rosin. Nevertheless
we used it on super strong bows made in the following way:
On a flat wooden strip we glued a layer of foam rubber (3 to 5 mm thick). We
stretched on it a brassiere strap purchased by the meter from an astonished
underwear sales lady. Then rosin was applied hot with a soldering iron or a
kitchen iron. There is also a simplerway: use 'young poplar wood on which rosin
has been patiently rubbed.

Alejandro Arrocha i M. Ruiz, improvisant amb la fricció amb dos llistons de fusta i colofònia a la peça
Amiens de 1966. Frame extret d’un vídeo del Dr.Manzano Águila, enregistrat a l’Exposició d’Escultura
Sonora Baschet al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB.
https://www.facebook.com/manzanoaguila/videos/10153335352832319/ (08/11/2015)
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.Fricció Superball (pilota de goma amb tija flexible)
La fricció amb les superball se sol realitzar sobre superfícies
ressonants, cons i planxes. La bola frega la superfície i la posa en
vibració. Segurament indueix una oscil·lació combinada pel
coeficient de fricció de la bola i la tensió aplicada en la tija. En
funció de la longitud i rigidesa de la tija, i de la velocitat de la
fricció, es poden articular les entonacions i modular els glissandi. La
tessitura depèn en gran part de la massa de la pilota. En aquest cas
doncs, sembla que les superball, actuen en part com a oscil·lador.

Superballs, fetes per
M.Ruiz, tiges d’uns 1215 cm.

.Fricció Cristall
Possibilitat d’activar els oscil·ladors amb els deu dits, o fins i tot de fregar clústers de
més oscil·ladors amb les mans senceres. Generalment, els cristalls no permeten
articulacions rapidíssimes, donada la mancança d’atac en els cristalls. Tot i així, els
cristallistes especialitzats, assoleixen unes capacitats de fraseig comparables a la de
qualsevol altre instrument. La fricció del cristall ofereix un accés a una qualitat
equiparable per tothom, sense cap tècnica en particular. Cada persona accedeix per
primera vegada amb a la fricció fent pinça entre dos o més dits, però al cap de poc,
tothom pot aprendre a controlar la dinàmica amb un sol dit. La dinàmica del so dels
Cristalls es controla d’una forma completament intuïtiva, vinculant el tacte amb l’oïda.

Foto de
V.Matamoros del
Cristall Trombó
de François
Baschet donat al
Museu de la
Música de
Barcelona, 2010.

- 334 -

Constatem que una de les característiques destacables de l’obra dels Baschet és la
varietat de formes d’accionament, i les postures diverses respecte la situació de control
de l’usuari. Algunes peces permeten un control molt gran de l’acció, essent molt
sensibles als gestos dels usuaris. D’altres, esperen poden semblar desconcertants per
l’element d’aleatorietat que aporten. Aquesta categoria allunyaria definitivament
aquestes peces de la categoria d’instrument segons les concepcions més habituals.
Altrament els Baschet precisament han buscat posar l’usuari en situacions on poden
acceptar una certa manca de control i deixar-se dur per la dinàmica pròpia del moviment
que tan sols poden propiciar. Per això podem torbar bases corbades que basculen, molles
que oscil·len com embriagades, peces que giren i engranatges que transmeten el
moviment d’un lloc a l’altre. Gaudir d’un cert grau d’indeterminació pot ser molt
saludable i inspirador. Una vegada més, els Baschet articulen tota mena de propostes
entre dos pols. L’escultura ens fa replantejar què podem considerar música.
En aquest sentit la programació de les accions de moltes peces autòmats, representa un
altre àmbit important per a estudiar de l’enginyosa obra de François Baschet. Certament
no va fer mai escarafalls a l’hora d’utilitzar motors per a bombeja l’aigua de les fonts. En
molts casos transforma el moviment lineal en circular i viceversa. Disposa formes
mecàniques que generen moviments regulars i aleatoris. Aquesta vessant de programació
es troba més enllà del focus del nostre treball, però entenem que té un potencial creatiu, i
compositiu increïble. Tanmateix, es podria pensar en peces autòmats, de comportament
previsible o imprevisible que permetés la interacció, com qui improvisa sobre d’una base
preestablerta. Aquesta línia resta oberta, i es pot deduir naturalment de les diverses
apostes dels Baschet per formes d’acció diversificadíssimes.
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Detall de la font sonora de San Antonio Texas Hemisfair, 1968, on les diverses seqüències de cada
sistema de barres amb cons, eren activades pel públic a discreció, controlant la velocitat i la intensitat,
amb 56 aixetes que regulen els 28 dolls d’aigua. Foto inèdita de l’arxiu dels germans Baschet, autor
desconegut.
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Orientació dels oscil·ladors i gestualitat
Les estructures tridimensionals poden estar disposades de moltes maneres diverses, però
amb les peces interactives -que han de poder ser utilitzades per persones de tota
condició-, l’anatomia humana i la gestualitat acaben per tancar l’espectre de possibilitats
còmodes i eficaces. Aquest aspecte està molt meditat en l’Instrumentarium pedagògic,
donat que està pensat per ser especialment inclusiu i adaptable a infants, adults,
persones amb discapacitats diverses, etc. Així doncs, els oscil·ladors es disposen en
vertical i en horitzontal per afavorir la diversitat de gestos i accions. De la mateixa
manera en el conjunt de l’obra, trobem disposicions diverses, relacionades amb
l’ordenació de la gama de sons, i amb la gestualitat que es pretén propiciar. Com diem,
la forma d’activar un oscil·lador pot activar modes de vibració diversos, i té clarament
un impacte en la qualitat del so. Trobem per exemple una evolució en l’orientació dels
teclats dels cristalls: inicialment les tiges els cristalls es disposaven en vertical, a sobre
de les barres roscades. Posteriorment apareixen orientacions noves, inclinades i en
horitzontal

A dalt Jacques Lasry i els seu Cristall Cromàtic.
Abaix, d’Osaka 1970: a l’esquerra, Sekinephone, i a la dreta Takagiphone
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Cada orientació propicia una tècnica i una gestualitat en
particular. L’orientació dels cristalls en horitzontal sembla
que s’ha consolidat per a les configuracions instrumentals
més concertístiques. Tot i això, amb el pas els anys,
continuem trobant tiges de vidre verticals, apuntant cap a
munt i cap avall, tant en escultures petites com grans. Amb
les percussions i les cordes, també trobem aquestes variants,
procurant que cap orientació produeixi cap incomoditat,
que pugui suposar una barrera en l’ús. Aquest factor potser
és poc evident, però representa un condicionant important
en el disseny de qualsevol estructura. No n’hi ha prou amb
que tots els elements funcionin, sinó que cal que algú les
pugui fer funcionar amb naturalitat i sense grans esforços.

Diverses orientacions dels oscil·ladors ( a dalt: Arpa Kantele, Stochholm 1965; al mig: Bali, datació
desconeguda; Peça desconeguda, Harlem datació desconeguda; a baix, Kawakamiphone i Watanbephone,
Osaka 1970. Fotos d’autor desconegut)
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Diverses accions i gestos en les cordes de Katsuraphone: pinçat i bending amb la palanca, pinçat a dues
mans, fricció d’arquet i bending amb palanca. Imatges de M.Ruiz, Kyoto City University of Arts 2015.

Punt d’atac
Per a cada mode de vibració, podem trobar un procediment per a estimular-lo i localitzar
el punt on activar-lo, així com localitzar els punts on la nostra acció no tindrà suficient o
cap efecte. Una corda tensada es pot fregar, percutir o pinçar en diversos punts,
estimulant diversos modes simultàniament, de manera que la tímbrica es veu afectada per
la localització del punt d’acció. Els intèrprets d’instruments de corda saben que com més
acosten el punt d’acció cap a l’extrem, vora el pont, més brillant i estrident es torna el
timbre, i quan més a prop desplacem el punt d’acció cap a la meitat de la corda, més rodó
i càlid es torna el timbre.

Esquema dels modes de vibració d’una corda fregada, relacionant la intensitat de l’oscil·lació del punt
d’acció (B) amb els modes o longituds d’ona. (Autor desconegut 2)

En la fricció amb arquets de les barres encastades i làmines fixes, això és particularment
crític. En funció del punt d’acció, una sol d’aquests oscil·ladors pot produir un timbre
complex amb una qualitat heterofònica, o tons de qualitat monòdica. En la caracterització
de peces com Sad, Amiens, Brontosaur-Percussión Monumental, Mitja Lluna,
Katsuraphone, Watanabephone, podem apreciar els diversos tons que pot produir una

2

http://www.zainea.com/Oscilationsofbowedstring.htm (08/11/2015)
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sola barra. Katsuraphone conté marques aplicades amb cinta de color, per indicar les
diverses regions d’activació que es corresponen a modes de vibració diferents.
Amb els cristalls el punt d’acció està preformat, inclòs en el disseny. Durant la
construcció, cal trobar el punt d’acció on es fixa la tija de vidre, tenint present que en
desplaçar el punt d’atac, s’alteren els modes de vibració pel que s’altera la tonalitat i la
tímbrica. Més enllà de càlculs possibles, la barra roscada utilitzada pels Baschet els
permet rectificar fins a trobar el punt d’acció òptim. En les descripcions dels sistemes de
muntatge, Straigh, L i N-Fitting, François descriu les ubicacions proporcionals, però
l’experiència treballant amb ell ens diu que cal assajar i verificar el punt òptim.
En les peces d’acció més indirecta, el disseny de la peça ha de contemplar el punt d’acció
per a fixar-la en una posició eficaç.

En aquesta peça, una base eleva el punt d’acció
perquè la bola percuteixi més a prop de l’antinode.
(Títol i data i autor de la foto desconeguts)
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Fixem-nos en la varietat de timbres que produeixen les mateixes planxes en funció del
tipus de baqueta amb que la percutim, o si la freguem. Els següents exemples pertanyen a
una Estructura Sonora complexa, formada per diverses planxes d’acer inoxidable, fixades
pel mig, amb un parell de làmines, una molla i dos cons de cartró.3 Les ressonàncies que
s’estableixen entre els components són complexes i amb un munt de factors
interrelacionats.

Arxius de so: 44.Sample_crash_04.

Aquest espectrograma ens mostra els sons d’una planxa d’acer inoxidable, fixada pel
centre, com un plat de bateria. Veiem com s’activen més o menys determinades
freqüències i bandes, en funció del material de la baqueta amb que hem percutit. Això es
tradueix en sensacions tímbriques diferents. El primer toc és més net, fi, definit i brillant.
El segon, també es brillant però menys esmolat, més eixordador i ple.

Arxiu de so: 45.Kit Planxes_rubball_chords_A
3

Veure la fitxa de “Kit planxes (Gongs)”
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Veiem l’espectrograma d’una altra planxa metàl·lica fixada pel centre, fregada amb una
superball: apareixen diversos sobretons. Veiem com en el segon 8’’ es dibuixen diverses
corbes que pugen de to fins a establir els sobretons que resten activats després de
l’activació (on destaquen tres línies en relació de fonamental, 5a i 8a) , i des del segon
9’5 fins el 10’5 les corbes que activen els mateixos sobretons apareixen una 3a major
entre la fonamental i la 5a, i una encara una altra 5a més per damunt, seguida d’altres
parcials. Aquestes “veus” es distingeixen clarament com a tons, com a línies tonals, entre
la resta de freqüències percebudes més com a color i ressonància. Aquest comportament
amb uns tons sostinguts per unes ones estacionàries que es mantenen més de 5 segons
sense rebre més aportacions d’energia després de la seva activació, és prou semblant al
que trobem quan percutim amb baquetes dures.
La diferència és que la baqueta estimula parcials propis de la planxa, i en canvi la bola de
goma, estimula freqüències pròpies del sistema de fricció i no necessàriament presents en
els modes naturals de la planxa com feia Chladni en intervenir sobre les planxes amb els
dits per alterar les tensions i les relacions nodals i antinodals. En aquell cas Chladni
activava la vibració amb un arquet, en diversos punts del perímetre de la planxa. En el
nostre exemple la mateixa bola frega en un punt concret de la planxa, transmetent
energia i una freqüència de fricció -creiem que en funció de la tensió de la corda de piano
que li serveix de mànec, la massa, la superfície de contacte, el coeficient de fricció i la
velocitat, etc.- . Les freqüències resultants es generen a mitges entre l’element utilitzat
per energitzar i l’element energitzat, així que ambdós prenen part de la funció
d’oscil·lador.
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2.2.3. COL·LECTORS
Havent observat el funcionament de les peces encastades que requereixen de col·lector,
reprenem la definició i estudi d’aquest nou element.
En aquest fragment d’un article de Bernard Baschet -publicat per Grayson en el citat llibre
Soundsculpture-, ens explica la definició dels elements/funcions acústiques i no esmenta
l’element de ressonàncies afegides, però en canvi explicita el nou element que els Baschet
incorporen al món de l’organologia acústica, un convertidor d’impedància acústica, un
col·lector:
Our second method was chosen when, after having discovered the possibility of
creating sound by the process described above, we decided to make musical
instruments. The method of perfecting existing instruments could not be utilised, for it
generally gave poor results. We have made the following analysis -an instrument can
be decomposed in this manner:
a) an excitatory (stimulating) element;
b) a vibrating element;
c) a resonant element, which produces the tones;
d) an element which radiates through the air (coupling);
between (b) and (c), we are introducing a new sound collecting element.
We have drawn up a table of possibilities of each element found scattered about in
acoustic experiences. Then, we have re-synthesized the elements which interested us.
It is in this manner that we have succeeded in creating at the first attempt the
ancestors of a whole family of instruments

En la pàgina 45 del llibre, François explica aquesta funció, i el concepte d’impedància
acústica. Citant un fragment de la patent No. 3,004,620 de 1961, basa l’explicació en el
diferencial de pressió i amplitud entre oscil·ladors i col·lector, i entre aquest i el difusor:
The principle embodied in this patent is the following. All classical musical
instruments are as light as possible, since they are fans, But our structures are based
on the opposite principle. Here the core or gum is a heavy metal bar. Into this bar we
send vibrations produced by lighter and more elastic metal bars, activated by
percussion, horsetail bow, or glass rods. We then add other sympathetic vibrators -
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(piano strings with a free end; discs; etc.). In short, we simmer a complicated timbred
sound inside the bar.
Or, to express it another way: we take vibrating elements of large amplitude and low
pressure - (the pressure is low if you can stop the movement with your hand, as you
can stop the vibration of a guitar string); we introduce the vibrating energy then into a
heavier bar where the vibration has a high pressure - (you can't stop it with the hand,
as you cannot stop the vibration of a piano frame, for example) and a small amplitude.
The vibrations inside our metal bars are superb. But we do not hear them because the
metal is too heavy, the amplitudes are too small, the fan is too limited… ….The
handiest way to amplify is to attach a sound radiator onto the bar. This radiator
absorbs the internal vibrations of high pressure and small amplitude to transform
them into waves of low pressure and high amplitude. This is the fan.
a Organologie des Estructures Sonores Baschet, Pàg. 3
L'encastrement nous a conduit à découvrir l'utilisation d'une pièce métallique lourde
qui sert de circuit acoustique.
C'est dans le métal que nous faisons nos mélanges sonores.
La vibration se propage dans l'air avec de failles pressions et une relativement grande
amplitude. Dans le métal, la liaison des molécules est extrêmement forte; la vibration
se propage donc sous forme de très forte pression et faible amplitude. Pour passer de
l'un à l’autre, on parle de transformation d'impédance. Il y a donc, dans le "Cristal",
deux fois transformation d’impédance : la première à l'encastrement pour rentrer la
vibration dans le métal, la seconde à la sortie pour radier le son dans l'air.
De la web http://francois.baschet.free.fr/storyes.html (08/11/2015)
… Mientras que los instrumentos de música clásicos son lo más ligero posible, estas
estructuras parten de un principio contrario.
El centro es una barra de metal pesada, en esta barra se introducen las vibraciones
producidas por las varillas de metal (excitadas por percusión, frotamiento de arco
con crin, arco de vidrio). Se añaden por simpatía otras vibraciones (cuerdas de piano
con un extremo libre, discos). En pocas palabras, se cocina al interior de la barra un
sonido de timbre complicado.
Dicho de otra manera: Se toman elementos vibrantes de gran amplitud y de presión
reducida (la presión se reduce cuando se puede inmovilizar con la mano). Se
introducen en la barra donde la vibración tiene una gran presión y una amplitud
pequeña. (No se puede parar con la mano).
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Las vibraciones en el interior de los metales son tan reducidas que no se pueden
escuchar sin un radiador de sonido de gran superficie.[...]
[...]Lo más cómodo es fijar a la barra un radiador de sonido, hasta ahora hemos
hablado del cojín de plástico, pero hay otras formas más bellas.
Éste radiador absorbe las vibraciones internas de gran presión y de poca amplitud
para transformarlas en ondas de poca presión y gran amplitud en el aire.

Els Baschet, han anomenat aquest component de diverses maneres al llarg dels anys. En
alguns textos veiem com en parlen en termes de sound collector. fins els nostres dies però,
s’hi refereixen familiarment com a geniva, -gencive en francès, gum en anglès, haguki en
japonès-, evocant la part de la boca d’on surten totes les dents, fortament encastades, per
anar bé.
En el cas dels instruments i escultures Baschet que l’utilitzen, la massa de la geniva és
determinant no només per l’acumulació de vibracions, sinó per a imposar el mode de
vibració desitjat en l’oscil·lador. La rigidesa, el pes, la inèrcia interna de la geniva permeten
imposar un el gradient de pressió necessari tant en els oscil·ladors com en els difusors.
En el següent fragment de la versió inèdita de Klangobjekte de François Baschet, fa
referència a la necessitat d’aquesta rigidesa i pes de la platina per a que actuï s’espera,
destacant la relació de masses entre l’oscil·lador i l’acumulador, per a establir el mode de
vibració desitjat en termes de nodes i antinodes.
Para lograr esto, necesitamos:
Que el peso de las pletinas sea por lo menos de 3 ó 4 veces superior al peso de la
varilla, si no el nudo no se forma. Si las pletinas fueran demasiado ligeras, no podrían
imponer la formación del nudo y el sonido no saldría limpio.
Així doncs, la funció de la geniva és la de mesclar les freqüències generades en els
oscil·ladors, processar-les d’acord amb les impedàncies específiques per a cada freqüència, i
transmetre-les per contacte a qualsevol dels difusors utilitzats pels Baschet.
Des de la perspectiva que tenim de la modificació modes de vibració dels elements encastats
per efecte de ressonàncies compartides amb els altres oscil·ladors, podríem entendre que la
geniva, actua com una extensió dels oscil·ladors. Malgrat que el més fàcil és fragmentar els
fenòmens i les funcions per la seva anàlisi, la realitat és més complexa i difícil de dividir.
Pensar que les vibracions es creen en un element -que té unes dimensions i propietats finites
i analitzables- i que “s’envien” al col·lector és el més habitual i més manejable
intel·lectualment, fins i tot pels Baschet. Però veient la modificació del comportament dels
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elements encastats en la geniva, hem d’admetre que els atributs d’aquest element alteren el
comportament dels oscil·ladors. Quan encastem una barra en una placa rígida i pesada
d’alguna manera estem creant un sistema nou, que oscil·larà tot junt. Tots dos elements
tenen una impedància similar, així que la vibració s’hi propaga com per un mateix medi. La
velocitat de propagació en el metall es tan gran que quan piquem una barra, les oscil·lacions
recorren tots els elements quasi a l’instant. La geniva oscil·la alhora que la barra, i en tant
que ressona amb una major pressió interna i menor amplitud, pot acumular ones
estacionaries, arribant a un estadi que la barra sola no podria assolir ella sola. La geniva i la
barra passen a ser una única massa vibrant, evidentment, amb una forma complexa: En
aquesta forma s’hi produeixen nodes i antinodes. Unes regions oscil·len amb gran amplitud i
poca pressió, i d’altres a l’inversa. En funció del seu pes, forma, etc, filtra determinades
freqüències i en fa entrar en ressonància d’altres.
En aquest sentit, hem arribat a la conclusió que la geniva es fusiona amb els oscil·ladors,
com podem veure en les pintes de metall de les caixetes de música. El comportament d’un
oscil·lador compost, amb formes complexes és molt més complicat d’estudiar. Les
interaccions entre les seves parts s’esdevenen en el terreny de la inèrcia i els pesos, del filtrat
i ressonància per simpatia de freqüències, etc.
El fet és que podríem fondre una única peça d’alumini o bronze, amb les formes de barres
sobresortint d’una placa més rígida, i el seu funcionament seria molt semblant. La diferència
estaria sobretot en el fet de no poder modificar les distàncies i les posicions dels elements.
Així doncs, el comportament de la geniva, depèn dels elements que hi encastem, i viceversa.
Queda clar, si més no, que aquest tipus de configuracions, inventats i desenvolupat molt
recentment en la història de la organologia, presenten encara moltes incògnites.

Materials
Per a complir amb la funció prevista doncs, els materials utilitzats són metàl·lics, amb una
impedància molt propera a la dels oscil·ladors: acer inoxidable, ferro, duralumini.

Formes, modes de vibració i subjecció.
Sembla ser que mentre la geniva tingui un pes suficient en relació als oscil·ladors encastats,
el funcionament està assegurat. Les dimensions tenen de ben segur un impacte en la resposta
en freqüències, les preferències naturals de filtratge i ressonància per a determinades
longituds d’ona. Altrament, els càlculs serien tan complexos amb tants paràmetres que per
ara no els ha realitzat ningú, que sapiguem.
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L’experiència ens diu que els Baschet utilitzen plaques prou gruixudes de formes
rectangulars, triangulars, circulars i semicirculars, i hi encasten els seus oscil·ladors, sense
complicacions. La disposició i ubicació dels punts d’encastament estan també en aquesta
regió encara desconeguda per l’acústica sobre com es transformen els modes de vibració en
objectes compostos d’aquest tipus. Veiem que les barres s’encasten al mig o a un costat,
quasi a la vora de les genives, i funcionen de totes maneres. Evidentment, la forma de les
genives condiciona les formes en que es disposen els oscil·ladors encastats.
Modes de vibració i suspensió.
L’observació directa de l’obra ens indica que les vibracions imposades pels oscil·ladors no
tenen perquè correspondre’s amb els modes naturals de vibració de les plaques. Siguin quina
sigui la tessitura de la freqüència que li imposem, sembla que les vibracions recorren tota la
geniva, amb modes de vibració i longituds d’ona diferents en cada freqüència. En aquest
sentit es fa molt difícil pensar en trobar uns nodes generals per a totes les longituds d’ona. El
mateix encastament d’elements, canvia els modes naturals de vibració de les plaques. És a
dir no es comporta com una làmina convencional, perquè de fet es tracta d’un sistema
compost amb una forma complexa. Així doncs, malgrat que es pugui pensar en la
conveniència de realitzar futurs estudis cimàtics i d’altres tipus per cercar -pels modes
discrets d’una configuració concreta-, els Baschet es plantegen la qüestió empíricament.
El sistema oscil·lant sencer -tot allò encastat i connectat a la geniva-, ha de poder vibrar
sense grans pèrdues de les vibracions cap a els seus elements de suport.
En algunes ocasions, es considera que les pèrdues cap als elements de suport no son
significatives i per tant trobem el sistema fixat directament sobre una base pesada, que passa
a oscil·lar amb el sistema sencer. En aquests casos, tan sols trobem una final làmina de
material més tou (goma, feltre) per evitar el fimbreig amb el terra o la superfície on es
disposi. Aquest és el cas de la majoria de Flors de Cristall, o de peces majors com el Cristall
Smithsonian.
Quan es condirà que les pèrdues generarien un perjudici pel rendiment general, els Baschet
troben una solució lògica: suspendre la geniva amb un material més tou i elàstic,
d’impedància molt més baixa. Això es concreta de diverses maneres:
·Suspensió amb els difusors inflables
·Suspensió amb cartutxos de goma
·Suspensió amb cordes.
En tots els casos, la suspensió ha de mantenir el sistema vibrant estable i en posició.
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·Suspensió amb els difusors inflables.
Quan se suspèn el sintema sobre dels difusors inflables, també s’utilitzen cordes per fixar el
conjunt. Aquest sistema va ser molt utilitzat en les primeres dècades, en percussions,
cristalls, cordes, etc. Els inflables compleixen amb dues funcions: la difusió i la suspensió.

Il·lustració de François Baschet.

Detall de Grille à écho o Percussion with 4 legs and 2 cones, 1957.
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·Suspensió amb cartutxos de goma.
Els cartutxos de cautxú o goma sintètica s’encasten dins de cilindres metàl·lics fixats en
l’estructura de suport. Aquesta goma permet aïllar i bloquejar els apèndix que sobresurten de
la geniva, evitant que les vibracions es propaguin pel suport i cap a terra. Podem trobar tota
mena de variacions de la forma de subjectar i fixar les genives. Cada peça, resol els
equilibris d’una manera original, posant la funcionalitat i l’eficàcia per sobre de tot.

Detalls de les suspensions dels Cristalls Belge de 1971, Köln 1971 i Trombonne Successuer du MOMA 1968.
Fotos de Roseta M.B., en la Biennale 2014.
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Detalls de la suspensió del Cristall Le Malbos de l’any, 2000. Fotos de Roseta M.B., en la Biennale 2014.
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.Suspensió amb cordes.
Les cordes es tensen en
l’estructura de suport per tants
punts com calgui per bloquejar
tot el conjunt vibrant i per evitar
moviments perillosos pels
usuaris. En aquests casos, la
corda sempre es de fibra vegetal
o sintètica; la gran diferència
entre les impedàncies dels
sistemes sonors i les cordes,
eviten la transmissió cap al
suport, i eviten que la vibració
produeixi sorolls paràsits,
fimbreig, etc.

Tomikophone, Osaka 1970

En algunes peces de gran format,
la geniva es penja del sostre
directament, suspenent tota la
peça i eliminant altres formes de
suport.

Sakamotophone, Osaka 1970. (La planxa mesura 3m d’alt)
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A continuació observem una selecció de les possibles combinacions dels factors que hem
enumerat: la mida i la fuma de la geniva, la disposició dels oscil·ladors, els diversos tipus
d’aïllament o no, el sistema respecte del suport, etc.

Genives circulars que indueixen una acció aleatòria, contendint un percutor enmig: boles
lliures o pèndols.
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Genives circulars que faciliten la fricció amb arquet:
Esquerra: detall de Katsuraphone, foto de M. Ruiz, 2015 Kyoto.
Dreta: peça sense títol, detall d’una foto de concert, 1963 Frankfurt.

Lingby, 1973, percussió amb geniva circular que fomenta la comunicació entre diversos usuaris.
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Geniva semicircular de Man Flower. Imatge a la revista The UNESCO Courier, 1962.
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Dues genives triangulars de Le trapu, 1957.

Amiens, 1966. Geniva plana de perfil circular. Permet disposar les barres radialment. És tan massiva que no
requereix aïllament.
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Geniva amb contorns corbats. Cristal Piano, sistema amb tapa harmònica de Piano, 1963.

Flor de Cristall Iris; Geniva cilíndrica, permet l’obertura radial dels oscil·ladors.
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Les genives més petites compensen la manca de pes a través d’una subjecció ferma en una
base pesada i sense cap suspensió, tan sols la capa fina per evitar el fimbreig. Això permet
que els oscil·ladors encastats ponguin crear els nodes en el punt d’encastament, i que la
fricció es pugui realitzar sense que el conjunt sencer es mogui massa fruit de la pressió.

Flor de Cristall 8 notes sur 3 pieds: Geniva circular sense aïllament i base molt pesada.

Petit Cristall sense títol i Le Cristal plus petit (Bernard Baschet, 2000 St.Michel-Sur-Orge) Foto de M. Ruiz
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Els Baschet també encasten les barres
llises, de tota mena mides, entre dues
genives, com un sandwich. Això permet
no haver de roscar-les, i dividir la longitud
en dues meitats diferents.

Tickelphone, 1957. Fotocòpia de l’arxiu de
François Baschet.

Watanabephone. Veiem la geniva de
Sandwich, suspesa amb cordes en una
estructura de suport externa feta amb tubs
buits.

Watanabephone, Osaka 1970.
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Col·lectors compostos
Amb la suma de diversos nivells, s’aconsegueix incrementar el pes i per tant augmentar
la pressió sonora a l’interior de la geniva. Quan els diversos nivells estan en contacte
ferm, es comporten quasi com si fossin una sola peça.

François Baschet i un dels Kits d’autoconstrucció amb tres genives superposades. Foto d’Uli Zinke, entorn
de l’any 2000.

La geniva de Kawakamiphone està formada per 3 grans plaques molt pesades, cada una d’elles 10mm de
gruix. Això permet acumular gruix fins on sembla suficient en termes acústics, enlloc de treballar amb una
geniva d’aquest gruix d’entrada. Tot el pes està suspès i estabilitzat amb cordes. Foto de M. Ruiz, Osaka
2013.
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Reforç del gruix de la geniva de Trapu 1957. Foto de Roseta M.B., Biennal Baschet St. Michel Sur Orge,
2014.
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L’evolució de la recerca empírica ha mostrat als Baschet que per obtenir notes agudes,
convé aportar un encastament més profund. Per aquest motiu, podem veure uns nivells
afegits en les barres d’aquesta tessitura.

Vista frontal d’un Cristall Cromàtic sense els difusors, que ens permet veure bé els diversos nivells afegits.
Dècada del 2000. Foto de l’arxiu de Bernard Baschet.

Diversos gruixos afegits en els aguts de diversos Cristalls Cromàtics de 4 octaves i mitja. Dècada del 2000.
Foto de l’arxiu de Bernard Baschet.
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Connexió als difusors
El punt on connectar els difusors és igualment escorredís a la sistematització. Sembla
que hauríem de poder localitzar les regions de la geniva per on les vibracions puguin
transmetre’s als oscil·ladors més eficaçment, però enlloc no trobem cap referència que
els Baschet ho hagin trobat, o ni tan sols cercat consistentment. Certament, en algun text
trobem referències a emprar un estetoscopi per escoltar les vibracions dins els col·lectors
i decidir segons el que s’hi pot escoltar. Altrament, cal tenir present que en connectar-hi
un element rígidament, els modes de vibració s’alteren en major o menor proporció,
depenent dels pesos i impedàncies acústiques relatives. Segurament, les vibracions
recorren tot el col·lector en totes les longituds d’ona, i es propaguen per tots els materials
d’impedància semblant que hi estiguin en contacte. En els Cristalls trobem cons
connectats al centre, als costats, i en proporcions diverses respecte al longitud de la
geniva. Es pot transmetre la vibració des del col·lector als cons a través de barres
roscades, i peces intermediàries que permetin l’extensió i l’articulació en els eixos
tridimensionals.
Articulacions i xarneres

Les articulacions de la peça Brontosaur, Percussió Monumental, fetes amb dues platines de ferro en
formes de “C” collades, permeten l’articulació en l’eix horitzontal.

A l’esquerra: les tres articulacions de la gran peça Amiens, que permeten girar els cons en dos eixos.
A la dreta: Amiens, exposició a Köln, amb els cons orientats lleugerament diferent que en altres ocasions .
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També trobem la possibilitat d’utilitzar una platina doblegada, per a fixar amb una inclinació dels cons.

SAD i les connexions entre col·lector i els cons. Exposició a la Cité de la Musique, París, any 2000.
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En algunes peces trobem connexions llargues que transmeten la vibració als difusors, des
de diversos punts. La distribució d’aquests punts de connexió sembla més deguda a la
necessitat d’equilibrar els pesos i disposar els diversos cons uniformement, que no pas
una disposició per optimitzar el rendiment. Aquests apèndix sempre rígids,
preferentment barres de perfil quadrat o platines rectangulars, permeten la transmissió
dels de les vibracions al nucli dels cons allunyats, oferint una llibertat major per la
configuració dels espais.

Osaka 1970, a l’esquerra La constel·lació de cons de Miyamotophone, i a la dreta, Watanabephone, amb
una connexió en forma de “V” a l’interior del con.

Si les barres no són particularment flexibles, l’alta velocitat de propagació de les
vibracions dins el metall, permet que les oscil·lacions es transmetin a grans distàncies.
Els extrems de els barres connectores es dobleguen amb procediments simples de forjat,
per a decidir els angles que es formen entre el col·lector i els cons. En algunes peces, es
fan servir una única platina doblegada en forma de “V”, o platines soldades formant
angles desitjats, per a connectar els dos extrems al col·lector i el con en el vèrtex. Si la
soldadura és consistent, no suposa cap inconvenient per la conducció de les vibracions.

Il·lustració de Villeminot, vista en planta de la connexió del con de Watanabephone amb una peça en
forma de “V”, en aquesta vista més a viat en forma d’”A”.
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Dibuix d’A.Villeminot de la geniva i les diverses connexions de Tomikophone, Osaka 1970

La forma i el material de les barres poden donar lloc a certes atenuacions. Cal tenir en
compte aquest possible filtrat de freqüències en funció de les impedàncies diferencials
determinades per les dimensions de les barres, i de les relacions complexes que es creen
en afegir-se al sistema ressonant complex format entre els oscil·ladors principals i els
col·lectors.
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Kawakamiphone, abans de muntar les barres roscades -oscil·ladors-, on podem veure les barres
connectores. Darrere, el gran con de Sakamotophone suspès del sostre. Osaka 1970.

L’exemple més extrem de connexió distant és el Villeminophone d’Osaka 1970, que
transmetia el so des dels col·lectors fins els cons a través d’uns tubs de metall de 7, 9 i
11metres.

Villeminophone, Osaka 1970.
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2.2.4. GAMES I MODULACIÓ DE LES
FREQÜÈNCIES
Com hem dit anteriorment, Pierre Schaeffer i el GRM van intentar classificar tots els sons –
objectes sonors- segons la seva morfologia. Dit a grans trets, la caracterització havia de
manifestar les relacions entre els components de cada so, com es percebien i quins usos ferne. Les sensacions auditives de timbre i to estan lligades als components complexos, a les
diverses freqüències que formen els sons, encara que no s‟expliquin només per això.
Bernard Baschet, que va treballar íntimament amb Schaeffer, ens planteja una mapa dels
sons, en Organologie des Estructures Sonores Baschet, on s‟agrupen els sons en funció dels
components, la seva quantitat i organització, en una sola paraula, en funció de la seva
complexitat. En un extrem tenim els sons que presenten una composició de freqüències més
desordenada i amb una sensació tonal completament indefinida. A l‟altre extrem del mateix
eix, tenim els sons que presenten una ordenació harmònica i exacta dels seus components,
amb una sensació tonal unívoca, fins a la sensació tonal de les freqüències sinusoïdals pures
aïllades. En l‟altre eix, ens presenten la forma d‟aparèixer i mantenir-se al llarg del temps,
l‟envolupant.
Així doncs, entre aquestes coordenades, Bernard ens situa 3 grans grups de sons, utilitzats en
musiques diverses, que nosaltres descriurem com:
Zona A- Sons clàssicament utilitzats en la música a occident.
(+tonals, harmònics)
Zona B- Campanes i altres sons rítmics de la música occidental.
(-tonals, parcials inharmònics)
Zona C- Sons de l‟entorn i sons utilitzats de la música contemporània i electroacústica.
(encara més complexos, -tonals + inharmònics)

Els instruments encarregats de les funcions melòdiques, i de fet els instruments que
gaudeixen d‟un cert prestigi o coneixement, a occident, tradicionalment, han sigut els de la
Zona A. Perquè s‟ajusten a la idiosincràsia de la discursivitat musical imperant durant segles.
Els Baschet, treballen amb sons de totes tres zones, i entenen que el sons de la zona C
permeten una aproximació menys condicionada, i les estructures físiques que els produeixen
poden propiciar una interacció d‟iniciació a l‟escolta i la manipulació dels sons renovades.
Així doncs, quan els Baschet parlen de l‟element, al funció de l‟instrument per la qual
s‟organitzen games de sons, hem de veure-ho des d‟aquesta perspectiva més àmplia, i no
lligada tan sols als sons tonals d‟espectre harmònics clàssics de la música occidental històrica.
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Esquema de Bernard Baschet a Organologie des Estructures Sonores Baschet.
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Tipus d’oscil·ladors Baschet en funció dels components de l’espectre.
Aproximem-nos a una classificació de cada tipus d‟oscil·lador utilitzat pels Baschet en funció
de l‟estructuració interna en la complexitat dels seus components espectrals, coa que condueix
a unes sensacions tonals més o menys determinades.
Altura tonal indeterminada
(Espectre inharmònic)

Planxes
Molles
Altura tonal poc definida
Barres encastades curtes amb pesos als extrems (bolets)
Làmines fixades
Altura tonal més definida
Discos suspesos
Tubs suspesos,
Làmines suspeses
Barres encastades percutides
Barres encastades fregades
Altura tonal definida
(espectre harmònic)

Barres encastades amb pesos intermedis
Barres fregades amb Cristall
Cordes
Vent
Veu
Aquesta sensació tonal depèn de si els modes de vibració són inharmònics o harmònics. Com
hem vist en cada un dels oscil·ladors, els Baschet utilitzen molt oscil·ladors d‟espectre
inharmònic, però que presenten una gran diversitat de partons intervàlics i envolvents entre
els seus parcials.
El treball amb sons d‟espectre harmònic i amb sons tonals d‟espectre inharmònic heterofònics-, planteja múltiples universos musicals i de disseny de so diferents, que poden
ser compatibles o no.
Les disposicions de les games estan relacionats amb el tipus de sons -tons harmònics i tons
inharmònics-. Les decisions preses respecte les disposicions i la ordenació dels sons són
diferents, perquè els hàbits1 són diferents. Entre altres coses perquè hi ha poc hàbit en la
cultura occidental de treballar amb games de tons inharmònics, i poc hàbit de treballar en
camps harmònics xentonals. Per això trobem lògiques diferents per explorar les disposicions
plausibles en cada cas, com veurem a continuació.
1

I si es vol jugar i proposar alternatives als hàbits, convé abans reconèixer-los.

- 369 -

Definició de l’element funcional en relació als atributs de l’oscil·lador
L‟element o funció que François Baschet descriu en a seva definició fa referència a:
Un sistema para subir y bajar una gama musical
A device to implement the scale (keyboard, keys, frets, etc.)
A device to modulate the scale2
Device to create a range of different frequencies (modulating device)
Aquest paràmetre sol ser complicat d‟explicar si volem donar una definició exacta que valgui
per la caracterització de tots els objectes sonors possibles. Els Baschet treballen amb sons
d‟espectres diversos, amb graus de complexitats diversos en els seus components
freqüencials, i ens forcen a un exercici d‟abstracció a l‟hora de comprendre la idea de gama.
Així que a l‟hora de concebre un objecte sonor podríem acceptar perfectament la idea d‟un
element o la funció de Device to create a range of different frequencies. Les múltiples
freqüències es poden produir simultàniament o seqüencialment, en funció dels atributs de
l‟oscil·lador. La idea d‟escala implica una relació d‟ordinalitat entre els valors disposats al
llarg d‟un espectre lineal. Altrament les estructures multitímbriques i els sons complexos,
presenten games que no es poden ordenar en les coordenades d‟un sol eix lineal, polar. Així
doncs, conjuntament amb el disseny dels oscil·ladors, hi correspon el modelat, del perfil
tonal-tímbric. Per poder comprendre tota l‟obra Baschet -i ser coherents amb la visió del seu
sistema conceptual acústic-, més que d‟escales, doncs, hem de parlar de games.
En funció dels atributs dels oscil·ladors, les estructures poden ser monofòniques o
polifòniques. La majoria d‟estructures Baschet són polifòniques. En tots els casos, es tracta
d‟articular les longituds d‟ona, de modelar-les i modular-les. En funció dels atributs dels
oscil·ladors, podem modular la longitud d‟ona sobre la marxa, durant la interpretació, o en
altres casos cal fixar diversos oscil·ladors -amb variacions en algun dels seus paràmetres-, per
a que presentin longituds d‟ona diferents.
Per a estructures que presenten un mateix tipus d‟oscil·lador, la gama sol variar en la seva
tessitura tonal, mantenint el mateix tipus de timbre. Així es poden predissenyar, disposar i
articular totes les escales musicals convencionals i les diverses escales microtonals possibles.
Si pretenem mantenir la tímbrica, convé mantenir els modes de vibració el més semblants
possibles entre cada pas de la gama.

2

Resultaria interessant comprendre que es refereix a modular la freqüència produïda en un oscil·lador, com de
modelar l‟estructura de relacions intervàliques d‟una gama, o de modelar els parcials que componen un sol so.
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Aplicacions Baschet per modelar i modular les freqüències
A l‟article de Leonardo de 1987, François Baschet cita alguns tipus habituals utilitzats
tradicionalment per a disposar i articular games (lligades als atributs dels oscil·ladors)
(c) modulating devices: multiple tuned strings, multiple tuned rods, modification of
lengths, modification of tension, modification of weight, etc.
En funció de les característiques estructurals del generador, podríem veure dos enfocaments
generals diferents i compatibles en l‟obra Baschet:
Acumulació de generadors (barres, làmines, cordes, etc...)
multiple tuned strings
multiple tuned rods
Modificació d‟algun dels seus atributs –longituds, tensions, pesos- amb configuracions
prefixades o durant la interpretació:
modification of lengths,
(de cordes, barres, làmines, etc)
modification of tension
(tensió de cordes, tensió de discos flexibles)
modification of weight
(pesos afegits de forma fixa, modificables)
Per a els generadors d‟espectre no harmònic, els Baschet modifiquen la forma i la distribució
de masses per a alterar els modes de vibració. En tant que es tracta d‟una modificació del
generador, en el capítol dedicat a aquest component hem esmentat la importància dels
atributs estructurals en els modes vibració resultants.
Aquest és un àmbit summament rellevant per l‟escultura, en tant que es treballa alhora en la
configuració de l‟objecte físic i del so en sí mateix. Així doncs, la tria i configuració de
l‟oscil·lador3 per a la utilització dels seus atributs vibrants, és part del disseny i realització de
les possibles modulacions de freqüència.

3

El comportament habitual dels oscil·ladors més ususals en Baschet l„hem descrit en els seus apartats
corresponents.
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En les desenes d‟estructures amb cordes dels Baschet, podem totes les variacions tradicionals
del modelat i modulació de la gama:
Longituds (i/o gruixos) diferents fixades
Modulació de la tensió durant la interpretació, bendings.
Modificació de les longituds, slidings
Aquí alguns exemples:
Longituds (i/o gruixos) diferents fixades

Selecció d‟arpes de tons no modulables.

Modulació de la tensió durant la interpretació, bendings.

Selecció d‟arpes de tons modulables.
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Les escultures sonores Katsuraphone i Katsuharaphone, d‟Osaka‟70, utilitzen una palanca
semblant a la de les guitarres elèctriques, que tensa i destensa les cordes. El sistema és
altrament experimental, perquè les cordes passen al voltant d‟un eix cilíndric que divideix
les cordes en dos feixos, i per tant, un mateix gest tensa un feix i simultàniament destensa
l‟altre.

Estructura de cordes amb palanca de Katsuraphone.(veure la fitxa de caracterització al llibre d‟annexos) Foto
de M. Ruiz, després de la restauració de 2015.

Il·lustració d‟Alain Villeminot de Katsuharaphone, i detall de dues de les estructures de cordes amb palanca.
Pendent de restauració. Foto de M. Ruiz, 2015.
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En els Cristalls més convencionals, el circuit de vibració establert pel macelotte
perpendicular del muntatge en N-Fitting, té prou inèrcia com per a poder aplicar pressió amb
a mà i a doblegar lleugerament les barres sense aturar-ne el so. Així aconseguim efectes de
glissats lleus però expressius.

Frame extret d‟un vídeo demostratiu del Taller d‟Escultura Sonora Baschet UB amb un Cristall d‟estudi de
François Baschet.

Espectrograma dels les inflexions d‟un semitò, produïdes per la tensió en els macelottes. Arxius de so:
46.Cristall Bending
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Modificació de les longituds durant la interpretació, sliding

Ballet Mache
Laughing Harp
(una vareta mòbil modificava la longitud de les cordes)

3 tipus possibles de modelat i modulat, alhora
Longituds (i/o gruixos) diferents fixades + Modulació de la tensió durant la interpretació,
bendings +Modificació de les longituds, sliding.

Violins, contrabaix, banjo inflable, guitarra inflable.
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Ordenació, disposicions i valors de les games
Aquesta qüestió representa un àmbit de llibertat per al creativitat dels Baschet. Quan els usos
musicals previstos han de permetre determinades articulacions melòdiques, l‟ordenació dels
valors tonals es disposen de greu a agut, com és habitual en la majoria d‟instruments de la
majoria de cultures. Amb els oscil·ladors d‟espectre harmònic, tonal, l‟ordenació de les
games sol seguir les lògiques habituals. Els teclats dels cristalls cromàtics, situen els valors
consecutivament, l‟un al costat de l‟altre, sense la diferenciació entre notes blanques i negres.
En aquest sentit s‟allunya de les digitacions dels teclats tradicionals, i obliga a aprendre una
digitació nova. Com passa amb les guitarres i violes, les mateixes posicions es poden
transportar per a qualsevol tonalitat.

Cristall cromàtic de 5 octaves, 2009

El teclat d‟un dels Cristalls Cromàtics de Michel Deneuve, ens mostra aquests valors cromàtics posats l‟un al
costat de l‟altre, i la diferenciació de le notes naturals diatòniques de sostinguts i bemolls, amb la utilització de
tiges de vidre de dos colors diferents. Aquesta estratègia per la diferenciació dels valors cromàtics a través del
color s‟ha utilitzat també en la percussió cromàtica per Marc Antonie Millon.
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Percussió cromàtica per Marc Antoine Millon, 2octaves, 2006

Una de les arpes de més instrumentals, segurament afinada diatònicament. 1999.
Es pot afinar a discreció, gràcies a les clavilles i els ponts mòbils per a micro-ajustaments en l‟extrem superior.
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Disposicions no consecutives dels sons

Jacques i Yvonne Lasry, entorn de1958, foto d‟Helen Adant.

Mentre no van perfeccionar la tècnica per a estabilitzar l‟afinació dels cromatismes, els
primers cristalls cromàtics estaven afinats amb graus saltejats. La intenció era la d‟evitar que
cap nota tingués un grau consecutiu al costat, per evitar que entressin en ressonància, cosa
que impedeix fer-los sonar consecutivament, perquè sonarien igual. Jacques Lasry ho descriu
així en una entrevista per la televisió francesa a l‟època, i el podem veure tocant l‟escala.
Efectivament, els valors no són consecutius. Això implica que tota la digitació que van
utilitzar els Lasry era nova, de manera que veritablement es tractava d‟un instrument molt
diferent que els teclats als que podien estar acostumats. Tot i això van incorporar les noves
distàncies intervàl·liques a la seva digitació i al cap de poc podien interpretar fugues de Bach
amb naturalitat. Això ens mostra que qualsevol disposició alternativa dels valors d‟una escala
pot tenir la seva lògica i el seu ús òptim.
A banda d‟aquesta configuració, que fou una solució temporal abans de poder estabilitzar
games cromàtiques, trobem moltes configuracions on les games presenten disposicions de
valors no consecutius, tant si es tracta de sons d‟espectre harmònic o inharmònic, de tonalitat
més o menys identificable.
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Games xentonals – tons inharmònics
Un altre cas és el de les games xentonals. –totes aquelles que constituïdes per intervals
diferents dels derivats de la teoria pitagòrica, derivats dels cicles de quintes i els
temperaments justos o temperaments iguals. Tot i que no hem trobat que els Baschet utilitzin
mai aquesta expressió, ens hem assegurat amb un expert de referència com el Dr. Sethares,
que el terme xentonal és el més adequat per descriure els sistemes compostos de barres
encastades amb parcials inharmònics. Els Baschet coneixien bé la història dels temperaments
històrics i plantejaven alternatives sovint (com en el cas de l‟Instrumentari pedagògic).
Amb aquestes configuracions, els Baschet han obert una gran família de peces amb
característiques tonals, intervàl·liques i tímbriques, úniques i molt particulars. Fins i tot sense
reafinar els parcials intencionadament, les ressonàncies creades entre els sistemes de barres
encastades alteren els modes de vibració individuals de cada oscil·lador, i es formen games
realment úniques, molt interessants i allunyades de les estructures harmòniques, de les
afinacions i els temperaments històrics. Començant per la configuració més “regular” de tons
inharmònics que podem trobar games xentonals, amb components diatònics o cromàtics –
encara que sembli una contradicció- i afinacions trobades, fruit de processos aleatoris o
discrecionals, amb intervals tan allunyats dels harmònics com es pugui esdevenir.
Games xentonals amb components diatònics o cromàtics.
Kits, i pianos, que presenten els seus valors d‟un dels seus parcials ordenats de greu a aguts, i
afinats segons escales convencionals. El sons complexos de cada barra, amb parcials
inharmònics, constitueixen ganes xentonals. Són sons amb una sensació tonal ambigua. Cada
barra produeix dos tons distingibles, amb una oïda analítica una mica entrenada4. Donada la
ordenació diatònica i cromàtica d‟un dels parcials, l‟oïda posa l‟espectre de cada barra en un
context tonal, reconeix la prevalença d‟un dels parcials i li atribueix la funció de fonamental,
deixant la resta de parcials -que també tenen sensació tonal-, en la situació de segones veus.
No són games atonals, ben al contrari, són games de sons complexos amb petits clústers
xentonals, activats per cada barra. Amb les barres connectades a un sol col·lector, i afinat tot
un ordre de parcials segons una escala cromàtica o diatònica5, l‟oïda reconeix aquesta
dimensió tonal, reconeix l‟ordre de relacions entre fonamentals, ordre que es troba
reharmonitzat xentonalment amb la resta de parcials, amb valors intervàl·lics no harmònics i
diferents en cada configuració6. Hem de destacar la feina de Pierre Malbos, en col·laboració
amb els Baschet, per la continuació i l‟activitat musical contemporània actualitzant els pianos
Baschet basats en aquest principi. http://www.pianomalbos.com/baschet-malbos/

4

Personalment, quan expliquem el fenòmen amb una de les estructures d‟aquestes característiques en tenim
prou en fer sonar la barra i cantar les dues veus alternativament per a que la majoria dels nostres interlocutors
passin a un mode d‟escolta analítica i distingeixin, reconeguin les dues freqüències.
5
Teòricament podría ser qualsevol escala mircotonal desitjable. Els Baschet utilitzen escales diatòniques,
cromàtiques, i escales trobades, segons la disposició arbitrària dels oscil·ladors, deixant l‟afinació dels parcials
a les particularitats contingents de cada forma en conctret.
6
en funció dels atributs estructurals microscòpics i macroscòpics, del material i la forma dels oscil·ladors.
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En el piano Baschet que hem pogut enregistrar, estudiar i gaudir, trobem tons complexos, on
una sola barra presenta, entre d‟altres intervals de sisena major i octaves, entre els parcials
audibles.

Piano Baschet 2002, vista frontal i posterior. Foto de Martí Ruiz, Museu de la Música de Barcelona 2011.
Espectrograma dels parcials de l‟arxiu de so: 47.Piano_Baschet_tons_complexos

Altres Pianos Baschet amb barres encastades: Aluminium Piano 1962, One-Octave Piano 1962, Piano
PianoWheebarrow 1964, Baschet-Malbos2002.

Alguns Kits d‟autoconstrucció també s‟han afinat segons aquest criteri. Cada configuració
doncs, reorganitza els parcials i les ressonàncies entorn de l‟afinació d‟un dels ordres de
parcials afinats intencionadament.

Kit de Barres i la espectre dels sobretons d‟una barra del Kit, amb diversos intervals harmònics i inharmònics.
El primer to de l‟arxiu de so 48.KitBarres_16tones
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Afinacions trobades
En totes les ocasions en les que les barres encastades semblen haver sigut col·locades segons
un criteri purament visual, les ressonàncies que apareixen generen sonoritats molt
interessants. Les progressions de longituds solen ser se passos majors que mitjos tons, així
que les escales creixen més ràpid, donant lloc a fenòmens que no trobem quan afinem un
ordre de parcials intencionadament. Aquí les barres segueixen una línia visualment recta que
no es respon amb la corba que es correspondria amb una progressió cromàtica. Així doncs,
les relacions intervàl·liques tonals –i xentonals- aparegudes són fortuïtes, trobades. Els tons
apareguts poden ser qualificats de desafinats, comparats amb les escales convencionals.
Altrament, com dèiem, totes les freqüències creades pel sistema se sintonitzen d‟alguna
manera, entren en ressonància, en relació. Els intervals que es creen no responen
obligatòriament a cap interval en concret conegut. Tímbrica i xentonalitat es conjuguen en
peces que creen petits universos sonors, que inauguren espais tonals diferents i singulars. Les
estructures amb barres curtes i pesos als extrems també responen a aquests modes.

Peça semblant a Tickelphone, títol desconegut, finals dels 50 o principi dels 60. Kit de Barres, anys 80.

Watanabephone, Osaka 1970.
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Brontosaur, exposició a Berna, 1965.
Arxiu de so: 49.Brontosaur_MUAC_shortside_sampling_NR

Com hem vist, -estudiant peces com Kawakamiphone, Watanabephone, Sad, Amiens,
Brontosaur, etc.- en aquestes progressions de longituds apareixen uns salts de tessitura
inesperats, particularment en els segments curts, on les diferències entre longituds són
proporcionalment majors. A mesura que s‟escurcen les barres, arribada una determinada
longitud més curta que l‟anterior, apareix un parcial greu amb plenitud i els parcials superiors
són massa aguts per mantenir la nostra atenció. Aquest fenomen l‟hem descrit extensament
en l‟anàlisi d‟algunes peces paradigmàtiques d‟aquesta família. Així,en diverses de les peces
xentonals de barres encastades, també trobem aquesta segona ruptura de la lògica tonal
tradicional, en la qual apareixen salts imprevisibles. Les dues característiques d‟aquestes
peces forcen a l‟intèrpret, usuari, a explorar i trobar el gust en “altres” possibilitats. Així
doncs, l‟aparent progressió de les longituds, és un miratge, sonat que les games inclouen
valors no consecutius.
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Games multitímbriques
Particularment en les games multitímbriques, xentonals també, trobem aquestes disposicions
amb ordres diferents, de valors no consecutius, donat que els timbres no es poden classificar
en un eix no lineal. Malgrat que algunes configuracions s‟han repetit amb petites variacions
–perquè s‟han mostrat molt interessants al llarg de la trajectòria de recerca dels Baschet-,
cada peça representa una configuració única, amb una selecció tímbrica i games xentonals
pròpies, cosa que fa molt difícil que en fem una classificació. Aquí tan sols alguns exemples:

Recull de percussions multitímbriques: Variacions de Chollet A, Nanny Goat,
Percussions sense títol,
Variacions de Chollet B, Percussió Zagreb.
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Prototip multitímbric de l‟Instrumentarium.

Ressorts, 3 tipus d‟oscil·ladors.

Altres configuracions per la modulació dels valors de les games
Una visió general de totes les peces que coneixem dels Baschet ens mostra que a banda de les
configuracions que hem comentat, hi ha exemplars únics en cada subgrup d‟oscil·ladors, que
aporten innovacions en la l‟articulació de les modulacions. Es tracta de configuracions
d‟elements i funcions combinades inèdites en la història de l‟organologia. L‟estudi de les
peces en concret, ens hauria d‟aportar una visió del conjunt d‟idees que hem presentat més
aprofundida i més rica.
Podem esmentar per exemple altres configuracions de Cristall Baschet que permeten canviar
la freqüència d‟una sol oscil·lador. Habitualment els cristalls tenen una altura tonal fixada,
però els Baschet van trobar diverses maneres de controlar els modes de vibració i modular les
longituds d‟ona durant l‟execució de so:
Les Sculptures Sonores, Pàg.77
Bass Pump
April 25. The battery of 13 piston pipes was cumbersome and gave little output. The
next reincarnation was a group of 3 braced pistons. Each of the pipes gave three or
four notes. For each pipe, there was a sliding casing operated by a lever. This lever,
sent the casing up and down and simultaneously also modified the length of the
threaded rod supporting the glass. This rod was held by hard rubber rollers. The
musician Jacques Chollet "pumped" the music with so much gravity that it never
occurred to anyone to laugh. The lowest note was a C (Ut) of 64 hertz, 150 cms long.
This structure was purchased by the Instrument Museum in Brussels.
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Il·lustracions de François Baschet

En aquest cas les barres roscades es fixen simètricament i es fixen dos nodes, un a cada
extrem. Els nodes es poden moure de lloc amb un sistema de pedals. Això permet fer
glissandi. El següent exemple ens mostra un altíssim grau de complexitat en el funcionament
dels components, amb un comportament que combina els modes de vibració longitudinals
d‟una corda i els d‟un cristall.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 59
Glass Horn
This was an utilisation of the longitudinal
vibrations of cables. The drawing shows a
vertical glass rod. The lower part was
attached to the metal sheet by a string. The
upper part was suspended by a bicycle brake
cable, which rested on the top of a vertical
bar that acted as the guitar fingerboard.
When the glass was stroked with wet fingers,
a longitudinal vibration was created. This
vibration was controlled by both the tension
of the cable (regulated by the pedal) and by
the fingerboard. When the cable was pressed
onto the fingerboard, the sound became
higher in pitch. (Be careful in building the
horn. The fingerboard must be heavy steel at
least 30 x 6mm x 1 metre in length). When we
finished this sculpture, we were deeply happy!
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Il·lustracions de François Baschet

Per acabar amb aquest apartat dedicat al disseny tonal i la modulació hem d‟esmentar el
Clarinet extensible, o clarinet lliscant. Aquest exemplar únic ens permet mostrar fins a quin
punt l‟enginy dels Baschet pot aportar innovacions en configuracions molt diferents entre
elles, gràcies a una imaginació sonora sense prejudicis. El Clarinet extensible segueix la idea
fonamental d‟un trombó de bares, on es modifica la longitud de la columna d‟aire per a fer
lliscar la longitud d‟ona. Altrament, va fer falta desenvolupar una mecànica sofisticada,
necessària per a aconseguir els resultants desitjats, de manera que els tubs encaixats, roten
sobre si mateixos en entendre‟s i s‟obre i es tapen forats automàticament, per a ampliar el
registre, i permetre que l‟intèrpret només hagi de centrar-se en la longitud total del tub.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 74
Sliding Clarinet (2 octaves,
not for maxi-scherzo)
Five sliding copper tubes.
The first of the tubes
(O.5mm thick), the one
close to the mouthpiece,
carried inside a turning
coaxial tube (O.5mm) with
a series of holes. To reach
the higher octave the
musician would twist the
clarinet and an octavation
hole would appear. A
system of cogwheels and
helix (not shown) would
keep the octavation hole at
a fixed proportion of the
tube.

Teddy Lasry i Clarinet extensible, 1958. Foto de R.Moise.
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2.2.5. DIFUSORS
La funció que François Baschet descriu en a seva definició fa referència a
Radiator or “coupler” with the air.
A sound amplifier (sounding board, funnel, resonating box, etc.).
Sabem que els Baschet distingeixen bé entre la funció d‟amplificació i la de radiació, i
que quan utilitzen el terme amplificació ho fan per a comunicar la idea de fer una
vibració sigui audible. És dir que qualsevol objecte sonor ha de poder radiar les seves
vibracions a l‟aire. Ens hem permès utilitzar el terme difondre com a sinònim de radiar,
que segurament sigui el terme més acurat per a la propagació d‟ones de pressió
acústiques. Aquesta funció està implícita en la mateixa estructura i superfície dels
objectes idiofònics. Però per la resta d‟oscil·ladors no idiofònics, que no tenen suficient
superfície per a difondre la vibració al medi, els Baschet han elaborat centenars de
variacions d‟elements per a aquesta funció. Així doncs, l‟obre Baschet difon les
vibracions gràcies a:
·Formes idiofòniques
.Per contacte directe amb la font
·Inflables
·Tubs amb membranes
·Tapes harmòniques
·Cons
·Planxes plegades
·Planxes plegades i fraccionades
.Mitjans electroacústics
Igual que passa amb els oscil·ladors, en base a les propietats acústiques microscòpiques i
macroscòpiques dels elements utilitzats, en qualsevol dels elements difusors, es produeix
un filtrat de freqüències que té un impacte en la tímbrica resultant.
A Organologie des Estructures Sonores Baschet
La modification du timbre se fait aussi par le système de diffusion. Celui-ci se fait
par une surface en contact avec l'air : feuille pliée en acier inox, en fibre de verre,
en carton.
En la Taula d‟Elements Acústics (“proposition to classify...”)
With respect to this last category, amplifying devices, we realized that there was a
shortage of conventional means and thus invented or adapted other systems such
as plastic balloons or metal foils (Fig. l) bent in a suitable manner to obtain the
desired relative amplification of different frequencies (i.e. the desired response
curve).
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Aquest fragment evidencia la consciència que els difusors, alhora es comporten com a
filtres, i per tant també es comporten com els elements del següent capítol, els extres de
ressonància. És a dir, que els difusors responen de maneres diferents segons la
freqüències i la intensitat que hagin d‟emetre. Aquesta sensibilitat i potencialitat es
descriu en forma de corba de freqüències. De la mateixa manera que en els altaveus
electroacústics es conceben i construeixen tant per a bandes de freqüències específiques
(aguts, mitjos, greus i subgreus) o buscant una resposta plana (capaços de reproduir sense
filtrar cap freqüència), els germans Baschet han buscat sempre la utilització de la
resposta en freqüències de cada difusor com a filtre en favor de la tímbrica i el
component visual simultàniament.
A Organologie des Estructures Sonores Baschet
E’ Leipp a traité théoriquement la table de violon comme une membrane haut
parleur. Nous nous sommes servis de la même idée. Dans un haut parleur on
cherche une courbe de réponse la plus plate possible, pour reproduire le plus
exactement possible la vibration électrique. Nous au contraire, nous cherchons à
"timbrer" l'instrument comme le fait une caisse de violon, donc nous ajoutons des
"formants", c'est à dire des bosses dans la courbe de réponse. Ceci est obtenu par
le matériau du diffuseur, sa forme, son épaisseur, sa mise en contrainte sa fixation.
Comme on le voit, les paramètres sont nombreux.
Com veiem en el capítol dels generadors, les característiques intrínseques de cada
material i els atributs estructurals (geometries, gruixos, tensions, etc.), s‟han de tenir en
compte per a comprendre el disseny sonor i visual, es recombinen en centenars de
formes diferents en la obra Baschet.
Una vegada més, malgrat no haver trobat mai cap text que faci referència un treball
metòdic per la parametrització de les correspondències entre les formes i la resposta en
freqüències, és evident que els Baschet van acumular empíricament experiències al
respecte, utilitzant els difusors de manera cada vegada més adequada en funció del
disseny visual, el disseny de so i el disseny d‟ús.
A continuació, vegem més característiques sobre les variacions estructurals d‟aquests
element/funció, segons els tipus desenvolupats:
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Formes idiofòniques
Les estructures idiofòniques que hem descrit, deuen la seva capacitat de propagar les
vibracions al medi degut als atributs físics que hem descrit en l‟apartat dels oscil·ladors.
Cada cas concret presenta una relació entre la intensitat de les vibracions i la superfície
necessària per a estimular suficientment el medi. Donem per exposada la complexitat
d‟aquests paràmetres, i les particularitats de les formes i materials presents en l‟obra
Baschet.
Difusió per contacte directe amb la font emissora, sense difusor aeri.
François ens relata diverses maneres de fer audibles les vibracions que no es propaguen
amb suficient intensitat a l‟aire, sense utilitzar radiadors aeris:
·Utilitzant un estetoscopi, la vibració passa per contacte a la membrana de
l‟estetoscopi, que fa oscil·lar una petit volum d‟aire dins el tub, l‟extrem del qual entre
dins les nostres oïdes.

Bernard Baschet a mitjan anys 50, amb un estetoscopi, explorant “per de dins” les vibracions d‟una
estructura en procés. (imatge extreta d‟un retall d‟una revista de l‟època).
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.Posant l‟orella, contra el col·lector o l‟oscil·lador,
si té suficient impedància com per no atenuar-ne la vibració amb el contacte. Aquesta
seria la imatge paradigmàtica d‟escoltar una via de tren per anticipar-se a l‟arribada.

Dibuix d‟Alain Villeminot, Klangobjekte

.Escolta de les vibracions propagades a través del crani.
Els Baschet coneixien bé la transmissió de les vibracions dins dels sòlids, principi bàsic
per tota la seva obra. Aquest mateix principi és el que permet utilitzar els ossos del crani
per a transmetre les vibracions fins a l‟oïda interna, si s‟aconsegueix un bon contacte
entre el mitjà emissor sòlid i el crani. Això es pot aconseguir fàcilment a través
d‟apèndix que hom pot mossegar. Si es poden resoldre les elementals necessitats
d‟higiene -ideant un sistema d‟apèndix intercanviables i d‟us personal- n‟hi ha prou
amb mossegar prou fort l‟apèndix perquè les vibracions es propaguin pel crani, i
estimulin l‟oïda interna.
De la web de François Baschet
Las vibraciones en el interior de los metales son tan reducidas que no se pueden
escuchar sin un radiador de sonido de gran superficie.
Todos conocemos esta experiencia: Atamos una cucharilla de plata a un hilo,
golpeamos la cucharilla y escuchamos un sonidillo argentino.
Ahora bien, si mordemos el hilo con los dientes, nos tapamos los oídos con los
dedos y balanceamos la cucharilla para golpearla contra otro objeto,
escucharemos entonces un magnifico tañido de campana.
¿Por qué un sonido de campana? Porque las armonías graves no pueden sacudir
el aire ambiental, las ondas se quedan a unos cuantos milímetros del metal, se
necesitaría un estetoscopio para percibirlas.
Gracias al hilo, los armónicos graves pasan por los dientes y los huesos del
cráneo para llegar al oído interno, así no tienen necesidad del aire para ser
transportados.
Era así que Beethoven escuchaba su piano, mordiendo el extremo de su lápiz y
aplicando la otra extremidad contra la madera del instrumento.
El sonido es transmitido por el hilo y no llega a remover el aire ambiente.
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Les Sculptures Sonores. Pàg .45
How to make the sound that is there come out is the great problem of acoustical
output. Of course" we could take string and attach the jaws or some other head
bone of each listener to the structure. In 1967 we tried something like this at the
New York School for the Deaf, as will be described in a future volume.
Per desgràcia, els Baschet no van escriure res més sobre l‟experiència. Per sort Alain
Villeminot, ens ha relatat alguns detalls més que no apareixen en el llibre de François.
Recuperem el fragment on François ens explica el projecte per la New York School of
the Deaf, on s‟apliquen els principis de la transmissió de so no aèria, constituint una
iniciativa pionera d‟escultura sonora per a persones amb sordesa. En els casos que l‟oïda
interna no funciona, François ens explica que hi ha un rang limitat de subgreus que es
poden percebre per contacte a través del cos.
Les Scultptures Sonores, Pàg.117
There are two kind of deafness. One is caused by a break in the chainwork of
small bones that carry vibrations to the auditory nerve. As the nerve isn't
damaged, one can still hear the vibrations transmitted by the bones of the skull.
[...]
Another form of deafness, called profound deafness, is caused by damage to the
auditory nerve. Nevertheless, the profoundly deaf remain sensible to vibrations
such as those felt through the floor of a train. The range of perception is limited to
about an octave - a very low-pitched octave. They feel the rhythm and, thus, can
dance without hearing the melody.
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Inflables
Els primers difusors utilitzats pels Baschet van ser inflables, des de guitarra pneumàtica
de François. El seu funcionament respon a la lògica de disposar un superfície tensada que
pugui difondre les vibracions a l‟aire. François ens explica que la idea sorgeix de la
observació dels instruments amb membranes tensades en un marc com els que va veure a
l‟Àsia, com ara el Rebab Indonesi i el Shamisen Japonès. La idea de l‟inflable permet
prescindir del marc extern i mantenir la tensió. Així quan reb les vibracions des d„un
oscil·lador, la fina superfície fa que l‟inflable oscil·li amb una amplitud notable, capaç de
mobilitzar molt d‟aire propagant la vibració al medi.
El seu comportament, malgrat estar lluny de presentar una resposta plana, aporta un so
sec i net, sense afegir cap reverberació perceptible.
El potencial escultòric dels inflables a desenvolupar en un futur és increïble.
Materials i formes
Els Baschet habitualment han fet servir materials sintètics, plàstics com els de les pilotes
de plàstic. Desconeixem si se‟l feien fer per encàrrec, donat que van emprar formes
circulars, quadrangulars, i en forma d‟ou. Tanmateix, sempre tendien a ser plans, com
coixins. Sempre fets de dues peces, amb les costures soldades tèrmicament.
En alguns casos han utilitzat coixins inflables metal·litzats, com els que s‟utilitzen per a
transportar líquids.

A l‟esquerra: Oscillating tom-tom, 1956: percussió de làmines i barres fixes.
A la dreta: un banjo pneumàtic, amb un inflable metal·litzat.
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Transmissió
La transmissió des de l‟oscil·lador o col·lector, es produeix per contacte. Per aquest
motiu els Baschet han assajat diversos sistemes de pont, formes que tinguin suficient
superfície i puguin aguantar suficient pressió per estimular l‟inflable. La majoria de
vegades són ponts de fusta, que presenten una impedància acústica intermitja, entre la del
col·lector i la de l‟inflable. En alguns casos és el propi pes del sistema el que fa la
pressió i assegura un contacte ferm .

Dibuix de François Baschet de Percussion with Lobster pincers.

En altres ocasions, desenvolupen fórmules de pinçat que assegura el contacte, i transmet
la vibració als dos costats de l‟inflable.

Dibuixos de François del sistema de transmissió als inflables anomenat Lobster Pincer.
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Pistons de membranes i tubs
Aquest sistema de difusió inventat pels Baschet és veritablement audaç, i completament
lògic. Els sistema té diverses parts que compleixen tasques diferents, totes necessàries.
Diem que son pistons de membranes i tubs, perquè la vibració es transmet des del
sistema oscil·lador a una disc fi de fusta lleugera, suspès en una membrana elàstica que
la deixa vibrar i transmetre vibració a l‟aire. Com que les superfícies i membranes són
relativament petites, aquestes estan posades a l‟extrem d‟un tub ressonador, on l‟aire es
troba forçat a oscil•lar longitudinalment, com passa en tots els tubs ressonadors. Com
que el tub està obert per l‟altre extrem, les vibracions es propaguen al medi naturalment.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 64
After the cushion and the bent metal sheet, this was the third amplifier or soundradiator which we developed. It was a piston made of 2 large washers of
duraluminum (0.5mm thick) or 2 discs of plywood (3 to 4mm thick). The piston was
set in motion by a threaded rod connected to a glass rod. To ensure the air
tightness between the piston and the pipe, a thin rubber membrane was inserted
between the two discs, as in a sandwich. For small pistons (less than 10cms in
diameter) a 0.3mm membrane was used; for big pistons more than 10cms in
diameter, one of 0.5mm. This membrane was lightly stretched by about 10%. Then
it was held in place with rubber bands on a jam jar.
Certament, cada columna d‟aire té una freqüència de ressonància natural, però la
membrana però com que el disc de fusta pot oscil·lar a qualsevol freqüència perquè
esta suspès elàsticament, l‟aire de l‟interior del tub, vibren segons el senyal que arriba
de l‟oscil·lador principal.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 64
Piston pipes are tuned like organ
pipes connected to beating reeds;
even though we are dealing with
windless organ pipes.
Tanmateix, aquest sintema permet la difusió
de sons molt greus, donat que la freqüència
de ressonància dels tubs és molt baixa, i hi
ha prou volum d‟aire per a crear ones
estacionàries de longitud d‟ona llarga. Ni
les membranes ni els tubs aporten
reverberació, però evidentment hi ha algun
filtrat de freqüències, segons els atributs del
disc i del tub.

Peça sense títol conegut, semblant al Bombo
telescòpic, però amb oscil·ladors diferents.
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A la revista Leonardo,
(3) Pistons. First we make an aluminum tube with a diameter of l2 - 36 cm out of
0.5-mm thick aluminum. The length corresponds to one-quarter of the wavelength
of the note it is to produce.
Then we cut a plywood disc, 5 mm thick, whose diameter is slightly smaller than
the diameter of the tube. To make the piston airtight, we stretch a thin rubber
membrane over it. Then we suspend the whole thing from the center of the disc.
The tube hangs vertically and stretches the rubber by its own weight. If we hang
this fitting from a vibrating bar whose frequency corresponds to the length of the
tube, we get an interesting amplification.

Transmissió
La connexió es realitza des del sistema oscil·lador a través d‟una corda. Podria semblar
inversemblant, però sabem que una corda pot oscil·lar en diverses freqüències
simultàniament. La majoria de nens hem experimentat amb la transmissió a través d‟un
cordill amb els telèfons fets amb dos pots de iogurt. De la mateixa manera, els Baschet
suspenen els pistons de manera que la corda quedi tensada i pugui transmetre les
vibracions tant de percussions com de cristalls.
La vibració dels oscil·ladors es condueix per extensions rígides, platines metàl·liques,
fins al punt de connexió, on passa a la membrana a través d‟una corda tensada.

Esquerra: Detall d‟una percussió multitímbrica amb pistó de membrana. Foto M. Ruiz.
Dreta: Bombo telescòpic. Foto M. Ruiz. Museu de la Música de Barcelona, 2011.

- 395 -

Il·lustració de François Baschet

Les Sculptures Sonores, Pàg.79
Collapsible Tam
October 21. The pipe, consisting of three or four conical segments, measured 1
meter when put together and had a diameter of 40 cms. When taken apart, the
segments could be boxed. The pipe was supported by a thin central foot attached
to the inside of the topmost segment (not shown in the drawing). The objective
was to achieve large amplitudes at the place where the radiator was fixed.
In this fitting, the piston pipe hung from a string at the end of an extension
connected to the gum. The extension at its tip produced a strong anti-node. For
every vibration it sent a strong impulse to the piston. The weight of the piston
stretched the rubber membrane and gave the required tension. If the weight of the
pipe were not sufficient, it was always possible to add additional weights or to
connect the pipe to the frame with stretched rubber bands. The latex membrane
was susceptible to ultraviolet rays and would have oxidized over time. A black
shirt on the membrane slowed this deterioration. The frequency of each note was
determined by a cluster of large washers (around 30 mm in diameter) and by the
length of the rod supporting them.
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Percussió Múltitímbrica, 1967

Percussió usada habitualment per Teddy Lasry

Cristal Yvonne Lasry, 1961

Cristalls Baixos 1962.

Il·lustració de François Baschet
d‟una variació del Cristall Bass
Pump, amb el pistó en horitzontal.
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Resposta en freqüències
Afinant els tubs per a freqüències específiques, l‟aire de l‟interior entra en ressonància
creant ones estacionàries fortíssimes.

Il·lustració de François Baschet del Cristall d‟Yvonne Lasry de 1961

La intensitat en sons greus i subgreus, va arribar a ser un problema en algun sentit,
perquè a l‟època no hi havia tecnologia d‟enregistrament ni per a la reproducció de sons
tan baixos i plens. La següent anècdota és reveladora, els Baschet solien avançar-se al
seu temps, i rebre la incomprensió dels seus contemporanis:
Les Sculptures Sonores, Pàg. 64
These piston pipes (windless organs) gave us problems on many levels. On the
acoustical level, the low notes are so strong that, during recording, the sound
engineers had many difficulties. These pipes create standing waves, which, in
certain places in the room, hammer on the ears. (Different notes are oppressive
depending on where the listener is sitting.)
Microphones are not designed for strong standing waves; neither is recording
equipment, much less loudspeakers in cinemas and public places. The sculptor
Nicolas Schoffer introduced us to engineers from Philips. They were intrigued and
fascinated, but never came back. In fact to reproduce the real sound of the piston
pipes, loudspeakers would have to be redesigned. But as they told us: "We have
too many ideas to develop and not enough staff."
The piston pipes also posed an ethical problem. We immediately saw that this
oppressive sound was not without danger. As the world is already crazy, why
should we develop a way to make it crazier? So we let this discovery lie.
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Tapes Harmòniques
El terme tapa harmònica s‟aplica a les superfícies fines, tradicionalment de fusta, que
irradien els sons en la majoria d‟instruments de corda, guitarres, llaüts, violes, salteris,
pianos, etc. Aquestes tapes habitualment són planes, i en la família de les violes prenen
formes corbades, i presenten una determinada resposta en freqüències en funció de les
dimensions i les formes. Habitualment, les tapes harmòniques reben la vibració per
contacte, a través de ponts, i formen caixes de ressonància, de manera que els extrems
de les superfícies resten fixats rígidament. Els Baschet utilitzen esporàdicament les
tapes harmòniques de pianos, per a Cristalls, o fins i tot el piano sencer per com a
ressonador. Malgrat tot, la seva recerca de difusors eficients i que aportin una nova
coloració tímbrica i ressonàncies, els duu a utilitzar-les molt poc. Altrament, la idea de
les planxes i els cons que veurem a continuació, està relacionada amb les tapes
harmòniques, però alliberant els contorns de les superfícies.
En alguns casos, François utilitza portes de cotxe reciclades, per a fer arpes, utilitzant el
propi marc com a cordal per a aguantar la tensió de les cordes, i la planxa –limitada pel
marc- com a tapa harmònica.

Dibuix de François Baschet de Cristal Piano (1963),
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Harpe-Porte, Quebec (1984).

Cons
Els cons representen un element dels més icònics de l‟obra Baschet. Les seves formes
responen primordialment a la funció acústica, d‟oferir superfície amb tensió suficient per
a radiar el so. El sentit de donar una forma cònica a una planxa inicialment plana, és la
diferència de tensió, de rigidesa entre el nucli del con i els extrems. D‟aquesta manera la
superfície del con perd els modes de vibració naturals, i guanyen una resposta en
freqüències més àmplia. Evidentment, les mides, els guixos, els diàmetres, condicionen
la tessitura en que ressonen i que poden propagar.
A la revista Leonardo,
(l) Cones made out of stiff cardboard or plastic. Because of the hardness of these
materials, the cones work more like soundboards than like loudspearker
membranes. We used them for esthetic reasons as well: one can form them into at
great variety of shapes and paint them in different colors.
Materials
Els Baschet han utilitzat cartró vulcanitzat, làmines sintètiques de fibra de vidre i de
resina epoxi, làmines de fibra de carboni, planxes d‟alumini i d‟inox, i fins i tot papers
gruixuts. Cada material presenta una certa coloració. En tots els casos, els cons fets
d‟aquesta materials filtren freqüències i tenen un impacte en la tímbrica resultant, però
no aporten reverberació. La forma, que participa de la circularitat en un dels seus eixos,
conté la vibració de manera que els sons són emesos secs, sense que la planxa ressoni
més temps del que dura la enviada pel sistema oscil·lador senyal. Els cons metàl·lics,
altrament, sí que aporten una ressonància que sosté els sons més enllà de la senyal.
Tot i que en algunes ocasions han provat amb làmines de plàstic, en general sembla que
el més preferible és utilitzar materials que tinguin una trama interna, una fibra, ben
travada, per això el cartó vulcanitzat és un dels materials més utilitzats.
Formes
El gran nombre de paràmetres físics fa que no puguem oferir una taula de correlacions
entre les dimensions i la resposta en freqüències. Tanmateix, sí que podem constatar
alguns trets bàsics del comportament dels cons:
L‟angle del con té un cert impacte en la direccionalitat, la focalitat del so, però no hem
d‟oblidar que les dues cares de la superfície vibren i transmeten la vibració a l‟aire. Així
doncs el so es propaga tant en el costat còncau, com en el convex. Sembla raonable
pensar que en costat còncau, les ones es concentren i en el costat convex se dispersen,
cosa que hauria de tenir cert impacte en la intensitat del so percebut en cada espai.
Tanmateix, és evident que el so es pot percebre bé en qualsevol punt al voltant d‟una
estructura que difongui el so a través de cons. Sembla evident que quan més grans són
els cons major resposta en freqüència en greus, i quan més petits, més es limita la
resposta a mitjos i aguts.
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Simetria vs. asimetria
Una característica distintiva dels cons difusors Baschet, és la forma resultant. La seva
línia de treball aposta per l‟asimetria per evitar la resposta en freqüències limitada de les
planxes utilitzades derivada dels seus modes naturals. Les asimetries, en un o dos eixos
de la forma resultant permet la propagació de longituds d‟ona diferents. De la mateixa
manera que les tapes harmòniques de guitarres, violoncels, etc, presenten una asimetria
entre les dues meitats en l‟eix vertical, els cons també busquen tenir un cert grau
d‟assimetria, amb puntes que presenten longituds diverses des del nulci fins als extrems.

Il·lustració de François Baschet a Les Sculptures Sonores, Pàg.68

Il·lustració de François Baschet a Les Sculptures Sonores, Pàg.54
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L‟angle resultant dels cons, és conseqüència del sector que es retalla d‟una planxa plana,
cosa que es pot calcular de diverses maneres. Els Baschet i Alain Villeminot han trobat
mètodes analògics, gràfics, per poder dissenyar l‟obertura dels cons, i trobar l‟angle del
sector a retallar. La lògica operativa dels Baschet condueix a treballar amb
fraccionaments dels sectors a retallar amb angles simples, 180º, 90º, 60º, 45º. Les
planxes, una vegada ajuntats els costats oberts pel sector retallat, donen lloc a cons amb
angles aguts i obtusos.
El tancament del con, es pot realitzar de diverses maneres. Els cons metàl·lics, se solen
tancar amb cargols o reblons, i en cons petits, amb un encaix entre els dos segments. Els
cons de cartons i fibres, es tanquen amb coles potents de contacte, i reforçats, en alguns
casos amb cargols.
La peça Katsuraphone d‟Osaka 1970, ens mostra cons de metall de diverses mides i
angles, formes i nombre de puntes.

Imatge de Katsuraphone durant el seu procés de construcció, Osaka 1969.
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En alguns casos, també es poden unir planxes diferents, per a aconseguir grans formats.

Alain Villeminot i François Baschet, elaborant el con de Sakamotophone, de 3 metres de llarg, Osaka 1969.

Nuclis simples
Una vegada tancats els cons, cal proveir el
nucli d‟alguna forma que permeti connectarlo al sistema d‟oscil·ladors. Quan el con no
és molt pesat, en algunes ocasions, n‟hi ha
prou amb plegar una pestanya estreta que
permeti aguantar-lo entre dues volanderes
amples.

Vista del nucli simple, amb volanderes, per
Katsuraphone, Osaka 1969.
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Nucli encastat
Cal calcular l‟angle i tornejar
una peça de fusta
(contraplacat), que s‟encasta
contra el centre del con, fixantlo amb cola i cargols o claus.
Aquest sistema és robust molt
eficaç.

Detall del Cristall Malbos,
Foto de Roseta M.B., Bienal Baschet 2014.

Nucli de tambor
Aquest mètode permet
prescindir del càlcul de l‟angle
del con, i potser sigui menys
consistent.
Klangobjekte (traducció
inèdita)
¿Cómo fijar el fondo del
embudo?
Se lo encierra entre una
arandela ancha y una
cajita redonda hecha con
otra arandela igual y un
pedazo de tubo del mismo
ancho que la arandela.
Se pega o se suelda el
pedazo de tubo a la
arandela para que no se
mueva.
Detall Cristal pour l'expo de Rouen - 20 notes. 1970.
Foto de Roseta M.B., Bienal Baschet 2014.
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Nucli d’embut
Aquesta sistema és probablement una de les darreres innovacions de François Baschet, i
que li va donar una gran alegria, perquè donava resposta a la necessitat de rebaixar costos
i fer més accessible el procés de construcció a qualsevol persona per desfavorable que
sigui la seva situació socioeconòmica.
La idea és la d‟utilitzar un embut de plàstic, dels que es fan servir habitualment per a
traspassar líquids, per a encastar-hi a dins una cartolina. A l‟interior la cartolina s‟encasta
un disc de fusta, encara que o estigui tornejada amb el mateix angle o -encara més
pintoresc- una peça metàl·lica de les del forat de l‟aigüera. Com que aquestes peces
tenen un forat enmig, es poden collar a la barra roscada que connecta amb el sistema
generador. Així s‟assegura un contacte ferm entre tota la superfície a l‟interior de
l‟embut i la cartolina, cosa que afavoreix la propagació de les vibracions per tot el con, i
per tant optimitza la difusió a l‟aire.
Lògicament, l‟angle d‟obertura de l‟embut, determina l‟angle d‟obertura del con.

Kit de làmines, detall dels nuclis dels cons de carotina, fets amb embuts.

- 405 -

Connexions al sistema oscil·lador
En l‟apartat dedicat als col·lectors, hem explicat les particularitats de les formes de
connexions. El punt de connexió es pot decidir en funció de la intensitat del senyal que li
transmetem:
Les Sculptures Sonores, Pàg.68
Cones can be used in two ways:
When there is little energy, the vibration is injected in the seam (generating line –
see Fig. A overleaf). In this case the cone works rather like a sounding board.

When there is plenty of energy, the vibration enters through the point (see Fig.B
overleaf) and the cone works like a loudspeaker.

Il·lustració de François Baschet
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La connexió ha de presentar un contacte el més ferm possible.
Les Sculptures Sonores, Pàg. 68
All the nuts and bolts holding cones must be firmly tightened. In some ways,
vibrating waves inside metal behave like electricity. A tight contact is needed
between all the different strips channelling the internal sound. If a part or a nut is
loose, there occur periodical shocks between the loose parts. These shocks create a
parasitical noise that is welcome in the tromba marina, but not in our structures. If
all the parts are securely tightened together, the conservation ratio of the internal
sound is good. The Indians in the Far West would hear trains coming from miles
away by putting their ear on the rail.
Les làmines fixades, poden transmetre la vibració a través de barres roscades, aïllades
amb tubs de cautxú, cap als cons. En aquests casos, les barres filtren i poden afegir
freqüències per ressonància, en tant que elements oscil·ladors. En aquest cas, és evident
que el pes dels difusors determinen la inèrcia del sistema sencer, influint en els modes de
vibració que filtren el so del sistema en conjunt. Aquest exemple mostra de nou que
cada element influeix sempre -en major o menor grau-, a les propietats dels sistema i les
qualitats dels sons possibles.

Cinc Croix, 1980
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Planxes metàl·liques
Les planxes parteixen del mateix principi per a realitzar la mateixa funció que els altres
difusors, oferir major superfície en contacte amb l‟aire. A més d‟aportar formants,
modificant la corba de freqüències emeses al medi, aporten molta més reverberació i
coloració tímbrica. El seu fònicament es deu sobretot a les propietats del material, i les
propietats que li confereixen la forma i la tensió.
Materials
Les planxes utilitzades pel Baschet han sigut tradicionalment el duralumini i l‟acer
inoxidable. L‟alumini aporta menys reverberació i ressonància que l‟inoxidable.
Sembla que l‟inoxidable aporta una tímbrica més brillant.
Forma i tensió
En les primeres etapes del desenvolupament del sistema, les planxes utilitzades eren
petites i tenen poca superfície per a ressonar i difondre el so a l‟aire. Més endavant van
créixer en diàmetre, però encara no estaven pròpiament tensionades, pel que la resposta
en freqüències era desigual, segons els modes naturals de vibració de les planxes.
Tota l‟obra dels Baschet ens mostra centenars de variacions, que mostren dissenys
diferents, on sempre hi ha alguna asimetria intencionada en algun dels plans.
Les Structures Sonores, Pàg. 47
Glass Rods with Steel Discs

September 20th This structure with s shield shape produced two octaves of long,
deep sounds. Unfortunately the response curve was not homogeneous; some notes
were better than others. In the drawing, only one note is represented, to make the
basic structure look clearer. This is roughly the structure which was born on April 7
and on which the whiskers were replaced by two steel discs. Thicknesses of 0.4 and
0.5mm, with diameters of 60 and 80 cm were used. The cushion was supposed to
amplify the sound, but I am not sure that its output was very good. However, at least
it did nothing inimical and prevented the vibrating energy from escaping toward the
floor. The whole sound producing system (the gum, etc.) was suspended with strings.

Il·lustració de François Baschet
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Les Sculptures Sonores, Pàg. 50
Glass Rod Structure with Three Steel Sheets
October 29th. All our tests on sheet metal proved the following: a sheet of metal
vibrates like thunder when it is injected with a preferential frequency corresponding
to one of its partials. Otherwise, it responds very feebly. In short, its response curve
is uneven and unpredictable. By bending the sheets, we obtained a more uniform,
less haphazard, response curve.
This sculpture was a very bulky one since the sheets measured 150 by 100cms. The
sharp notes produced sounded like a trumpet, and some of the low notes like a 40cello symphony orchestra. We immediately baptised this structure the "Citroen 2
chevaux" in honour of the super-ugliest but most ingenious, inexpensive car made by
Citroen.
The three trapeze-shaped steel sheets were 150 x 1 OOcm; 0.4, 0.5, 0.6mm in
thickness. The top held 48 notes; i.e., 4 octaves. The whole top was supported by 2
cushions which contributed little sound. It looked like a tank. Therefore it was
painted yellow, red and black to take away the military effect.

Il·lustració de François Baschet
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Resposta en freqüències, ressonància i formants
La forma incideix en la resposta en freqüències, evidentment, les longituds d‟ona
llargues requereixen de superfícies grans. Tanmateix, el gruix, de vegades una sola ecima
de mil·límetre de diferència, opera canvis molt significatius, per l‟impacte que té en la
rigidesa de la forma plegada. En termes generals l‟experiència ens diu que:
A més gruix, més corpori és el so, i menys saturació s‟obté amb una senyal intens.
A menys gruix, més estridència i més saturació s‟obté amb una senyal intens.
Els difusors en forma de cons i les planxes metàl·liques, resulten un dels elements més
reconeixibles de l‟estil Baschet. Aquestes últimes, a més presenten una propietat sonora
que també és una innovació en el marc de l‟acústica i és la resposta tímbrica variable en
funció de la intensitat, és a dir una resposta en freqüències dinàmica.
A Organologie des Structures Baschet
Un autre modèle utilisait une tôle-en inox. Un problème nous intéressait la
variation du timbre en fonction du toucher. Partir d'un son pur puis graduellement
obtenir un son complexe riche en paquets de fréquence. C'était réaliser par
manipulation directe, ce qui est possible en électroacoustique avec filtres
potentiomètres etc...

Arxiu de so: 50.Cristall Ressonàncies i saturació difusor
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Els Baschet van estudiar la diversitat de respostes en freqüències possibles en cons i
planxes, no només empíricament, sinó també estudiant-ne els espectrogrames.
A Organologie des Structures Baschet

Espectrogrames d‟enregistraments de Cristall Baschet, comparant els cons de fibres sintètiques i els cons
de metall, publicats a Organologie des Structures Baschet.

Veiem la diferència notable entre la resposta “neta” dels cons de resines sintètiques,
(pràcticament no aporten freqüències extres a l‟oscil·lació de tipus sinusoïdal del
Cristall), i la riquesa de sobretons i bandes de freqüències afegides pels difusors de
metall.
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Plegat
Els Baschet van descobrir aviat que per a evitar la predominança dels modes de vibració
naturals de les planxes s‟havien de modelar de manera que hi hagués un diferencial de
tensió, entre la rigidesa d‟una aresta i fins els extrems lliures de les superfícies. En
aquest sentit, un sol plec (o un trencament del pla des d‟un sol punt de ruptura de la
continuïtat de la superfície), és suficient per a crear aquests gradients de rigidesa. Veiem
que en això, coincideixen visualment amb el que proposa l‟artista i dissenyador Paul
Jackson en les seves formes d‟origami contemporani minimalista. Jackson reivindica la
bellesa i la complexitat de les geometries corbades generades per pocs plecs.

Forma plegada One Fold, de Paul Jackson, http://www.origami-artist.com/ (08/11/2015)

Prototip de John Patkau per una estructura arquitectònica, inspirada en els plantejaments de Jackson
http://www.patkau.ca/ (08/11/2015)
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En aquest sentit, l‟estètica visual de les formes d‟aquest tipus de difusors Baschet ha
evolucionat lligada a les possibilitats de plegat, cercant estructures que permetessin la
propagació de les ones a través seu.
Els Baschet han fet del plegat de les planxes de metall plegades un art, i és una de les
característiques distintives més reconeixibles i personals. En la seva obra centenars de
dissenys, que inclouen tota mena de variacions sobre una sola idea funcional: aplicar
tensió a una planxa plana, atorgant-li un cert volum, tendint de la bidimensionalitat a la
tridimensionalitat, i sobretot, generant algun grau d‟asimetria. Això es deriva de la
necessitat de trencar amb els modes de vibració naturals de les superfícies, i afavorir vies
per la propagació del major nombre de longituds d‟ona possibles.
Totes les variacions són fruit de combinacions i permutacions de:
-Formes diferents en el contorn de planxa
-Arestes rectes, separant superfícies còncaves i convexes
-Torsions produïdes pels propis vèrtex, o modelades a mà
-Trencaments del pla, en el qual es canvia la direcció de les superfícies sense
produir arestes marcades.
-Creació d‟àrees amb superfícies i tensions diverses, amb respostes en freqüència
diversificades.
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-Gran diversitat de formes diferents en el contorn de planxa abans del plegat.

Selecció de Cristalls i arpes amb difusors de metall plegat.

-Arestes rectes, separant superfícies còncaves i convexes

Villeminot i François, realització dels difusors d‟alumini Sekinephone, Osaka 1970.

- 414 -

-Torsions produïdes pels propis vèrtex, o modelades a mà:
Qualsevol plec o trencament del pla, pot generar una torsió o curvatura entre els plans,
més o menys acusada.

Gàbia amb quatre cons. Violí.
-Trencaments del pla, en el qual es genera un vèrtex sense produir arestes marcades i les
superfícies canvien la seva orientació.

Gàbia basculant amb dues planxes. Arpa amb 3 planxes.
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-Creació d‟àrees amb superfícies i tensions diverses. Cada àrea presenta una determinada
resposta a longituds d‟ones diverses.

3 cristalls trombó (a la dreta, Foto de V.Matamoros del Cristall donat al Museu de la Música de Barcelona)

De la mateixa manera que les flors de Cristall de François Baschet permeten unes
possibilitats de definició i saturació en freqüències determinades.

Flor de Cristall de 8 notes.
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En alguna ocasió han substituït les arestes rectes per algun plec en secció circular, que
produeix el trencament del pla en un sector, i la curvatura de les superfícies.

Cristall, Staempfli Gallery NY, 1977

Diagrama d‟Alain Villeminot.
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El disseny de François Baschet i Alain Villeminot per la Meditation Fountain de Berlin,
s‟utilitza també per aquest Cristall. El plec circular es realitza pressionant la planxa sobre
un motllo rígid amb la mateixa curvatura.
La tensió aplicada ha de permetre que les vibracions es propaguin per tota la superfície
de la planxa, i degut a la seva gran extensió, transmetre aquesta vibració a l‟aire.
Així, doncs no tots els plecs millorarien la propagació de les ones per la planxa.
Habitualment, els plecs tendeixen a guiar les vibracions des del punt de connexió amb la
geniva, i vers el perímetre de la planxa.
No podem oblidar que aquestes formes, estan dissenyades per a difondre sons, de manera
que s‟han de sotmetre a imperatius logístics diversos, per funcionar en relació a sistemes
complexos.
Suports
Quan les planxes són massa pesades, el punt de fixació podria sofrir massa tensió i
trencar-se. En aquests casos els Baschet afegeixen una estructura de suport posterior: una
platina de metall collada en el mateix eix de la planxa, i doblegada amb l‟angle adequat
per a la forma concreta.

Planxa original de Sekinephone de 1970, abans de la restauració el 2013. Podem veure els suports
posteriors que normalment es connecten a l‟eix de transmissió.
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Algunes formes necessiten un suport extra per a mantenir-se tensades, que pot també fer
la funció de descarregar part del pes, i alliberar tensió del punt de connexió.
Evidentment, aquestes peces han de ser metàl·liques i presentar un contacte ben ferm.

Vista de la part inferior de la planxa del Cristall Smithsonian, amb una suport triangular. Foto de Tom
Menéndez. 2015.
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Acabats
En algunes ocasions els Baschet fan gravats i
textures a la superfície de les planxes. Això es deu a
diversos motius però fonamentalment hi ha dues
raons: la primera és purament estètica, per reforçar
la sensació de radiació, d‟emissió de so, de manera
que els gravats sempre són de tipus radial, feixos de
línies més o menys ondulades, que utilitzen la llum
per a realçar les curvatures de la superfícies vibrants.
L‟altra, tal com hem pogut deduir, és que el gravat
oculta les ratllades que es puguin produir fruit del
muntatge, transport i activitats de participació, així
doncs, alguns planxes que inicialment vèiem amb
un polit brillant i llis, al cap d‟uns anys, la trobem
am un gravat.
Cristal Belge

En principi, la quantitat de massa que s‟enretira en aquesta mena de gravats superficials,
no té un impacte perceptible en els modes de vibració ni el so emès, és a dir, per ara
considerem que a nivell de so és irrellevant.
Les cantonades retallades sempre s‟arrodoneixen una mica per evitar perillositats, de
llunys es imperceptible.

Katsuharaphone, Osaka 1970. Més de 4 metres de punt a punta.
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Planxes plegades i fraccionades
Alliberament de sectors produeix una resposta en freqüències complexa, quasi composta.
Per una banda podríem considerar cada sector separat com un difusor independent amb
la seva pròpia resposta en freqüències, però alhora cada area presenta ressonàncies
conjuntes, donat que efectivament encara es tracta d‟una sola peça.
L‟efecte més directament perceptible és el fet que les longituds d‟ona curtes, els
harmònics superiors, ressonen sorprenentment nets i clars, aportant veus independents.
La mateixa poca cohesió de la peça, fa que am determinada intensitat, els diversos
sectors no poden transformar tanta energia mecànica en vibració propagada a l‟aire, i el
so se satura. És a dir, no només vibren segons en les freqüències que constitueixen el
senyal que emesa des les oscil·ladors, sinó que la potència excessiva excita els modes
naturals de cada regió lliure, i cada una d‟elles vibra segons els seus modes naturals, en
bandes de freqüències. Es tracta del mateix fenomen que s‟esdevé amb totes les planxes
difusores, particularment d‟acer inoxidable, però més contrastat entre els extrems de la
dinàmica i més explosiu en els màxims. Així doncs, es tracta d‟una saturació singular,
amb l‟afegit de sorolloses bandes de freqüències complexes, derivades de la senyal
original.
Aquestes formes desenvolupades per François Baschet en els seus últims anys,
constitueixen una línia de recerca possible interessantíssima. François va desenvolupar
aquestes formes intuïtivament, però és evident que va reconèixer el potencial dels
fenòmens sonors i els va potenciar, desplegant variacions sobre uns quans partons
diversos, que evoquen fulles i corol·les de flors.
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Arxiu de So: 51.Flor4n2+2_Re4

Espectre harmònic amb una claríssima presència dels sobretons aguts amb una
equivalència de les intensitats que genera una sensació tonal polifònica, octavada amb
segones veus brillantíssimes, i una textura metàl·lica i especialment energètica.

Flor Cristall sense títol conegut. Ens hi referim com a [4n2+2] perquè té 4notes i dues parelles de difusors.
Foto M. Ruiz, UB, 2015
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Procediments constructius
El plegat de planxes és una tècnica subtil, delicada, i una forma d‟art en sí mateixa.
Inspirada formalment en l‟origami japonès, requereix sensibilitat artística i molta
pràctica. Durant els darrers anys hem tingut la sort de poder aprendre a plegar planxes de
la mà de François Baschet, Alain Villeminot i Terese Braunstein. En alguns vídeos
històrics hem pogut veure Bernard treballant al seu taller.

François Baschet a l‟aula 206.2.bis, Laboratori d‟Art Sonor. 2010.

François a Leonardo, 1987.
(2) Folded metal foils made mostly out of annealed stainless steel. We repolish the
foils to give them a mirror ﬁnish. If the thickness is 0.8 mm or less, we bend them
on the edge of a heavy table. The process has to be carried out with great care, as
errors in the bending cannot be erased. If the thickness is over 0.8 mm,we use
either the presses found in an industrial shop or a homemade press with a big
screw.
El procés s‟explica molt millor per experiència directe. Les idees fonamentals són que tot
el procés es fa a mà i requereix preparació de cara no malgastar uns materials costosos, i
no donar cap pas irreversible. Una vegada hem realitzat un plec, en podem modificar
l‟angle fins a un cert punt, però no el podem eliminar. Per això convé haver fet procés de
disseny en paper o cartolina, i haver assajat l‟ordre dels plecs. Els Baschet han elaborat
una incomptable quantitat de maquetes de llauna.
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Selecció de models de planxa, Estudi de Bernard Baschet, St. Michel Sur Orge, fotos de M. Ruiz, 2013.
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Selecció de models de planxa, Estudi de Bernard Baschet, St. Michel Sur Orge, fotos de M. Ruiz, 2013.
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Fotograma extret d‟una pel·lícula inèdita de Marc Baschet, on veiem a Bernard Baschet plegant una planxa
de llauna, per a elaborar una maqueta , contra una aresta de fusta, replicant a escala petita el procés que es
realitzarà més endavant a mida real.

Il·lustració de François Baschet, (Les Sculptures Sonores, Pàg. 60.): Passos per una forma de plegat clàssic,
de dificultat tècnica intermitja. Els plecs ens direccions oposades requereixen ja una certa experiència.

Quan tenim establert l‟ordre de passos en la maqueta, cal tallar el contorn de la planxa en
pla, marcar les línies de plec en els costats corresponents, i a partir d‟aquí es prossegueix
al realitzar el plegat.
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Patrons de paper per a difusors petits. Taller Baschet de Jean Beauvais, París. Fotos de Uli Zinke, 2010.

Sovint cal treballar en equip, i fer la feina com a mínim entre dues persones, una per
aguantar la planxa en la posició requerida, i l‟altra per realitzar pressió en la regió
concreta contra l‟aresta de la taula.

- 427 -

Frames extrets del documental d‟Ingo Rudlof pel canal Arte.

Terese Braunstein ens mostra com plegar en a mateixa taula que han utilitzat durant dècades a la Rue Jean
Beauvais 11. Foto de M. Ruiz. 2012.
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S‟utilitza el vèrtex d‟una taula ben estable per a marcar les línies i fer pressió sense
deformar la planxa. La resta de petits trucs per a alinear els vèrtex convergents,
s‟aprenen a copia de treballar amb maquetes i acumulant experiència amb les planxes
mateixes, per assaig i error.

Bernard Baschet plegant una planxa contra l‟aresta d‟una taula. Imatge extreta d‟una revista descatalogada.

Amb els anys, Bernard Baschet ha desenvolupat
algunes premses casolanes, i ha construït un
vèrtex en forma de carena de teulada, per a poder
pressionar amb els dos peus simultàniament, tot
agafant-se d‟unes cordes penjant del sostre per
poder controlar el pes que aplica a la planxa.
Per cada plec important, n‟apareixen dos al final
de l‟aresta que queda enmig de la planxa.
Aquest és el repte més important a resoldre.
Algunes disseny inclouen els dos plecs
secundaris per a formar dues arestes que
reorienten el pla sencer.

Bernard Baschet plegant una planxa a taller,
La Grange de St. Michel Sur Orge.
Frame extret del documental d‟Eric Marin.
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Detall del centre d‟una planxa de Flor de Cristall. Foto M. Ruiz, UB, 2015.

Detall del Centre d‟una planxa de Cristall Malbos. Bienal Baschet, St. Michel Sur Orge. Foto Roseta M.B.
2014.

D‟altres dissenys deixen que els plecs secundaris es dissolguin en el pla. En tot cas, cal
tenir-los en compte a l‟hora de fer el disseny previ. Especialment en els dissenys que
inclouen diverses arestes que convergeixen en un vèrtex. Els Baschet desenvolupen una
tècnica impecable, que implica perícia i molta pràctica.
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Un exemple basic de plegat asimètric, amb dues arestes que conflueixen al centre.

Una vegada la planxa està conformada, es poden realitzar petites modificacions dels
plecs, i la torsió del plans, que no impliquin desfer els plecs realitzats prèviament.
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Fotogrames extrets d‟una pel·lícula inèdita de Marc Baschet, on veiem Villeminot i François, doblegant
una gran planxa en forma de fulla de lotus.
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Mitjans electroacústics
La patent presentada l‟any 1958, ja preveia, dispersos tipus d‟oscil·ladors possibles, i
diversos tipus de difusors possibles. Una alternativa a tots els mitjans de radiació acústics
és el que formen els dispositius:
[33] micròfon de contacte piezoelèctric
[34] amplificador
[35] altaveu electromagnètic.

Fragment de la Patent Baschet 3.101.022 Compound Musical Instrument. Basada en una patent anterior
de 1958.

Això permet captar les vibracions a l‟interior del col·lector, per a enviar el senyal
elèctricament a un sistema de difusió electroacústic. Altrament, permetria implementar
processaments electromagnètics, com ara delays eco de cinta, que permetria treballar
amb eco i live looping, abans dels anys seixanta.
Aquesta patent legitima l‟ús de mitjans electroacústics que han fet músics com Laurent
Marisusse, Francesco Russo i nosaltres mateixos, davant del mateix Bernard Baschet en
les successives Biennales Baschet a França, i confirma que els Baschet mai han tingut
res en contra de l‟electroacústica, sinó que han tingut molts més arguments a favor de
l‟experiència acústica.
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Per acabar amb la funció de la difusió, i per desfer qualsevol possibilitat de malentès,
hem de destacar, que en cap cas ens referim a la difusió en termes reals d‟amplificació.
Tot i que François en alguns casos utilitzi el terme, per a comunicar les idees més
bàsiques de manera introductòria per públics no habituats al pensament acústic, el fet és
que els Baschet diferencien correctament els dos processos, l‟amplificació i la difusió.
Per a parlar d‟amplificació d‟una senyal cal que hi hagi una aportació d‟energia externa,
que no tenim en cap cas en les estructures acústiques. Com a molt, tenim acumulació
d‟ones estacionàries i ressonància, que efectivament produeixen l‟efecte d‟un increment
de la senyal emesa, per la mobilització de més massa d‟aire. Però no podem dir que es
tracti d‟amplificació del senyal.
Si ens movem al terreny de l‟electroacústica, podem veure que tots els sistemes emissors
de so (ràdios, tocadiscs, mini cadenes, amplificadors per a instruments elèctrics)
presenten al seu interior, entre d‟altres, dos sistemes ben diferenciats: l‟etapa de potència
i l‟altaveu, o sigui l‟amplificador i el difusor.
En el cas popular de les guitarres elèctriques, hem adquirit l‟hàbit de parlar
d‟amplificadors, quan de fet en estem referint a un combo que inclou una etapa de
potència, que reb energia elèctrica externa i la utilitza per a amplificar el senya del de la
guitarra i poder enviar-lo a l‟altaveu, que en reb el senyal tota l‟energia per a oscil·lar i
emetre el so. Si ens fixem en els equip clàssic utilitzats en el món del rock, aquelles
muralles d‟altaveus, podem veure clarament els dos artefactes, l‟amplificador a dalt (amb
els seus botonets i potenciòmetres per filtrar l‟energia per bandes de freqüència) i a sota,
les grans caixes dels altaveus, amb els cons més o menys visibles. Durant dècades, i ara
segons les modes, l‟amplificació es feia a base de vàlvules, i posteriorment, s‟han
substituït en gran mesura per transistors, com a mínim pel que fa al consum domèstic i
portàtil.
Si obrim qualsevol altaveu domèstic autoamplificat, dels que es connecten a la corrent,
veurem que a l‟interior hi ha una placa base, que reb l‟electricitat i la senyal sonora de
l‟exterior, aquesta placa és l‟amplificador. L‟amplificador reb l‟aportació d‟energia
externa al sistema, cosa que permet incrementar la intensitat del senyal. Hem d‟entendre,
per exemple, que uns auriculars són tan sols els difusors passius, uns altaveus petits.
Aquests només poden emetre sons quan reben l‟energia i la senyal de l‟etapa de potència
de l‟interior del dispositiu reproductor que s‟utilitzi en cada moment (tocadiscs, k7, cd,
mp3, etc). Els auriculars sols, o el con de l‟altaveu sol, no poden posar-se en marxa
perquè els falta rebre l‟energia de l‟amplificador.
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François i Bernard Baschet, amb l‟Arpa Kantele o Harp with six ears.
Autor, data i ubicació desconegudes.
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2.2.6. AFEGITS DE RESSONÀNCIA
L’últim element, aquest opcional, que els Baschet descriuen i apliquen en el seu esquema
conceptual sobre les funcions, són tots aquells afegits que aporten vibracions per
ressonància. És a dir, elements que aporten components freqüencials o modifiquen els
existents, activats per l’acció de les vibracions del sistema d’oscil·ladors.
Podríem catalogar les formes desenvolupades pels Baschet en dues gran categories.
·Afegits de ressonància per contacte
·Afegits de ressonància sense contacte, per ressonància aèria.
Afegits de ressonància per contacte:
En la definició dels Baschet es descriu aquest element que no té perquè correspondre’s a
un element difusor, i que té la funció d’aportar components freqüencials al a la vibració
del sistema oscil·lador. Aquest element nou interactua per ressonància, i reforçant les
freqüències originals amb més vibracions en la mateixa longitud d’ona, o bé pot aporta
nous sobretons. En aquest sentit podem entendre que totes les peces encastades, fixades
entre elles o fixades entre elles a un col·lector, es comporten com a afegits de
ressonància.
Havent estudiat el comportament dels difusors Baschet, podem considerar-los també com
ressonadors. El fet és que alguns ressonadors, com les cordes simpatètiques d’un sitar o
d’una viola d’amore, només ressonen però no poden radiar la vibració a l’aire, i en canvi,
els difusors Baschet, com les tapes harmòniques dels instruments de corda, ressonen a
determinades freqüències i alhora son capaces de propagar la vibració a l’aire.
Ara, doncs, ens fixarem en els afegits de ressonància que no tenen funció difusora, ja que
els difusors ressonadors ja han sigut caracteritzats prèviament. Pensem per exemple en el
pedal de sustain del piano; es tracta d’un dispositiu que aixeca els apagadors de totes les
cordes per a que puguin ressonar totes les que comparteixen components freqüencials,
quan són activades per la vibració d’una sola corda. Els afegits de ressonància per
contacte habitualment usats pels Baschet són (descomptat els mateixos oscil·ladors i
difusors):
·Cordes

·Bigotis
·Molles
·Sordines i apagadors
·Interceptors de la transmissió
·Interceptors dels oscil·ladors
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Cordes
Els Baschet utilitzen doncs, cordes fixades pels dos extrems. Podríem considerar també
la possibilitat d’usar ponts per a dividir cada corda en dues meitats com en el Koto
japonès, afinant les dues meitats. No ens consta que ho hagin fet, però hi ha estructures
Baschet que utilitzen les dues meitats d’una mateixa corda.

Cordes de dues percussions multitímbriques: A dalt, peça descatalogada que apareix en les fotos del
projecte al Harlem. A baix, Chollet A, fotos de M. Ruiz.

Veiem els sistemes de fixació de les cordes, que permet tensar-les amb el gir dels
cargols, i amb els ponts que disposen la corda amb la inclinació necessària. Un solc en
el pont metàl·lic evita que la corda surti de posició. El solc, amb una certa inclinació
evita que la corda es trenqui en contacte amb cap aresta viva.
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Bigotis
Els Baschet es refereixen als Bigotis -moustache o whiskers- per a referir-se a cordes de
piano fixades per un sol extrem. Segurament el seu mode de vibració sigui inharmònic,
a jutjar pel seu so si els colpegem, com passa amb les barres encastades; però donada
l’elasticitat i la llibertat d’oscil·lació que implica la seva forma –llarga i amb poc gruixens impedeixen donar una explicació dels modes de vibració possibles. Tanmateix, quan
es fan vibrar per simpatia, s’estableixen ones estacionàries al seu interior, que aporten
sobretons molt per sobre del seu mode de vibració fonamental. Tenim la impressió que
donada la tessitura en la que solen ressonar, hi ha una combinació de vibracions
transversals i longitudinals. Però per ara no és més que una hipòtesi que plantegem
personalment.
Afegint-ne molts de longituds diferents, per simple estadística, es propicia que
qualsevol to que s’hagi generat en l’oscil·lador trobi algun bigoti que ressoni amb ell.
Aquesta idea seria un argument que ens permet entendre millor el perquè de l’asimetria
en els difusors. Com a estratègia de disseny de so, és singularment escultòrica.
Els primers Cristalls Baschet tenien desenes de bigotis que ressonaven més llargament
que el senyal dels oscil·ladors, i aportaven octaves més agudes, aportant unes segones
veus fàcils distingir respecte senyal inicial. Aportaven una tímbrica metàl·lica i brillant.

Cristall de Jaques Lasry

Aluminum Piano, de la col·lecció del
Museu d’Art Contemporani de Chicago,
foto de 2010. Aquí veiem l’origen dels
bigotis, sortint tots d’un sol eix
connectat a la geniva.
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Els bigotis també es poden instal·lar enmig de les barres, per diversos procediments
possibles. D’aquesta manera, també es modifiquen els modes de vibració de les barres
en qüestió per efecte dels pesos usats per fixar els bigotis. En aquest cas, els bigotis
quasi només activen la seva ressonància quan es percuteix aquesta barra directament.
Un sol bigoti es pot fixar entre dues volanderes en una barra, creant dues meitats
simètriques o asimètriques.
A Organologie des Estructures Sonores Baschet:
La modification de cette composition fréquentielle se fait par adjonction, sur la
plaque lourde, de cordes à piano encastrées à une seule extrémité. Celle ci se
mettent à vibrer par sympathie, avec une certaine inertie en fonction de leurs
longueurs. Elles ajoutent donc des fréquences décalées.

Detall de Percussió Multitímbrica Chollet B, Fundació Baschet. Foto M.Ruiz. 2015

Bigotis de Kawakamiphone, Osaka, 2013.

En cassos com aquest, cal que els bigotis estiguin separats entre ells per evitar que el
contacte produeixi cap soroll paràsit.
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Molles
Hi ha dos tipus de molles: les que estan
pensades per a resistir forces de tracció, que es
pleguen sobre sí mateixes si no se’ls aplica
tensió, i les que estan pensades per resistir forces
compressives, on les voltes no es toquen entre
elles, com els amortidors dels cotxes. Els
Baschet utilitzen aquests segon tipus de molla,
fixant-les per un sol extrem.
Com ja hem vist, les molles tenen una inèrcia
interior increïble. Els primers amplificadors
elèctrics que incorporaven un efecte de
reverberació (per a crear sensació d’espai i
incrementar el sustain), ho feien amb una caixa
de molles tensades al seu interior. Les vibracions
ressonen llargament al seu interior, retenint
energia acústica que es va propagant poc a poc.
François les fabricava a mà personalment, a
partir d’una tija cilíndrica, que enrotllava sobre
un eix, utilitzant només el cargol de taula. Hem
trobat un fragment de vídeo inèdit que en dona
prova, a banda del relat d’Alain Villeminot. La
mateixa tensió del pes de la tija, sotmesa al gir
de l’eix on es muntava, provocava que el
diàmetre final de la molla i l’espai entre cada
volta fossin regulars. Si considerem la molla
com una tija llarguíssima, plegada sobre sí
mateixa, podem entendre que admeti
ressonàncies per simpatia per tota mena de
longituds d’ona. Els modes de vibració són molt
més complexos que els d’una tija encastada.
Com hem vist, també es poden utilitzar com a
oscil·ladors. Els Baschet han utilitzat molles
d’entre vint centímetres i fins a més d’un metre.
En ocasions es connecten a través de platines
que transmeten la vibració des de les genives.
Com podem veure en aquesta imatge del
Kawakamiphone, la platina esta suspesa com
una extensió de la geniva, i té el seu propi
difusor.
Detall de les molles de Gong. (Foto M.Ruiz.
Museu de la Música de Barcelona, 2011) i de
Kawakamiphone.(Foto M.Ruiz.Osaka 2013.)
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Les Sculptures Sonores, Pàg.38
On the left, six piano wire spirals, 3.5mm
in diameter and 3 to 6 metres long. To
make these spirals, you take piano wire
and anneal the first 15 centimetres with a
torch. You introduce the piano wire into a
6mm hole drilled in a 1 cm thick steel bar,
and you make the spirals. The first ones
are a mess. Then, with patience and skill,
you will make superb spirals without
suffering in the end, even without thinking.

Els Baschet també fabriquen espirals planes, que percutides produeixen un so de
campana, o de rellotge antic. El principi és el mateix que els de les molles en forma de
cilindre, però els modes de vibració i les disposicions plàstiques són necessàriament
diferents.

Percussions Multitímbrica
Chollet B. En aquesta foto
veiem els dos tipus de
molles: espirals planes i
molles cilíndriques, al
darrera de tot,
connectades als cons d’un
Kit de làmines fixes,
entorn de les barres de
transmissió.

- 442 -

Interceptors dels oscil·ladors
Una altra modificació dels modes de vibració i dels oscil·ladors, són determinades
intervencions sobre les cordes. En les Planxes de Veu –Tôle a voix-, observem uns
cargols que poden ajustar-se a discreció fins a entrar en contacte amb la corda quasi en el
seu extrem, interferint els modes de vibració sense aturar-los. Així doncs, es potencien
modes de vibració superiors, amb longituds d’ona més curtes, pel que la tímbrica es veu
afectada, i alhora es pot aconseguir que el contacte sigui tan lleu que generi u brunzit
com el del Sitar del India. El sistema és senzillíssim a nivell mecànic, i obre unes
possibilitats de matisos tècnics són extraordinàries. El sistema permet ajustar la intensitat
de l’efecte a voluntat acostant o allunyant el cargol.

Tôle a Voix exposada al museu de la Música de Barcelona 2010, caracteritzada en major detall en el
capítol corresponent.
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Espectre de l’arxiu de so: 52.Planxa de veu_strings_SOL. Podem veure els harmònics superiors d’una
corda de la planxa de veu, estimulats per la intercepció del cargol.

En la peça Katsuharaphone d’Osaka 1970 -pendent de restaurar-, trobem una variant del
mateix sistema més senzilla. Els interceptors estan fets amb unes volanderes col·locades
sota dels eixos de cada corda. Les volanderes estan plegades de manera que fent-les
girar entorn de l’eix, es pot aconseguir que la llengüeta plegada interfereixi més o
menys en la trajectòria de la corda, just al seu extrem, igual que feien els cargols de les
Planxes de veu. Durant la restauració de Katsuraphone hem tingut ocasió d’enregistrar
un vídeo. (Arxiu audiovisual: 53.Katsuharaphone_interceptors)

Detall dels interceptors del pont de Katsuharaphone de 1970, foto de M. Ruiz, Osaka 2015.

- 444 -

Interceptors de la transmissió
Entre d’altres idees sorprenents que els Baschet ens relaten per a que ens adonem de
l’enorme quantitat de possibilitats que té el seu sistema conceptual de les funcions,
voldríem destacar la següent. Synthetic Tuba es basa en el fet més primari de la vibració
dels oscil·ladors, i en la intervenció en la transmissió de la vibració, fruit del propi
moviment oscil·latori. Aquest s’aprofita per a generar un efecte proper al de la Trompa
Marina, en el sentit que la transmissió de la vibració genera una segona vibració paràsita
entre els elements mòbils. Creiem que la idea té un enorme potencial per descobrir
encara, propiciant noves tímbriques distorsionades properes a l’imaginari sonor
contemporani del rock i l’electrònica. François descriu la mecànica eloqüentment:
Les Sculptures Sonores, Pàg.80
Synthetic Tuba
October 25. From a windless organ to- an airless tuba: what would be next?
The tuba consisted of an iron vertical extension on a duraluminurn gum 5 mm
thick. Set at right angles was a wooden extension with a twin piece of wood
attached to its end. These matching pieces of wood (any type was possible) were
connected elastically. At the top, a wide-open duraluminum cone was attached to
the top wooden extension. When played, the two screws underneath the cone hit
each other, creating an unbearable noise. A small piece of cloth placed between
these screws and the cloth, when carefully chosen, (trial and error) softened the
sound so that the contraption sounded like a tuba. Since it had multiple glass rods
we could even make chords with this tuba. In fact, it was the glass-rod version of
the stringed tromba marina.

Il·lustració de François Baschet
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Sordines i apagadors
Un altre tipus de modificacions de les ressonàncies, és l’atenuació o restricció de graus
de llibertat d’oscil·lacions en els oscil·ladors o difusors. Així dons de la mateixa manera
que les planxes metàl·liques aporten les seves pròpies freqüències, amb tímbriques
diverses en funció de dinàmica, també es pot optar per interferir en la superfície de la
planxa, retenint part de l’oscil·lació, cosa que redueix la reverberació i la possibilitat de
saturació. Això és pot fer manualment, i en alguns Cristalls cromàtics de concert, es fa a
través de sordines activades per un pedal. El pedal, activa mecànicament una pinça
folrada en el seu interior amb algun tipus d’escuma que fa una pressió regulable,
semblant a la que podríem fer amb la mà. El pedal permet alliberar o restringir els
diversos estadis de ressonància durant la interpretació, obrint o tancant la reverberació i
la possibilitat de saturació, d’una manera semblant a com s’utilitza el pedal de sustain
dels pianos, per a articular frasejos. El ventall de matisos tímbrics s’amplia molt gràcies
aquestes manipulacions tan bàsiques a nivell mecànic. Altrament, també es poden
construir pinces més senzilles que es poden posar i treure.

Pinça de pedal d’un Cristall Cromàtic de Michel Deneuve
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Cristall Cromàtic de concert. Arxiu de Bernard Baschet. En aquesta imatge d’un altre Cristall amb i sense
difusors podem apreciar el sistema de pedal i sordina de pinça. Notem que l’efecte es produeix actuant
sobre una petita area de la superfície de la planxa.
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En alguns casos, més enllà de les manipulacions que es puguin realitzar sobre els
oscil·ladors, els Baschet disposen elements per a interferir d’una manera específica,
predissenyada, en un lloc en concret, i amb uns materials en concret. Veiem per exemple
el cas únic i descatalogat d’una percussió que presenta un pedal simple que permet
alliberar les barres encastades o bé aplicar-hi una sordina de feltre que n’esmorteeix la
vibració, reduint la duració dels sons i afectant a la tímbrica.

Percussió amb sordina de pedal, sense títol conegut, descatalogada.
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Afegits de ressonància aèria (sense contacte)
Segurament les Planxes de veu -que hem caracteritzat en l’apartat dels oscil·ladors-,
són la major aportació al camp dels afegits de ressonància estimulats a través de l’aire.
Es poden utilitzar amb la veu o instruments de vent, i funcionen en amplis registres de
freqüències. Es tracta d’una innovació que funciona amb un principi inèdit, que és el
d’estimular les vibracions d’un sòlid a través de les vibracions aèries.
A banda d’aquesta singular configuració, els Baschet també utilitzen tubs ressonadors
com els habituals en els vibràfons i el gamelan. En aquest cas els tubs fan una funció de
difusió evident, però el que podria no ser tan evident és que ho fan per ressonància aèria.
Els tubs, com qualsevol volum d’aire dins d’un espai amb un perímetre regular, presenta
una longitud d’ona natural. Així doncs, quan es fa vibrar l’aire a la freqüència d’agusta
longitud d’ona natural, es creen ones estacionaries, que presenten major amplitud, perquè
la mobilització de les partícules aèries es resultat de la suma de les oscil·lacions emeses
inicialment i les oscil·lacions acumulades estacionàriament. Això genera un efecte de
filtrat. És a dir, les freqüències de ressonància presenten una amplitud més gran que la
resta de sobretons, pel que els tubs ressonadors, acompleixen una funció de filtrat del
parcials inharmònics. Com que els tubs ressonen en la sèrie harmònica, i les làmines
oscil·len amb parcials inharmònics, la ressonància entre les dues fonamentals emmascara
en gran part els parcials de les làmines. Els tubs es fixen rígidament, sobre alguna de les
regions antinodals, del mode fonamental, però sense tocar-se, perquè la ressonància
s’estableix amb la columna d’aire de l’interior del tub. Per això els tubs es poden sostenir
per on vagi millor.
Els tubs poden ser oberts per un sol
extrem o pels dos. Un tub tancat per
un extrem oscil·len en una
freqüència determinada, el mode
fonamental presenta un únic node a
l’extrem tapat. Un tub de la mateixa
longitud però obert pels dos
extrems, ressonarà en una
freqüència a una octava superior,
perquè es forma un node al mig de
la columna d’aire, en una longitud
d’ona el doble de curta i una
freqüència el doble de ràpida, o sia
una octava més aguda.
Els Baschet innoven en la forma
dels tubs, utilitzant seccions
el·líptiques, que aporten un disseny
visualment atractiu, ja que permeten
la visió de l’interior.

Ikedaphone, 1970, foto de l’arxiu de François Baschet.
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Aquestes il·lustracions originals d’Alain Villeminot pel llibre Klangobjekte, mostren el
mètode analògic per trobar la longitud del tub, enfonsant-lo dins una galleda d’aigua.
Quan la longitud de la columna d’aire entra en ressonància, es marca la distància en el
tub i es talla per aquí i es tapa. Si es vol utilitzar un tub obert, la longitud ha de ser el
doble de la del tub tancat. En el mateix llibre es descriuen altres mètodes analògics
nginyosos que permeten trobar les longituds de tubs ressonants sense necessitat de
càlculs.
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Prototip per una font autòmat. Làmines suspeses horitzontals, i tubs ressonadors en vertical.

Frame extret de l’arxiu Audiovisual: 54.Làmines i Tubs_ressonància

En el llibre d’arxius annexos aportem un enregistrament audiovisual del Gamelan
Javanès del taller Baschet de la UB –gentilesa de Jordi Casadevall- on s’aprecia
l’increment de la intensitat que aporten els tubs ressonadors. En aquest arxiu tapem i
destapem el tub per mostrar la diferent intensitat del so produït per la làmina, quan el tub
pot ressonar i quan no ho pot fer.
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2.2.7. DESPLEGAMENT
DE CONFIGURACIONS
Ara que hem caracteritzat tots els elements, les funcions, i les aplicacions acústiques
concretes desenvolupades pels Baschet, voldríem recapitular creuant tots els camps, de
forma més sintètica.
A Leonardo 1987 veiem que en funció de la taula d’elements acústics, apareixen llistats
a tall d’exemple una gran diversitat d’elements recombinables:
My brother and I drew up a table with the four columns (a), (b), (c) and (d). In
each we reassessed the possible elements:
(a) vibrating elements: strings, vibrating rods ﬁxed at one end, vibrating rods ﬁxed
at both ends, free vibrating rods, vibrating rods fixed at one point, vibrating rods
ﬁxed at several points, plates, etc.
(b) energizing agents: bow with resin, bow of moist glass, percussion, etc.
(c) modulating devices: multiple tuned strings, multiple tuned rods, modification of
lengths, modification of tension, modification of weight, etc.
(d) amplifying devices: sound boards of different shapes, sound boxes, resonators.
etc.
Com hem vist amb la caracterització dels elements, la modularitat fa molt difícil el relat
lineal. La realitat de la constitució de cada obra, és més aviat un rizoma de relacions
entre les funcions dels constituents acústics i les funcions d’interacció (usos musicals,
participació en contextos expositius, pedagògics, etc).
Donada la profusió de variacions presentades en cada peça dels germans Baschet i
donades les limitacions en quan a la possibilitat d’analitzar tots els casos, -peça per peça-,
volem expressar inequívocament que si podem atendre les concepcions genèriques sobre
les funcions acústiques podrem comprendre fàcilment totes les configuracions de
aplicacions desenvolupades pels Baschet. Aquest inventari de configuracions habituals
representen el marc conceptual per a prosseguir, en un futur proper, posterior a la present
tesi, amb l’anàlisi detallat de cada peça amb la informació rellevant que es pugui
continuar afegint al catàleg multimèdia complert de l’obra Baschet.
A continuació us oferim les configuracions més habituals, mostrant totes les variants
genèriques entre tipus d’oscil·ladors, tipus d’acció, formes de modelar i modular les
games, formes de difusió i ressonadors afegits.
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OSCIL·LADOR
Discos rígids
suspesos
(Oscil·ladors
independents)

ACCIÓ
Percussió
(manual i
automatismes,
mòbils, fonts,
molins)

GAMA
Altura fixa, espectre
inharmònic. Sons
tònics

DIFUSIÓ
Idiofònica

Discos elàstics fixats Percussió, fricció Altura modulable, per
tensió manual, espectre
inharmònic.
complexos.

Cons de cartró o
resina de
l’Instrumentarium
(poden ser
idiofònics)

Campanes, casquets

Idiofònica

Percussió
(manual i
automatismes,
mòbils, fonts,
molins)

Altura tonal fixa en
funció de la tensió
pròpia, sons tònics
d’espectre inharmònic
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RESSONADORS

(es poden
intervenir amb
afegits per
fimbreig, no ens
consta en cap
peça)
Alguns casos amb
-Tubs ressonadors
-planxes de metall
plegades.

Imatge d’exemple

OSCIL·LADOR
Tubs quadrats
Suspesos pels nodes

ACCIÓ
Percussió

GAMA
DIFUSIÓ
Altura tonal fixa en
Idiofònica
funció de la tensió
pròpia, sons
clarament tònics
d’espectre inharmònic

Tubs rodons
Suspesos pels nodes

Percussió

Altura tonal fixa en
Idiofònica
funció de la tensió
pròpia, sons tònics
d’espectre inharmònic
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RESSONADORS
(es poden
intervenir amb
afegits per
fimbreig, no ens
consta en cap
peça)

(es poden
intervenir amb
afegits per
fimbreig , no ens
consta en cap
peça)

Imatge d’exemple

OSCIL·LADOR
ACCIÓ
Barres suspeses pels Percussió (manual i
nodes
automatismes,
mòbils, fonts,
(Oscil·ladors
molins)
independents)

GAMA
Altura tonal fixa en
funció de la tensió
pròpia, espectre
inharmònic. Sons
tònics

DIFUSIÓ
Idiofònica

RESSONADORS

Làmines suspeses
(rectangulars o
quadrades, suspeses
pels nodes amb
cordes o amb
molles)

Percussió
Sons llargs
(pèndols manuals i
mecanismes
autòmats)

Altura fixa, espectre
inharmònic. Sons
tònics

Idiofònica

Tubs ressonadors
afinats

Fricció

Altura fixa, espectre
Idiofònica
inharmònic. Sons
tònics, diversos tons
possibles –parcials- en
funció del punt d’acció.

Tubs ressonadors
afinats

(Eventualment
planxes metàl·liques
reflectores)

(Oscil·ladors
independents)
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Imatge d’exemple

OSCIL·LADOR
Làmines fixades
(simètrica o
asimètricament)

ACCIÓ
Percussió,
sons curts,
sistemes compostos
ressonants.

Sistemes compostos,
lleugerament
Ressonants
Làmines fines
Pinçament,
fixades per un
sons curts,
extrem
sistemes compostos
menys ressonants.
Sistemes compostos
menys ressonants

GAMA
Altura fixada per les
dimensions, espectre
inharmònic, sons
tònics.

DIFUSIÓ
Cons de cartró
Cons de metall
Inflables
Planxes
metàl·liques

RESSONADORS

Altura fixada per les
dimensions, espectre
inharmònic, sons
tònics.

Planxes
metàl·liques

El mateix sistema de
làmines connectades
a un col·lector creen
un sistema de
ressonàncies
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Imatge d’exemple

OSCIL·LADOR
Barres llises
encastades
Sistemes compostos
ressonants

Barres roscades
encastades

ACCIÓ
Fricció
(amb arquet o fusta
amb colofònia)

GAMA
Altura fixada,
espectre inharmònic,
sons tònics. Diversos
tons possibles –
parcials- en funció del
punt d’acció.

Percussió
Altura fixada,
Manual i mecanisme espectre inharmònic,
de teclat.
sons tònics. Games
Sistemes compostos
xentonals.
ressonants

DIFUSIÓ
Cons de cartró i de
metall, planxes
doblegades.

RESSONADORS Imatge d’exemple
El mateix sistema
de barres
connectades a un
col·lector creen un
sistema de
ressonàncies

Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables,
Planxes plegades

Molles, cordes de
piano – bigotis
El mateix sistema
de barres
connectades a un
col·lector creen un
sistema de
ressonàncies
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OSCIL·LADOR
Barres roscades
encastades,
(sistemes
compostos en
disposicions
circulars)

ACCIÓ
Percussió
(manual i
automatismes:
mòbils, fonts,
molins)

Sistemes compostos
ressonants
Fricció
(arquet o fusta amb
colofònia)

Barres roscades
encastades,
Cristall
Straight Fitting
Sistemes compostos
ressonants

Fricció tija de vidre,
so sense atac,
control de la durada
i la intensitat a
voluntat.

GAMA
Altura fixa, espectre
inharmònic, sons
tònics. Games
xentonals. Diversos
tons possibles –
parcials- en funció del
punt d’acció.
Aparició d’harmònics
consonàntics.
Altura fixa, espectres
inharmònic i
harmònic en funció
de l’atac, sons tònics.
Games xentonals.

DIFUSIÓ
Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables,
Planxes plegades

RESSONADORS Imatge d’exemple
Molles, cordes de
piano – bigotis
El mateix sistema
de barres
connectades a un
col·lector creen un
sistema de
ressonàncies

Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables,
Planxes plegades

Molles, cordes de
piano – bigotis
El mateix sistema
de barres
connectades a un
col·lector creen un
sistema de
ressonàncies

Altura fixa, espectre
harmònic, sons
tònics, games
cromàtiques,
diatòniques, etc.
Poca estabilitat de
l’afinació en intervals
curts.

Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables,
Planxes plegades
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cordes de piano bigotis

OSCIL·LADOR
ACCIÓ
Barres roscades
Percussió
curtes, fixades en un
extrem i pesos al
final.
(bolets,champignon)

GAMA
Altura fixa, espectre
inharmònic, sons
tònics i no tònics en
funció de les
relacions del sistema

DIFUSIÓ
Cons de cartró
Cons de fibres
sintètiques
Pistons de tubs i
membranes,

Altura fixa, sons
tonals d’espectre
inharmònic. Games
xentonals amb
possibilitat de
dissenyar
modificacions dels
parcials.

Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables,
Planxes plegades

Altura fixa, espectre
harmònic, sons tònics
sense atac i sustain
indefinit, games
cromàtiques,
diatòniques, etc.

Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables,
Planxes plegades

RESSONADORS Imatge d’exemple
El mateix sistema
de barres
connectades a un
col·lector creen un
sistema de
ressonàncies

Sistemes compostos
ressonants
Barres roscades
encastades amb
pesos intermedis

Percussió

(Semblant a LFitting)
Sistemes compostos
ressonants
Barres roscades
encastades amb
pesos intermedis
Cristall
L Fitting

Fricció tija de vidre,
so sense atac,
control de la durada
i la intensitat a
voluntat.

Sistemes compostos
ressonants
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El mateix sistema
de barres
connectades a un
col·lector creen un
sistema de
ressonàncies

bigotis

OSCIL·LADOR
Barres roscades
dobles encastades,
amb pesos a
l’extrem

ACCIÓ
Fricció tija de vidre,
so sense atac,
control de la durada
i la intensitat a
voluntat.

Cristall
N Fitting
Sistemes compostos
ressonants
Cordes tensades pels Pinçament
dos extrems
Percussió
Fricció
Sistemes compostos (també
ressonants
automatismes:
fonts, i rellotges)

Cordes de piano
fixades per un sol
extrem_llargues

Contacte directe,
acció indeterminada,
per la dança i per
activar-ho entrant en
Sistemes compostos contacte en el
ressonants
desplaçament

GAMA
Altura fixa, espectre
harmònic, sons tònics
sense atac i sustain
indefinit, games
cromàtiques,
diatòniques, etc.
Major estabilitat per a
intervals curts.

DIFUSIÓ
Cons de cartró,
metall , fibres
sintètiques,
Pistons de tubs i
membranes,
Inflables
Planxes plegades

RESSONADORS
Cordes de piano bigotis

Espectre harmònic.
Sons tònics. Altures
fixades per longitud i
tensió externa.
Algunes peces
permeten modular la
tensió o la longitud.

Inflables
Cons de cartró,
metall, fibres
sintètiques,
Planxes

Els diversos
oscil·ladors
connectats a un
mateix pont entren
en ressonància.

Altura fixa, en funció
de la longitud i el
gruix, espectre
inharmònic, sons
complexos no tonals

Planxes
metàl·liques

La resta de bigotis
o accionats poden
ressonar
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Imatge d’exemple

OSCIL·LADOR
ACCIÓ
Cordes de piano
Pinçament,
doblegades i fixades sons curts,
pels dos extrems en
forma de “D”

GAMA
Altura fixa, espectre
inharmònic, sons
tònics.

DIFUSIÓ
Cons

Sistemes compostos
ressonants
Planxa de metall
Veu
Aporta reverberació,
2 Planxes
(+cordes per
Instruments de vent harmònics superiors, i d’inox
acompanyar)
saturació dinàmica en plegades
ressonància amb la veu

Configuracions
multitímbriques,
amb oscil·ladors
diversos
(suma dels
anteriors)

(suma dels
anteriors)

(suma variable dels
anteriors)

RESSONADORS
Els diversos
oscil·ladors formen un
sistema ressonant

Cordes per simpatia

(suma variable (suma variable dels
dels anteriors) anteriors)
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Imatge d’exemple

A banda de l’amplíssima varietat de configuracions resultat de les permutacions dels
elements, volem destacar les configuracions multitímbriques, que poden recopilar totes les
variables possibles en una sola peça.
En aquest quadrem hem presentat un exemple de cada configuració, tot i que alguns dels
casos, segons un mateix tipus d’oscil·ladors, hem trobat més d’una desena de variants dels
altres elements.
Hem elaborat un esquema amb totes les peces que coneixem, al voltant de cinc-centes peces
que coneixem. En aquest document, les peces estan ordenades en dos eixos: per un costat
tots els tipus d’oscil·ladors, i per l’altra, tots els sistemes de difusió.
Així doncs, sota aquesta perspectiva, podem veure una representació del conjunt de l’obra,
que ens mostra les configuracions que han donat lloc a més variants sobre combinacions
semblants, altres configuracions que ha donat lloc a menys peces i configuracions que han
donat lloc a només unes poques peces.
L’hem muntat sobre un aplicatiu interactiu a Internet, que pot modificar-se. Així doncs, amb
el temps podem afegir elements o reordenar-los per a afavorir determinades visions. A
continuació hem adjuntat una versió d’aquest esquema, o mapa de l’obra com a arxiu.
Malgrat tot, per ara, com que la versió interactiva conté les imatges amb prou resolució per
a acostar-nos a cada peça, mantindrem l’arxiu en el seu format en privat, per prudència
respecte qüestions de drets d’autor. Ja que de fet, és una primera versió de catàleg complert.
Durant el període d’avaluació, lectura i defensa de la tesi, n’obrirem l’accés per si els
membres del tribunal volen consultar-lo a través de:
https://prezi.com/mgdqgsups41h/baschet-soundscupture-oscillatorirradiator-catalogation/

i posteriorment, en tornarem a restringir l’accés, confiant que en un futur podrem divulgar
versions millorades i visualment més atractives.
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Captura de pantalla de document que hem elaborat classificant totes les peces, segons el tipus d’oscil·ladors i
difusors.
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2.8.8. CONJUNTS: POLIVALÈNCIES,
CONTRASTS, COMPLEMENTARIETAT
Per concloure la nostra caracterització del sistema acústic dels Baschet, -o de l’obra dels
Baschet des de la perspectiva del seu propi sistema-, creiem convenient incloure unes
reflexions al respecte de determinats conjunts pensats per a sonar junts, i de determinats
conjunts que es formen en les exposicions, que no necessàriament estan pensats per a sonar
junts. Creiem que la noció és pertinent per a acostar-nos més a la riquesa i la diversitat
d’enfocaments que coexisteixen en l’obra Baschet. Creiem que és pertinent fer aquesta
lectura perquè precisament, les apostes dels Baschet trenquen amb algunes nocions
orquestrals convencionals, aparentment, i cal un aprofundiment per adonar-nos que en
finalment, la tot està en mans dels oients i dels usuaris, per anar una mica més enllà
d’admetre les configuracions orquestrals habituals com l’única possibilitat.
En un extrem de l’obra instrumental Baschet, trobem es Cristalls cromàtics d’estudi i de
concert, violins guitarres i banjos, que poden utilitzar-se perfectament al costat
d’instruments convencionals. Trobem obra escrita per a aquests conjunts, i nous
arranjaments de músiques històriques que ofereixen un reinterpretació de l’obra de
compositors consagrats. Allunyant-se d’aquests paradigmes musicals més estesos, es
acostem a territori de les músiques experimentals i alternatives, i sobretot al terreny de l’art
sonor i l’escultura sonora tal com l’hem caracteritzada en el capítol corresponent.
Per una banda, trobem conjunts de peces veritablement pensats per a sonar alhora, és a dir,
fruit d’un disseny de so global, orquestrat, si se’ns permet encara l’expressió.
L’Instrumentarium Pedagògic, com s’ha dit, està concebut curosament per a que els timbres
es puguin complementar, siguin plenament superposables, i es puguin desenvolupar tota
mena d’activitats d’experimentació i interpretació. I això és així sense presentar cap tonalitat
o harmonització general en termes d’afinació. Precisament, rebutjant l’eix tonal com a
principi organitzatiu, i apostant per la tímbrica com a nou eix principal, es com
s’aconsegueix un tipus de conjunt summament polivalent i actual. Això s’aconsegueix amb
una selecció curosa de les relacions de contrast i complementarietat dels diversos timbres, de
la mateixa manera que els sons d’altura indeterminada d’una bateria de jazz o de rock o de la
mateixa manera que la música electroacústica. En tots aquests casos trobem que es pot
resituar l’eix tonal com una dimensió secundària -present sempre que s’utilitzin alguns sons
amb sensació tonal mínimament definida-, però en cap cas utilitzada segons els seus usos
expressius o la discursivitat imperants en la música occidental.
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Des de la sensibilització proposada amb la pràctica que acompanya l’Instrumentarium, en
les mateixes línies d’obertura renovada de l’oïda proposades per Cage, Pierre Schaeffer i
R.M.Schafer, podem considerar la resta de l’obra Baschet, com un potencial conjunt
modular extensíssim. Certament, depèn doncs de l’oient i l’usuari que accedeix a un conjunt
determinat, exposat en un context concret, que consideri les compatibilitats possibles entre
els diversos sons. És a dir, depèn exclusivament de cadascú, el reconèixer possibilitats de
combinatòria per raó de consonància o dissonància, de contrast o similaritat, o del criteri que
li sembli convenient, d’una forma raonada o simplement per gust. En aquest sentit, cada
exposició, cada ocasió en que hi ha més d’una peça Baschet, trobem l’ocasió , el repte, per
atendre a la possibilitat de sonar conjuntament, o no.
Això no nega en cap cas l’autonomia , autosuficiència o independència de cada peça.
Si es cert que cada peça és un petit univers de sons, no hi ha res que ens impedeix considerar
que aquests universos puguin compatibilitzar-se. És a dir, que no estringuin concebuts per
sonar junts, no exclou que puguem trobar-ho interessant o convenient. Efectivament un dels
objectius de la pedagogia de l’Instrumentarium Baschet és que puguem aprendre a sonar
junts, però això no implica que sempre ho haguem de poder fer. En l’obra Baschet una
possibilitat no exclou les possibilitats contràries.
Un exemple suggerent d’això el conjunt extraordinari de l’Exposició Universal d’Osaka’70.
Concebut com un conjunt escultòric, contenia peces de naturalesa diversa, i un recorregut
sonor entre elles. Hi havia fonts que sonaven com autòmats, peces interactives de gran
format i algunes peces que per ser molt delicades estaven suspeses del sostre, i baixaven en
moments determinats per a concerts. Després dels concerts, amb els intèrprets presents, com
sempre, es deixava tocar aquestes peces també. Aquesta restricció es deu a l’enorme
assistència de visitants a l’Expo Universal. Com a exemple d’aquesta relació aparentment
inconnexa, no preestablerta entre els elements en joc, és la peça Katsuraphone, que conté en
sí mateixa tres sistemes sonors diferents, amb afinacions relativament diferents, 13 làmines
cromàtiques, barres encastades llises afinades amb triades, i cordes que es poden reafinar i
modular amb una palanca. Una sola peça que es pot utilitzar com a ensemble instrumental, o
concebre-la com la simple suma inconnexa d’elements. No es requereix un judici en un
sentit o altre, i en tot cas s’escau a cadascú, d’interpretar i valorar la proposta.
El conjunt de peces, que inclou quasi exemples de totes les configuracions Baschet dutes a
una major escala, presenten sonoritats i afinacions molt diverses: cromàtiques, arpegis de
triades, afinacions amb terços de to, games xentonals variades i no coincidents d’una peça a
l’altre. Evidentment les peces sonaven alhora, i no hi havia cap necessitat d’estar tothom
pendent del mateix ni de sonar conjuntament. Algunes peces prou grans com per ser
utilitzades per dues o tres persones, podrien ser usades en una interpretació o exploració
dialogada o conjuntada, o ser també usada de forma completament divergent. En aquest
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sentit, la no restricció dels Baschet, permet totes les aproximacions possibles des de la
postura que aposta per la cohesió i l’experiència de grup, fins a l’experiència individual en
un context anàrquic, descoordinat i d’alguna manera urbà, tal i com el caracteritza
l’antropòleg el Dr.Manuel Delgado de la UB. Com hem descrit en el capítol dedicat a la
qüestió de la participació, l’obra Baschet està oberta a tota mena d’usos, i aquesta
indeterminació volguda, és un valor a tenir en compte en el terreny de l’art sonor, sovint
massa allunyat dels cànons musicals per a ser comprès. Altrament, agusta aproximació
sorollosa, fragmentària i superposada simultàniament, és també altament provocadora i fèrtil
en termes de musicalitat o de comportaments musicals.

Dibuix d’A.Villeminot del recorregut sonor d’Osaka’70
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Dibuix d’A.Villeminot del recorregut sonor d’Osaka’70
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Com dèiem, el conjunt d’Osaka, compleix amb diverses funcions, donat que servia alhora
per les composicions de Toru Takemitsu i Yuji Takahashi, i alhora permetien la participació
a dotzenes de persones cada hora. En aquesta participació, s’hi troba, alhora la idea d’un
recorregut sonor immersiu, envolvent. El recorregut, és doncs, una altra forma de deriva, en
la qual hom pot aturar-se, retrocedir i avançar a voluntat. Les relacions entre els sons de les
peces que formen la seqüència del recorregut, estan pensades fins a un cert punt però, com
en la resta de l’obra Baschet, és el visitant –oient i usuari- qui decideix, qui reinterpreta
aquestes relacions d’acord amb la seva participació.
El recorregut envolvent ofereix unes sensacions sonores determinades, poc usuals, i no
pretén en cap cas representar cap cas representar cap model d’organització, orquestració.
Finalment les peces que van conformar el recorregut van ser altres que les previstes en els
dibuixos. Això indica fins a quin punt, la idea de recorregut no es concebia com una discurs
tancat, sinó com una proposta d’interpretació oberta.

Dibuix d’A.Villeminot del recorregut sonor d’Osaka’70

Sortint del recorregut, hom es trobava amb la resta de peces, més dispersades omplint tota el
Hall del pavelló de l’Acer de Japó, de manera que el recorregut es fonia obrint-se al conjunt.
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3. CONSERVACIÓ I NOUS HORITZONS
Des de 2010 hem pogut constatar el valor de les aportacions Baschet en quasi totes les vessants.
Hem tingut l’honor d’aprendre i de ser estimulats per l’obra i la figura de François, i més tard per
Bernard i el seu entorn. Hem participat en totes les tasques de l’organització de l’última exposició
dels germans en vida de François al Museu de la Música de Barcelona, i la primera pòstuma als dos
germans al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials de la UB.
En l’última exposició de François al Museu de la Música, s’hi mostrava una peça realitzada pels
alumnes de l’Institut Castellar de Vallès de Terrassa i una peça del Taller d’Escultura Sonora
Baschet de la UB, una darrera manifestació de la seva voluntat de promoure la creativitat i el treball
en equip. La quantitat d’esferes en que es mou l’activitat Baschet ens ha mostrat totes les direccions
en les que treballar. Hem constatat la de l’experiència d’un home de noranta anys que encara va
tenir energia i ganes de continuar, d’implicar-se en un últim projecte que pogués reforçar tot allò
que havia fet durant els darrers seixanta anys. Pels dos germans Baschet, la seva obra era un punt
de partida per a d’altres.
Ara curiosament, no ens podem distanciar de l’objecte del nostre estudi, però malgrat això, creiem
que no ens desacredita, sinó que ens situa en la posició òptima, per a plantejar humilment, les línies
a continuar. Tenim el convenciment, contrastat amb la nostra pròpia experiència, que la comprensió
del sistema Baschet suposa un revulsiu per la creativitat de tot aquell qui ho vulgui. Després que
cap universitat a França s’hagi dedicat estudiar el global de l’obra Baschet, -per a recopilar i
beneficiar-se de les seves aportacions- ens trobem en la disposició de prendre la iniciativa convidant
a d’altres institucions i particulars d’arreu del món a sumar-s’hi, i complementant-nos, seguint
l’estela oberta pels germans.
Els horitzons que albirem en les possibles activitats d’estudi, manteniment, conservació, divulgació,
creació i recerca, sobrepassen decididament les capacitats del nostre petit equip, i seria impossible
dibuixar totes les línies de futur en una visió exhaustiva i sense llacunes. Precisament, perquè estem
parlant de la possibilitat d’innovació, que pot prendre moltes formes diferents en contextos culturals
i socioeconòmics diferents. En aquest sentit, la nostra intuïció es confirma en cada ocasió que hem
pogut viatjar i constatar que cada persona, en cada context –infants o especialistes- poden fer
lectures personals diferents, totes elles valuoses. Aquesta evolució és per naturalesa imprevisible,
per més que puguem promoure’n determinades derivades, i això mateix és el que ens sembla més
interessant.
Per acabar de parlar de l’obra dels germans Baschet, i tancar la nostra tesi, hem de parlar del nostre
propi treball amb ells, hem de posar en valor els seus plantejaments en l’actualitat i les reflexions
que ens provoquen, per obrir una nova etapa inaugurada per la transició de la seva obra a la de
noves generacions. Els Baschet havien manifestat la seva voluntat promoure una continuïtat,
d’impulsar un moviment, en moltes ocasions i públicament. Ens permetrem reproduir un fragment
de l’article de François Baschet a la revista Leonardo de 1987, on es proposa la creació d’un institut
d’estudis acústics. Ja s’hi poden veure algunes de les línies de treball que actualment mantenim des
del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB, i d’altres que podríem plantejar-nos obrir amb el
suport suficient:
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V. PROGRAM FOR THE FUTURE
(François Baschet)
What you have been reading up to now is a short summary of our activities during
the last 20 years. Our plan for the next 20 years is to try to set up a ―Center for Acoustical
Studies‖. The working program of the Center would have four parts: (1) a bank of new
instruments,(2) a teaching department,(3) a research department and (4) a marketing
department.
New Instruments Bank
A ‗bank' of new musical instruments would be established based on new patents I would like
to take out. This bank would create:
(1) Instruments for conventional orchestras: improved designs for percussion instruments (the
materials currently used are poor) and for classical keyboard instruments (today's piano is a
musical wheelbarrow); many others can be improved as well.
(2) Custom-made instruments: the Center would produce instruments or sound sculptures for
dancers, musicians, actors. For example, we have made instruments for a ballet in which the
dancers doubled as musicians using hand-carried lightweight musical instruments [31]. On
another occasion, we designed a musical stage setting for the U.S. National Theater of the
Deaf [4]. Along the same line, I would like to develop instruments for deaf children based on
bone conduction [5].
(3)Sound sculpture for industry: at the Paris World's Fair in I937, Alexander Calder made a
kinetic fountain to promote the Spanish quicksilver industry [6]. Years ago. for a grain
company, I designed a musical fountain that used corn. At many of our openings, one of our
fountains pours white wine, which always creates a big success. We also made a musical
sculpture with crystal bowls for the Baccarat bicentennial.Ideally, this industrial market
would help provide financial backing for the Center.
Teaching Department
Having neither pupil nor follower, I would like to transmit my knowledge to others. Under the
auspices ofthe Center, I would recruit pupils with whom I could build these sculptures.
Through first hand experience, they would learn this new technology.
Research Department
A book would be published summing, up all the experiments of the Center. It would prevent
future sound sculptors from remaking our past errors. Every new technology needs a textbook.
We would publish charts that related the correspondences between frequencies, dimensions
and shapes. We would also make available analyses of different metal alloys or plastic.
Potential sponsors might be aluminum, steel or plastics manufacturers. We would publish the
so-called Mendeleev table of musical instruments.
Marketing Department
First, it would serve as an outlet of ideas. Sound sculpture, new instruments, are ‗in‘ today.
The Japanese have a glass orchestra; sound projects are starting everywhere. The Center
might work together with Experimental Musical Instruments [7] 2 to organize an international
club open to everyone interested in this ﬁeld.
1

Es refereix al Ballet
La revista de Bart Hopkin on es publica aquest article.

2
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Second, it would serve as an outlet for products—the commercial end. The research
department would produce musical instruments, musical toy sound sculptures; these would be
easy to market and thus would help finance the Center. I have in mind a lego-type tinker-toy,
sold in kits, that would allow one to construct about 30 possible instruments, using multipurpose elements. I do not know if my project for this Center will ever see the light, but now,
at the age of 66, I know I have already completed the ﬁrst third of my program.
The second third is the Center. The last third is the re-designing of all the pieces of
furniture of a house. With what has already been done, I feel privileged. Many others have not
achieved as much. Moreover, avant-garde artists must bear in mind Cocteau‘s recommendation: ―Be a happy man and a posthumous artist."
Com podem veure en el text, entre les moltes idees que s’hi apunten, veiem algunes propostes que
no han tingut especial rellevància però que estan en línia amb la idiosincràsia que hem comentat,
com ara la qüestió del disseny i construcció de mobiliari. Aquesta faceta que François també
desenvolupa per a fomentar la creativitat aplicada al disseny quotidià personalitzat, en la línia d’una
autoconstrucció que escapi a la lògica consumista. Però per sobre de tot, veiem l’estreta relació que
explicita entre l’aprenentatge, la recerca, el desenvolupament i la divulgació.
En el mateix article de 1987, François declarava que arribat a un punt d’acumulació de descobertes i
invencions, es van centrar a millorar el que tenien enlloc de seguir buscant més en direccions gaire
divergents des d’un punt de vista acústic. Si tenim en compte la potència de les innovacions
assolides i la dedicació al camp de la participació i la pedagogia, aquesta decisió ens sembla
raonable. A més, deixen molt de camp per a recórrer a noves generacions amb noves necessitats en
nous contextos.
As far its the first three elements are concerned - (a) vibrators, (b) energy and (c)
modulation –there have been significant improvements but no major breakthroughs. We
have improved the quality of the sounds, the precision of the pitch, the ﬂattening of the
response curves. We have been less concerned with coming up with new inventions than
with developing new uses -new fields- for our discoveries.

François Baschet i Martí Ruiz, Barcelona 2013.
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François Baschet ens va explicar en nombroses ocasions que ell mateix mai no havia exhaurit el
potencial de taula de funcions acústiques i ell mateix ens va empènyer a aprofundir en aquestes
idees per a trobar noves configuracions i noves combinacions per a continuar amb el
desenvolupament de l’escultura sonora. En el nostre cas podem donar testimoni que la perspectiva
que ofereix la taula de funcions acústiques Baschet efectivament permet nous desenvolupaments i
invencions que poden no tenir cap semblança ni visual ni sonora amb l’obra Baschet3.
Malgrat que l’esmentat “centre d’estudis acústics” proposat per François l’any 1987 no va veure la
llum com a tal, podem reconèixer que la vocació de continuïtat no van decaure mai, en cap moment
de la trajectòria de François Baschet, gràcies a la fertilitat dels seus principis tècnics i idiosincràtics.
El mestre François sempre va ser conscient del valor de la convergència entre art, ciència, formació
i innovació.
Com hem vist en el desplegament del sistema Baschet, l’escultura sonora i la luthieria experimental
poden aportar encara moltes sorpreses. La recerca en física acústica de base, està molt
desenvolupada per a determinades configuracions conegudes. Però l’obra Baschet ens mostra que hi
ha una varietat il·limitada de sistemes compostos, complexos, que per ara representen un repte
enorme per la seva modelització i previsió.

Charles Clagget, i diversos dels seus diapasons4.

Per exemple, des de la comprensió de l’acústica escultòrica només podem intuir què succeeix amb
els inusuals diapasons inventats el segle XVII per Charles Clagget, que es ramifiquen una vegada i
una altra,observant-ne les formes i fent hipòtesis basades en els coneixements aplicats que hem
adquirit. Tan sols amb les imatges, i sense més informació al respecte del seu funcionament i el seu
rendiment acústic, no podem avaluar fins a quin punt els atributs d’aquests sistemes ens podrien dur
a innovacions contemporànies. Com més complexa és la forma, com més s’allunya dels casos
3
4

Vegeu les nostres propostes el treball Après-Baschet en el llibre d’annexos.
http://www.grosvenorprints.com/jpegs/34327.jpg (08/11/2015)
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coneguts per la física, més difícil es fa deduir quin serà el comportament, que depèn de desenes de
paràmetres lligats als atributs mecànica del material i la forma. Fins que no en construïm algunes
versions amb materials diferents, no tindríem cap validació de les hipòtesis o dades per a modificales. Per aquest motiu, cal poder treballar simultàniament en la modelització teòrica i alhora en
l’experimentació empírica. Afortunadament, podem posar a disposició de la comunitat universitària
(i d’estudiosos en general) el mètode empíric i modular dels Baschet, que combinat amb l’anàlisi
espectrogràfic dels enregistraments, permet aprofundir en relacions entre materials, formes,
comportaments acústics.
Evidentment, i tal com denuncia François Baschet, l’època en que els científics es dedicaven a
l’estudi i creació de dispositius sonors per l’ús estètic, sembla que ha passat arribada l’era de
l’especialització.
Des de la perspectiva de l’escultura sonora, que reivindica el valor del fet cultural, estètic, hem de
reclamar la quota de creativitat dels científics per a afers que alguns considerarien superflus, poc
vitals per al benestar de les societats. Les aportacions de la música, del so en general, de les arts, al
benestar de les societats hauria de ser indubtable, i per tant, no hauria de fer falta, d’animar a la
col·laboració entre artistes i científics.
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Conservació per la R+D
Creiem que hem ofert suficients arguments per afirmar que l’obra Baschet és interessant en sí
mateixa com a fenomen històric. A més, creiem que la relació entre la conservació de l’obra i les
possibilitats actuals que ens brinda per a la recerca i desenvolupaments és manifesta. Des d’una
perspectiva científica, no hi hauria d’haver cap dubte sobre el valor de preservar antecedents per
posar-los contínuament a prova per a verificar les noves hipòtesis que noves generacions es poden
formular en noves circumstàncies.
Vist el que hem vist fins el moment, creiem que queda demostrat i l’accés a les peces originals
permet un estudi empíric vital per a conèixer les aportacions reals a l’acústica dels Baschet. Com si
es tractés d’espècies en perill d’extinció, no en tenim prou amb la documentació gràfica, escrita i
audiovisual, sinó que cal vetllar per un manteniment de l’obra, per comprendre el corpus físic i
intel·lectual dels Baschet. L’accés directe a les peces permet un ampli espectre d’estudi i recerca, no
només en termes dels sistemes físics sinó de tots els usos participatius pedagògics, estètics,
musicals i extramusicals, que impliquen processos actius i vius, que només es poden realitzar si es
garanteix una cura i manteniment òptim de les peces.
La naturalesa d’aquesta tesi, com a punta de l’ iceberg de la nostra relació amb els Baschet i el seu
entorn, ens comprometen a oferir una sèrie de reflexions. Per començar, creiem que no caldria dir
que tota la dimensió tècnica de l’obra Baschet pot ser utilitzada com es vulgui, tota tecnologia es
pot posar al servei de qualsevol ideal. Tot i això, mai insistirem prou en el fet que tant pels germans
Baschet com per nosaltres mateixos, el compendi de coneixements tècnics que ens han llegat, i que
nosaltres intentem actualitzar i posar a disposició de noves generacions, són inseparables de la
idiosincràsia que ha motivat tota l’obra Baschet. Creiem que fer un ús d’aquests recursos tècnics per
a mantenir determinades inèrcies culturals -elitistes, competitives i sotmeses a les lògiques de
l’economia de mercat- que les Baschet han intentat canviar, seria fer un flac favor als seus creadors.
No només això, personalment, nosaltres tenim el compromís de no fomentar cap altre ús que no
estigui en línia amb la filosofia de l’obra Baschet, pel que ens esforcem diàriament, reflexionant i
sentint cada acció de la millor manera de que som capaços, per a no trair la confiança que
generosament François i els seu entorn han dipositat en nosaltres. Aquest compromís ens duu a
oferir les següents reflexions, capítol imprescindible per a satisfer la nostra autoexigència. Pels
Baschet, els coneixements acústics, tècnics, científics al capdavall, així com el desenvolupament de
l’escultura sonora mateixa, no tindrien cap valor si es desvinculen de la filosofia, el caràcter, les
intencions de fons que hem intentat sintetitzar en el primer capítol. És a la dir, el coneixement
científic només té sentit quan està compromès amb el progrés de les societats, quan està al servei de
les persones i d’uns valors i uns drets humans.
Conseqüentment, tota la informació que ens ocupa i apassiona del capítol anterior -de tipus tècnic,
analític, estètic-, en interessa pel valor que li reconeixem actualment. Certament tot plegat tindria
interès com a referent històric, en tots sentits, però el fet és que la mateixa obra està concebuda per
a transcendir la seva època concreta. El corpus físic i intel·lectual està concebut amb una idea de
transmissió generacional, que depassi el seu àmbit d’acció temporal.
Tot i que íntimament sabem que la qüestió de la contemporaneïtat dels plantejaments Baschet
mereix una tesi doctoral ad hoc, -i actualment requereix tota la nostra dedicació activa quotidiana-,
ens sentim impel·lits a esbossar unes idees clau, per a millor comprensió de la complexa riquesa de
la proposta Baschet i la singular naturalesa de la nostra tesi.
Tal i com hem tingut ocasió d’explicar en diverses institucions culturals internacionals, entre elles el
MUAC –Museo Universitario de Arte Contemporaneo de la UNAM de Mèxic- i el MOMAT –
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National Museum of Modern Art of Tokyo-, l’obra Baschet presenta unes característiques
radicalment novedoses al panorama de l’art contemporani, i ens condueix a replantejar les formes
habituals de la museística, la conservació i les formes de divulgació de l’art.
L’estreta relació amb el camp de la pedagogia i les conviccions inclusives dels Baschet, els
constitueixen com a pioners d’un nou paradigma de la realitat de l’art interactiu que les institucions
culturals tard o d’hora hauran d’afrontar. Fins i tot quan ja ho estan fent, el desconeixement de les
propostes Baschet els priva d’una experiència de referència. L’obra Baschet, a diferència de quasi
tota l’obra artística exposada en els museus d’arreu del món, continua literalment viva allà on es pot
fer sonar. Sense entrar en disquisicions respecte la vida que conserven qualsevol altra forma d’art no
interactiu – estadísticament majoritari i que nosaltres admirem profundament- el fet és que les obres
interactives, requereixen un enfocament diferent. La conservació i la divulgació d’una obra
pictòrica, s’ha pogut plantejar en termes de seguretat de la peça, i per a preservar-la de
manipulacions que la poguessin danyar, i unes tècniques de representació reproductibles cada
vegada més eficaces, ens permeten gaudir de les obres i les seves rèpliques sense por de produït cap
estrall en allò que considerem històric i valuós.
Ara bé, l’obra Baschet, concebuda com a procés obert, efímer, personal, i ha sobreviscut els seu
autors. Les peces Baschet continuen sonant arreu del món, sempre que les institucions i les persones
que en tenen cura ho permeten. Aquesta característica de l’obra, oberta, viva i supervivent a l’autor
genera un marc mental i d’actuació completament innovador inaugurat pels Baschet.
L’ús interactiu comporta inexorablement un desgast i una possibilitat de danys. Ara bé, això no
hauria de conduir irremeiablement a la fi d’aquesta forma d’art, donat que significaria la mort de
l’obra, mort que podem evitar. Efectivament, en el moment de redacció d’aquesta tesi, desenes
d’obres Baschet continuen sonant i proporcionant experiències properes, tan diverses com sempre
han fet. Les peces Baschet guardades darrere de vitrines constitueixen una contradicció tan flagrant
amb naturalesa de l’obra equivalent a exposar una pintura tapada darrere d’una cortina negra per a
preservar-la.
El fet és que mentre els germans Baschet eren vius, la majoria d’institucions que oferien
exposicions participatives Hands On, tenien diversos arguments per a no patir en excés pel valor de
la seva mostra. Per una banda, les peces no eren considerades encara històriques, i per altra banda,
si s’arribava a donar el cas, els mateixos Baschet podien ocupar-se de reparar quelcom danyat.
Ara doncs ens trobem amb un nou repte, després del decés de Bernard i François, ara cal establir
formes d’actuació que facin compatible l’experiència participativa amb la conservació en
condicions de les peces. Les obres consoliden el seu valor històric i es revaloren econòmicament.
Això és un fet que els Baschet només van començar a preveure cap al final de la seva trajectòria.
Durant la seva joventut i maduresa, no semblava que la qüestió els amoïnés, però arribada una edat
avançada, François sentia una punyent contradicció en veure la problemàtica generada, abordada
amb una bona dosi de sarcasme per a afrontar la realitat: ―El artista és como un pollo: mientras está
vivo resulta difícil tratar con él: corretea de un lado para el otro, ensucia, hace ruido y huele mal.
Cuando muere, ay! Desplumado y asado, ya se puede tratar con él‖5. Per una banda, mai va
manifestar-nos la voluntat -que hauria resultat massa arrogant o egocèntrica- de reclamar una
atenció especial per la seva obra. Altrament, no podia tolerar que els seves obres quedessin
emmudides darrera de vidres i catenàries. Quan vam començar a col·laborar a la UB i
particularment quan va sorgir l’oportunitat de restaurar les peces de l’Exposició Universal d’Osaka
1970, es va obrir un nou capítol, l’últim capítol de l’obra que no apareix en cap llibre, encara.
5

Amb el major dels respectes a François, ens hem pres la llicència de recrear un dels aforisme sobre els que solia fer
variacions, per a abordar la qüestió de la posteritat.
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La informació i la formació que François ens va proporcionar, ens van transferir la capacitat de
crear peces facsímils, que podrien, donat el cas substituir els originals en la seva funció participativa
i “jubilar” sense contradiccions les peces originals amb valor històric darrere d’una vitrina o una
catenària. A més, el mateix procés de construcció de facsímils inclou una vessant d’estudi de camp,
i alhora pot involucrar a nous estudiants que aprofitin l’experiència per a formar-se, donant
continuïtat al procés que va iniciar François a través nostre.

Reflexions sobre la conservació de l’obra Baschet
La restauració de les peces d’Osaka ’70, ha estat l’últim projecte de François, una vegada impulsat
el taller a la Facultat de Belles Arts de la UB, i ha estat un exemple de la seva voluntat de
transmissió i de delegació. Una mica com els tallers renaixentistes que duen el nom del mestre,
malgrat que hi treballin més mans i més ments, el projecte d’Osaka, va ser resultat de la iniciativa
de col·laboradors a França, Barcelona i Osaka. Per una banda, no podem negar la nostra iniciativa,
en tot el procés, perquè vam veure clara l’oportunitat d’aprendre d’unes peces extraordinàries, i
demostrar-nos, a nosaltres mateixos, al mestre François i a la resta de món, que la proposta original
Baschet havia entrat en una nova fase. En aquest sentit, la nostra tesi i el nostre treball, cobra un
singularitat poc comú, perquè influeix decisivament en els esdeveniments d’allò que estudiem.
Altrament, com que ens trobem en el domini de les arts, les humanitats i les ciències socials, no
hem cregut que la nostra intervenció hagi atemptat contra l’objectivitat de la feina, objectivitat que
altrament mai hauríem volgut proclamar absoluta. Ans al contrari, la nostra participació activa ha
motivat més reflexió i ha fet palesa la dinàmica viva dels principis actius de l’obra Baschet. La bona
sintonia amb François Baschet Sensei –com l’anomenem a Japó-, ens han permès prendre
responsabilitats a mesura que ha fet falta, i actualment estem en condicions d’extreure vàries
conclusions del procés de restauració d’Osaka en quant a la conservació i restauració.
Entenem que caldrà aprofundir en les nocions més fonamentals, reflexionant amb restauradors
professionals i acadèmics, i que ens caldrà la seva ajuda per a qüestions de versemblança visual i
propietats estructurals dels materials emprats. Ara bé, en el context d’una obra interactiva, al
respecte de la qual no coneixem grans línies de pensament i de treball establertes, hem de proclamar
allò que hem après directament de François i d’Alain Villeminot, col·laborador íntim i coautor de
les peces d’Osaka. En aquest procés, els nostres mestres ens han manifestat reiteradament que les
funcions acústiques i interactives -socials- són la prioritat imprescindible de la restauració. Malgrat
que l’objectiu ideal seria de refer tot allò que fes falta per a arribar a una restitució de l’estat original
de la peça en el seu moment de la creació, hem de considerar diversos factors que divergeixen dels
criteris habituals en restauració.
La valoració del pas del temps com una dimensió més de l’obra viva, ens duu a acceptar que si una
peça presenta determinats envelliments que no atempten contra les funcions acústiques i
participatives de la peça, potser no cal canviar-les, més enllà d’una neteja convencional. És a dir, no
sembla que per ara puguem establir un criteri per l’aspecte visual per a totes les peces, sinó atendre
a la realitat de cada peça e particular, i prendre les decisions més beneficioses, ja sigui renovant
alguns aspectes, i mantenint-ne d’altres, que deixin veure el pas del temps.
D’altra banda, sempre que no sigui possible disposar de determinats materials exactament idèntics
als originals, caldrà acceptar l’ús dels més propers, sempre escollits ponderant les funcions
acústiques i d’ús. Així doncs, si un tipus de cartó determinat, o un aliatge determinat ja no són
disponibles, hem cercat, -sota la direcció i consell de Baschet i Villeminot- aquells que podrien
substituir millor els originals.
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En la restauració de Kawakamiphone i Sekinephone, vam haver de refer components sencers que
havien desaparegut, i d’altres que presentaven danys massa greus per a esser funcionals, i malgrat
que ara les peces presenten una barreja de components originals i components renovats, facsímils,
s’ha restituït la integritat de l’obra en tant que objecte interactiu tal com el va concebre François
Baschet. A més, la restauració la vam dur a terme amb l’enorme col·laboració de Masatoshi
Kawasaki, assistent del taller a Osaka 1970 . La seva estreta vinculació amb l’obra el van dur a
impulsar la restauració amb el mateix interès o més que tots els agents del costat europeu. La
cooperació de diverses generacions de col·laboradors dels Baschet va permetre la que dues obres
emblemàtiques de l’època patrimoni de la Prefectura d’Osaka, tornin a estar disponibles, per a un
nou públic-participant de japonesos, i ha permès un retrobament entre passat recent de Japó, el
present i una projecció vers el futur.
Aquesta lògica, és en el fons la d’una cura, la d’una reparació, que pretén mantenir unes qualitats
d’us de les peces, més que la integritat històrica dels components. Evidentment, que cal procedir
amb criteris el més metòdics i transparents possibles, deixant constància de cada peça substituïda,
mantenint un historial de les modificacions realitzades, per oferir una traçabilitat i no genera
confusions per a estudis futurs. D’altra banda, és evident que serà recomanable que abans de
qualsevol restauració, les persones involucrades puguin ser validades per les persones en contacte
més directe amb els Baschet. Altrament, sempre es pot optar per a opció d’elaborar una versió
facsímil. Si es fa bé, la mateixa versió facsímil pot validar la seva pertinència, fins i tot sense cap
contacte amb l’entorn directe Baschet. Sense allunyar-nos de la qüestió, voldríem esmentar una
tradició japonesa Xintoista que pot donar-nos un context mental diferent, més proper al que
plantegem actualment amb el mestre Villeminot. La tradició mil·lenària anomenada Shengu del
temple d’Ise -el més important de Japó, establert l’any 4 AC.-, és una manifestació dels propis
principis metafísics o espirituals, i consisteix en la destrucció i reconstrucció exacte del temple cada
20 anys. Aquesta litúrgia expressa les idees sobre la impermanència de tot el que existeix i seva
paradoxal renovació permanent a través del cicle de vida i mort, creació i destrucció. De cap manera
voldríem resultar sacrílegs envers el Xintoïsme ni tampoc pretendríem atribuir una dimensió
sacramental a l’obra Baschet, però creiem que l’analogia és adequada per a posar en qüestió algunes
idees que tenim per inqüestionables, i mostrar fins a quin punt les nocions sobre la identitat
simbòlica o real dels elements físics són relatives a les nocions ontològiques en que cadascú basa el
seu pensament sobre el món. Pels Japonesos, el temple d’Ise, renovat completament cada 20 anys,
és essencialment sempre el mateix, malgrat que no quedi res dels seus materials inicials. Així doncs,
veiem un paral·lelisme exacte amb la idea Baschet de la integritat d’us, la perpetuació de les
propietats funcionals, per sobre de la integritat dels components físics. A més, de la mateixa manera
que passa amb el temple d’Ise, la comunitat participa de la reconstrucció, de manera que es generen
llocs de treball, i es reforcen les relacions entre els seus membres en un projecte col·lectiu que
senten propi.
En la peça Sekinephone d’Osaka, vam haver de recrear els 5 difusors metàl·lics, que s’havien fet
malbé al llarg de quaranta anys d’estar emmagatzemats, durant algun període en males condicions.
Tot el nostre esforç va ser per a crear unes versions facsímils que es poguessin confondre amb les
originals, a nivell visual i de so. Com que estaven massa danyades per a escoltar les originals, vam
haver de basar-nos únicament en la reconstrucció visual, i confiar que obtenim avui en dia, és el
més proper possible a l’original.
D’altra banda, insistint en la noció de la vinculació entre els diversos àmbits implícits en l’escultura
sonora Baschet, François explícita la relació viable entre les activitats de formació i el manteniment
de les obres, en projectes col·laboratius, com ara el de les fonts:

- 480 -

Les Sculptures Sonores, Pàg.140
"The problem with sound fountains isn't so much their construction as their maintenance.
Experience has taught us that those who will put the most effort into maintaining a fountain
are those who built it."
I suggested he have the fountains built by the trade schools. There they have the tools, the
instructors, the technical know-how, and the labour. Having the students help build the
fountains and then sign their work would ensure their involvement.

Mesurant les planxes originals de Sekinephone danyades pel pas dels anys. Foto M.Ruiz, al taller de Masatoshi
Kawakami, al bosc al nord de Himeji, 2013.

Planxes originals de Sekinephone 1970.

Planxes noves, facsímil 2013. Foto M.Ruiz.

La segona fase de la restauració de l’obra d’Osaka’70, la tardor del 2015 i encara amb
l’assessorament del Villeminot Sensei- ja ha sigut duta a terme en col·laboració amb la Kyoto City
University of Arts, particularment amb la Dra.Kakinuma de la Facultat de Música i el Dr.Matsui del
Departament d’Escultura, i els seus respectius alumnes. El procés de restauració de dues peces,
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Watanabephone i Katsuraphone, ja s’ha concebut com un projecte educatiu i de recerca per part de
totes les institucions implicades, realitzat pels beneficis que reporta la relació entre dimensió
històrica i la dimensió formativa. Així doncs, tothom aprèn i aprofundeix en els seus dominis, i
aporta una acció al conjunt interdisciplinari, i en aquest cas internacional.
A més, la reinterpretació de l’obra de Takemitsu Seasons composada per aquestes peces, -a càrrec
d’alguns intèrprets originals de l’època i els seus alumnes-, ofereixen una nova visió de l’obra
Baschet i de l’obra de Takemitsu. En aquest sentit, fins i tot fent el màxim esforç per a alterar el
mínim possible respecte les estructures originals, és inevitable un cert grau de variació. Aquesta
mínima desviació imperceptible o irrellevant, si es valora tot el que aporta la restitució d’aquesta
experiència d’un passat comú massa poc conegut.

Il·lustració d’Alain Villeminot de Katsuraphone, 1970.

La lògica de fons que estem plantejant doncs, és que dins de l’obra Baschet hi ha el germen per a
una forma diferent de gestió de l’obra d’art i les seves manifestacions, del patrimoni d’una
comunitat, ja siguin col·leccions privades o públiques. La idea és que les peces han de poder
continuar essent utilitzades, perquè els mateixos Baschet han aportat la dinàmica de treball
cooperatiu que permet el manteniment, reparació i restauració. Així doncs, l’obra Baschet pot
generar un problema museístic vist des de l’òptica convencional de la conservació, però alhora
aporta una fórmula nova que vincula la cura i el respecte per l’obra antiga amb la formació de noves
generacions, i pot arribar a genera oportunitats laborals. La qüestió és, tal com veiem en la poètica
de la concepció de l’obra Baschet, de desempallegar-nos de la idea d’obra com a objecte tancat, per
a passar a concebre-la com una eina per a propiciar fenòmens sonors d’interacció. Les
conseqüències lògiques del sistema interactiu, poden representar un cul de sac per a obres d’altres
autors que no hagin establert unes bases per la posteritat, però en el cas del Baschet, el repte porta la
seva pròpia solució. François ha apostat per fer confiança a noves generacions, en coherència amb
la seva trajectòria vital. Ara, cal que les institucions museístiques i les educatives –formació
professional, arts i oficis, facultats de belles arts, música, història de l’art, restauració, etc.-,
comprenguin el nou paradigma i puguin col·laborar per a reforçar un model que els atribueix valor a
totes elles, però no per separat sinó conjuntament.
Així doncs, les sinèrgies entre el treball retrospectiu –conservació i estudi de tot allò històric, ja
sigui patrimoni tangible o intangible- i el treball actual, prospectiu, de recerca , desenvolupament i
creació, és manifesta i inseparable.
Per aquest mateix motiu, ens hem involucrat en el procés de catalogació, que constitueix un
projecte iniciat pels Baschet i el seu entorn i que, humilment, esperem poder optimitzar des de la
perspectiva universitària i els recursos que ens brinden les noves tecnologies.
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Del catàleg multimèdia a la base de dades, i viceversa.
Tal com plantejàvem al principi, en conèixer directament els Baschet i el seu entorn, vam conèixer
que malgrat que no existia un catàleg exhaustiu i raonat de l’obra Baschet sí que s’havia iniciat el
procés de fer-ho. El llibre de François, malgrat contenir una mostra representativa del conjunt de
l’obra està lluny de ser un catàleg. Els dos germans tenien respectius arxius amb documentacions
repartides desigualment, només una petita part de la qual estava digitalitzada. La nostra
aproximació, sumant-nos al projecte, ha sigut la d’incorporar la perspectiva sonora com àmbit
principals pels criteris de catalogació i caracterització.
Catàleg
Ens sembla evident que un catàleg d’escultura sonora que es basi tan sols en el criteri visual i
cronològic, deixa de banda un munt de dades qualitatives molt rellevants per l’explicació de l’obra.
Així doncs, la nostra proposta, és la de realitzar una catàleg multimèdia hipertextual, que pugui
organitzar tota la documentació audiovisual, sonora, visual, textual, d’una forma interrelacionada,
per a poder oferir el conjunt de l’obra des de criteris de cerca molt diversos. El millor format, ara
per ara, és doncs en un format multimèdia, interactiu, que permeti disposar i mostrar els continguts
des de criteris diversos. Tal catàleg podria tenir una versió impresa en paper que podria recollir les
imatges i textos de forma cronològica, però seria molt recomanable que disposés d’alguna forma de
connectar amb arxius sonors i multimèdia. L’opció d’adjuntar un DVD és possible; però donada la
possibilitat de tenir-ho tot en una web, cada peça podria disposar d’un codi QR, o altres sistemes
més directes, intuïtius. Així podríem ampliar i actualitzar permanentment la documentació a mesura
que l’anem localitzant arreu del món. Així doncs, el llibre seria només la faceta física d’un catàleg
virtual raonat i escalable.
Constatem que molta de la informació substancial de l’obra, està pendent de digitalitzar, fins i tot
d’inventariar. És el cas dels enregistraments sonors històrics. Estem convençuts que n’hi ha de
repartits arreu del món, i no existeix cap inventari, donada la prolífica quantitat de col·laboracions.
Seria desitjable disposar d’un arxiu de so, com a mínim per a cada peça. Com hem argumentat, cada
escultura sonora representa una amplíssima varietat de sons possibles en funció de l’acció, però
també cal comprendre que un catàleg tampoc pot aspirar a substituir tota una obra, sinó ser
suficientment representativa. Així doncs, si disposéssim d’un arxiu de so representatiu de cada
obra,-o audiovisual, encara millor-, podríem acostar-nos a una perspectiva global de l’obra, que fins
avui en dia, només els dos germans han tingut. Dissortadament, estem molt lluny de disposar de tots
aquests arxius sonors, donat que ningú s’ha dedicat a acumular tal documentació. Per ara, nosaltres
hem aportat arxius de so per a una seixantena de peces originals, enregistrats personalment.
Internet
A més, constatem que a Internet qui ha diverses fonts oficials Baschet i de diversos col·laboradors
però no hi ha cap espai que recopili o centralitzi, tot el que vagi apareixent de nou. La immensa
majoria de continguts multimèdia estan atomitzats, en servidors de vídeo com Youtube i Vimeo. Així
doncs hem fet una proposta a tots els agents actius actualment a l’entorn Baschet, -la família,
l’associació Structures Sonores Baschet presidida Brigitte Touillier i altres col·laboradors, com ara
Alain Villeminot- per a replantejar una plataforma única per la difusió de l’obra Baschet. La idea
seria de partir de la base de dades per a elaborar el catàleg multimèdia i un sistema de webs, de
manera que els continguts bàsics, introductoris i oberts al públic gratuïtament, siguin decidits de
manera col·legiada. A partir d’aquesta web general inicial -que representaria el tronc del gran arbre
de l’obra Baschet-, la resta de continguts més específics representarien les arrels i les branques.
Tot allò referit a la documentació històrica, textos concrets, el catàleg mateix, etc, els continguts
tècnics acumulats en la nostra base de dades, representarien diverses de les arrels, a les quals es
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podria accedir de forma diferenciada, i si s’escau, de pagament per a la sostenibilitat del servei.
Altrament, tota l’activitat contemporània, agenda internacional d’exposicions i concerts, webs
personals de músics i col·lectius concrets, serveis educatius, compra, lloguer i encàrrec
d’estructures sonores, discografia a Internet, etc., representarien les branques, flors i fruits del
conjunt, que continuen creixent. D’aquesta manera, des del tronc central, cada usuari podria decidir
si endinsar-se en unes arrels, que a nivell acadèmic seguiran creixent en profunditat (històrica,
conceptual, acústica, de fonts documentals i experimentals) o explorar els potencials de l’activitat
actual i futura. La proposta ha sigut ben acollida per tots els actors involucrats amb qui em pogut
parlar, i esperem que en un futur proper, podrem emprendre tal projecte.
Però abans de poder imaginar dispositius de difusió vinculats com el catàleg i el replantejament
d’internet, en l’inici de la tesi, ens vam trobar que el Baschet no disposaven ni d’un índex complert
de peces, col·laboracions, discografia, etc. Durant el procés de catalogació obert, hem aconseguit
una indexació provisional que depassa les 500 peces, la majoria d’elles sense títol, cosa que encara
complica més el procés. Hem pensat que la única manera raonable i eficaç de gestionar el volum de
documentació que això suposa, és una base de dades capaç d’organitzar els continguts en diversos
formats digitals (fotos, vídeos, sons i textos).
La base de dades
Així doncs, després d’una fase inicial d’estudi de l’obra -i aplicant modificacions al llarg de tot el
procés- hem dissenyat una base de dades que inclou els camps d’informació relatius a les dades
bàsiques de cada peça, i els arxius multimèdia que constitueixen el testimoni i la documentació de
l’obra, tenint en compte les relacions de semblança d’unes peces amb les altres. A més, la base està
dissenyada per a que permeti introduir fàcilment les dades resultants de l’anàlisi paramètric de les
obres, per a poder utilitzar la base com una eina que facilitat la recerca en aspectes organològics,
tant per conèixer millor l’obra, com per facilitar el desenvolupament d’innovacions.
Així doncs, hem establert els paràmetres estructurals, a nivell de tipus de components i les
dimensions possibles, per a introduir-les d’una forma raonada, que permeti la cerca comparativa,
entre els paràmetres de cada peça analitzada.
L’alt grau de complexitat dels camps relacionats ens ha dut a descartar les aplicacions actuals més
simples per a dissenyar galeries d’imatges o de continguts multimèdia. Així doncs, una vegada
dissenyada la base de dades sobre el paper, havent establert tots els camps segons els criteris tècnics
adequats per la catalogació i l’anàlisi paramètric de l’obra, Adrià Vallès ha programat el sistema en
codi MySql i Php.
El disseny ha avançat amb les aportacions de Gabriel Lora, i John O’Connell amb qui actualment
estem dissenyant la interfície de consulta i reproducció de continguts. La interfície d’administrador,
a través de la que podem introduir els continguts, està pensada per facilitar l’anàlisi paramètric,
escollint entre respostes prefixades basades en tots els casos que coneixem de l’obra Baschet. Així
doncs escollim entre els tipus d’oscil·ladors, col·lectors, tipus d’accionaments, difusors,
ressonadors, i tots els seus paràmetres, materials, dimensions, etc. Està tot pensat perquè sigui
possible relacionar uns camps amb altres, uns arxius amb altres, etc. A nivell de l’usuari que
consulta i navega per la versió web, estem treballant per a que es puguin fer cerques especialitzades
respecte els paràmetres, i que els resultats obtinguts –fitxes tècniques i arxius en múltiples formatspuguin ser utilitzats per a noves cerques. En el fons, la idea és semblant a la de Wikipedia, en el
sentit que a de poder posar en relleu, i fer efectiva, la connexió hipertextual entre els continguts, a
tots els nivells.
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Imatge dels camps interrelacionats de la base, la seva primera versió operativa del 2012.
No entrarem a descriure en detall tots els paràmetres contemplats en la base6, donat que es tracta
d’un projecte en procés, però sí que hem d’esmentar que la base ja està operativa, des d’un servidor
a Internet, (a www.baschetdatabase.com), i ja conté tots els arxius digitalitzats –més de 5000
imatges i 100 arxius de so, agrupats entorn dels objectes indexats-, que s’aniran analitzant
progressivament. La base de dades encara no està oberta al públic en format web, per diverses raons,
com ara la protecció dels continguts i el procés de millor de la interfície, i la relació estratègica que
establim en relació al catàleg, de forma col·legiada amb la SSB i la família Baschet. Esperem que
en un futur proper la podrem obrir al públic per a iniciar les sinèrgies d’estudi i divulgació de l’obra
amb les institucions i particulars que conserven obra original.
6

Adjuntem al llibre d’annexos una versió del platejament dels camps i subcamps per l’estudi paramètric de les obres.
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Nous horitzons
Com hem intentat posar de manifest, la relació de l’obra Baschet i l’activitat derivada actualment
amb el panorama contemporani és un domini massa ampli per a tenir-ne una perspectiva suficient.
Creiem que està fora del camp concebible per a cap estudi complert, donat que l’activitat de
múltiples persones i institucions és viva internacionalment després del decés del François el 2014 i
de Bernard el 2015. A França la SSB continua la seva activitat de formació, pedagogia sonora, i
programació cultural. Diversos músics composen i interpreten. Les Biennals Baschet i les diverses
iniciatives proposades per un col·lectiu en procés de reorganització, estan donant a conèixer l’obra a
noves generacions. Ens centrarem només en l’experiència més directa de la nostra pròpia activitat,
sabent, perfectament que representem un a petita part del que succeeix en l’òrbita Baschet. Abans,
però hem de recordar que tot el treball que hem presentant caracteritzant l’obra, els elements del
sistema de funcions acústiques, i algunes peces en concret, acumula un gran nombre de línies de
recerca possibles en tots els camps implicats. Malgrat donem per reeixits el nostres esforços per a
una caracterització inicial, el projecte de catalogació audiovisual i la base de dades, amb el màxim
d’informacions tècniques analitzades i hipervinculades, representa un terreny de recerca i difusió
futures enorme.
Les possibilitats de recerca aprofundint en l’obra Baschet i les possibilitats de recerca envers noves
configuracions i usos innovadors, són també enormes. En el present treball en mencionem algunes,
però pretendre fer-ne un índex exhaustiu seria exagerat. Per part nostra, tenim clar que l’estudi de
l’impacte social de les fórmules de sensibilització sonora i autoconstrucció, o l’estudi sobre el
comportament de sistemes acústics complexes, requereixen la col·laboració amb científics de
diverses disciplines. Tenim la determinació clara de fomentar les activitats iniciades pels Baschet
que reuneixen participació lúdica, divulgació, i recerca.

Breu elogi de la interdisciplinarietat
L’aproximació dels Baschet és fruit de posar la ciència al servei d’una idea poètica, i
simultàniament, posar la proposta poètica al servei de l’evolució i la divulgació del coneixement. La
proposta és sempre poètica per la vessant ontològica, la sensorialitat de l’escultura sonora ens invita
a estar presents en l’acció de cada moment, i és científica perquè mai renuncia al coneixement dins
dels límits raonables i modestos de l’intel·lecte. No desaprofiten ni desacrediten el paper del
pensament en el procés artístic, no separen la tecnologia de l’activitat cultural, sinó que el posen al
servei d’una idea vitalista, un ideal implícit de renovació i d’evolució.
Certament, a occident veiem amb admiració els grans homes del renaixement que reunien els sabers
científics i humanistes, i lloem les seves obres com si avui en dia, aquesta aproximació fos
impossible. Els Baschet ens confirmen que no hi ha motiu per resignar-se a aquesta fragmentació,
que impedeix les aportacions creuades, sempre fèrtils entre disciplines.
Per això considerem vital, treballar per la preservació de les peces originals Baschet que aporten
tants exemples de variacions sobre els principis acústics que hem exposat prèviament. Com més a
fons els puguem conèixer, més acurades i audaces podran ser les projeccions de noves estructures i
sons.
Així doncs, des del vast conjunt format per les obres històriques, les noves que ja estem construint i
les que estan per venir, podem impulsar la recerca, desenvolupament i divulgació, en termes
significatius, tan teòrics com aplicats, en totes les disciplines que puguem imaginar: des de
l’acústica de base, física i química de materials, a l’etnomusicologia, neuroacústica i psicoacústica,
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pedagogia, sociologia, antropologia i filosofia de l’art, disseny inclusiu de dispositius, activitats i
entorns, lingüística i comunicació, etc.
No ens entestem en la interdisciplinarietat per capritx, l’experiència ens diu que en el fons tot està
relacionat, i una de les funcions de l’intel·lecte és la de saber reconèixer les relacions entre les
informacions de que disposem. Així doncs, creiem poder afirmar que la millor manera de poder
posar en valor la especificitat d’una disciplina és precisament el seu potencial de connexió amb
d’altres. És a així doncs, que nosaltres mateixos ens esforcem per a aprendre contínuament d’altres
àmbits i alhora sentim la pulsió de la divulgació, per tendir ponts de comunicació que permetin
l’emergència de perspectives més àmplies que la pròpia.
A més, és conegut que moltes innovacions exitoses en l’àmbit en l’àmbit de l’emprenedoria, no han
sigut originades per estudiosos universitaris, sinó per persones que treballen en contextos concrets i
que són capaces d’aportar un gir nou inspirat pel coneixement íntim de la realitat de seu camp i del
creuament d’observacions respecte d’àmbits aparentment inconnexos. De fet els mateixos Baschet
inauguren el camp de l’escultura sonora d’una forma autodidacta, cercant les fonts i establint un
programa d’activitats per compte propi. Per això mateix, entenem que els usos, noves idees i
observacions que puguin derivar de les pràctiques i les reflexions de tots els usuaris de l’obra
Baschet en contextos molt diversos, poden obrir perspectives encara impensables però perfectament
adequades a les realitats contemporànies.
Establir dinàmiques de col·laboració entre grups humans amb necessitats i potencials diferents és
un repte complex, establir dinàmiques que retroalimentin les pràctiques de particulars amb l’àmbit
de la recerca també, però tanmateix, sembla el camí més efectiu per a tancar la bretxa existent entre
l’àmbit acadèmic i el domini públic de la societat.
Compartim la idea de les intel·ligències múltiples de H.Gardner, i dels talents elementals de
K.Robinson, però fa com aquest darrer, hem de fer reivindicació de la interdisciplinarietat, i hi
afegim elogi de la posada en pràctica dels Baschet. Nosaltres mateixos, un reduït grup de persones
hem afrontat el repte de conèixer tots els àmbits de treball possible i tots hem pogut detectar les
nostres pròpies facilitat, preferències i dificultats. I més enllà d’això, hem pogut trobar les
resistències dels sistemes educatius i culturals per a posar en pràctica determinades propostes, tot i
que quan tenen lloc són sempre molt ben valorades. Així doncs, no voldríem insinuar que hi ha una
resistència activa per a fraccionar les àrees de coneixement i d’acció humanes, sinó que hi ha una
inèrcia adquirida en les nostres societats contemporànies des de Mèxic a Japó, passant per
Barcelona, que requereix un esforç extraordinari per a obrir les disciplines.
Certament no tenim una solució al repte que suposa la intenció de fomentar la interdisciplinarietat,
més enllà de la constatació que un cercle viciós es combat amb un cercle virtuós, i que malgrat no
disposar de totes les respostes estratègiques, sempre és millor intentar-ho que lamentar-se pel que hi
ha.
Amb els infants és fàcil realitzar activitats que comencen per les arts plàstiques, disseny,
manipulació de materials i psicomotricitat fina, geometria, etc, projecció imaginativa, etc, passant
per l’escolta dels compostos, i acabar sonant, tocant, cantant, ballant, jugant. O viceversa. Se suposa
dels infants que han de ser capaços d’aprendre de tot. Què ho fa que la majoria d’adults ja no
contempli aquesta possibilitat? Els Baschet sempre han considerat que és una llàstima que una
majoria d’adults desestimin el seu propi potencial per a fer-ho, i releguin aquestes activitats a
professionals o amateurs que no reben cap reconeixement públic.
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Aportacions a la museologia, les polítiques educatives i culturals.
Dins de la nostra vocació de proposar la preservació i l’adaptació al context actual de tot allò que
Baschet ens ofereix en el pla de la funció social de l’art i del coneixement, voldríem apuntar algunes
idees rellevants, respecte les relacions entre museologia i polítiques culturals.
Trobem particularment destacable que la gran coincidència que trobem entre les aportacions
històriques de Baschet i les teories contemporànies de figures com la Dra. Mariana Salgado,
respecte dels nous paradigmes de la museologia pel segle XXI. En el seu treball de tesi doctoral per
l’Aalto University, Diseñando un museo abierto,7 i en altres projectes de recerca en col·laboració
treballant amb diversos museus de Finlàndia, s’interroga sobre el disseny inclusiu aplicat als
processos d’interacció i participació en la cultura, particularment en els museus.
El subtítol de la tesi deixa clara la relació amb el nostre camp: Una exploración sobre la creación y
el compartir de contenidos a través de piezas interactivas. Recomanem absolutament l’estudi de
l’obra de Salgado, per totes les implicacions de les seves reflexions. Salgado aborda la qüestió
partint de l’àmbit de les noves tecnologies, i es proposa comprendre l’impacte de la interactivitat
característica de les tecnologies i les xarxes socials en el context expositiu. La proposta per a
reformular la museística contemporània dotant-la de significació per a la població passa per
fomentar la participació dels visitants en el procés de comentari dels continguts, i fins i tot la cocreació dels mateixos. Això implica un replantejament dels rols de les institucions, un canvi en la
funció dels experts, amb totes les incerteses que aparentment comporta. Considerem que la idea de
propiciar eines als participants per al comentari i el debat respecte de l’experiència d’una exposició
és molt adequada per a la millora de les propostes per part dels organitzadors. Però més enllà del
que les noves tecnologies puguin aportar de nou, ens voldríem centrar en les estratègies de fons
proposades per Salgado, coincidents amb les propostes dels Baschet.
Sílvia Alderloqui, en el pròleg del llibre, Pàg.11.
la ―Declaración de Québec‖ de 1984 en Canadá, postuló que frente al dogma de la
conservación, se proclamaba la primacía de la participación, se defendía la democracia
cultural y el dinamismo social, se exigía la apertura, la interacción y el diálogo enriquecedor.
Frente a la categorización del público como un sujeto pasivo, se reconocía al colectivo social
como protagonista activo y se optaba por la interdisciplinariedad. Recién a mediados de la
década de 1980, esto supuso replantear el papel social del museo y de la cultura; redefinir
sus acciones educativas y culturales y generar proyectos vinculantes entre los museos y sus
comunidades de referencia.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.21
Los museos y galerías necesitan encontrar maneras de despertar y contagiar pasiones, así
como nuevas formas de explorar ideas que sean esclarecedoras para el público,
aprovechando las colecciones del museo y la curiosidad y experiencia de visitantes reales y
potenciales‖ (Hooper-Greenhill, 1994, p.34)

Sinergia universitat- museu
Salgado posa en valor la col·laboració entre institucions dedicades a la recerca i les dedicades a la
divulgació. Malgrat les dificultats que aquesta col·laboració presenta per causa de la manca d’hàbit,
l’objectiu és augmentar la retroalimentació entre els dos processos, i poder reajustar contínuament
recordem que aquesta fórmula és la que van utilitzar els Baschet pel disseny de l’Instrumentarium.
7

SALGADO, Mariana. Diseñando un museo abierto. Una exploración sobre la creación y compartir de contenidos a
través de piezas interactivas. Wolkowicz Editores. Argentina, Diciembre 2013.
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Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg. 139.
5.2.1.Unidos venceremos, divididos pereceremos
Una vez más, Suzanne Keene es quien incitó a los museos a generar oportunidades de
colaboración. Según Keene, ―los museos tienen que ser mucho más activos en la formación
de alianzas con universidades y terciarios especializados‖ (Keene, 2005). La colaboración a
largo plazo con departamentos universitarios resulta fundamental para llevar adelante
proyectos de diseño digital en los museos. En esta investigación, cada estudio de caso se llevó
a cabo en un museo diferente, y a veces a las personas que pertenecían a una institución les
resultaba difícil entender las prioridades, los objetivos y las necesidades de quienes
pertenecían a otra. La colaboración entre instituciones constituye un desafío, pero si se crea
un plan de trabajo compartido de largo plazo, podrían desarrollarse proyectos de
investigación que incluyeran tanto a universidades como a museos. Más aun, los
museos podrían sacar provecho de incluir diseñadores de interacción, así como las
competencias de éstos, en el diseño y el desarrollo de nuevos proyectos multimedia. La
participación en sí y encontrar vías para motivarla son parte de la especialidad de los
diseñadores de interacción.
Com el model educatiu proposat per Ken Robinson, Salgado reclama un model cultural no
competitiu i menys basat en resultats quantificables, on s’obri la porta a l’experimentalitat,
acceptant les experiències resultants siguin quines siguin.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.140
Es tiempo de arriesgarse
Habría que dar lugar a lo desconocido y lo experimental, para que se conviertan en lo que
tengan que ser, bueno o malo (Cameron, 1971/2004). Es necesario permitir la
experimentación e incluso el fracaso en el desarrollo de iniciativas de diseño de interacción
en el contexto del museo.
Coexistència de diversos discursos i control dels continguts
Les tensions que es generen per part de les institucions museístiques quan es dóna oportunitat a la
participació, impossibilita el control absolut de la qualitat de les experiències per part dels curadors.
En una exposició convencional, unidireccional, la qualitat de la recepció per part de cada visitant
difícilment té un impacte en la recepció per part de la resta del públic. Quan s’activa la participació,
la situació canvia completament.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.142
El mayor miedo de los curadores de los museos, a la hora de dar espacio a la voz de los
visitantes, es que se incluyan en los museos numerosas opiniones no especializadas que
podrían atentar contra la conianza que el público tiene en esos expertos. Actualmente los
museos son uno de los medios de comunicación más confiables en cuanto a la exactitud de la
información que difunden.
[...]
Por lo tanto, aun si los museos aceptan y promueven material proveniente de personas ajenas
a la institución, como visitantes o colaboradores externos, no pueden renunciar a la
responsabilidad de proveer información precisa e imparcial, ya que el público la valora
mucho (Keene, 2005). En consecuencia, la pregunta que debemos responder es cómo diseñar
para que coexistan ambos tipos de contenido –el creado por la comunidad en su conjunto y la
voz de los curadores–, y cómo establecer las reglas para administrar esa coexistencia. En los
estudios de caso presentados en este libro se indagó acerca de esas cuestiones. Más aun, los
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estudios me permiten corroborar que cuando en la propuesta de diseño se contempla la
posibilidad de escuchar a la comunidad y coniar en ella, el contenido puede ser sumamente
valioso para los distintos actores involucrados.

Foto inèdita descatalogada, segurament Chicago.
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Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.144
―¿Qué sucede con el discurso erudito ante la pluralidad de voces? La interpretación
naturalista, que tiene su origen en el empirismo, tradicionalmente se ha adjudicado
cierta superioridad cognitiva sobre las interpretaciones basadas en fundamentos morales,
comunitarios o populares. Pero, ¿quién puede proclamarse superior en una sociedad
igualitaria?‖ (Ames, 1992/2004). Quizá, en el contexto del museo, las preguntas de Ames
actualmente sean aun más cruciales que cuando fueron planteadas.
―¿Cómo harán los antropólogos y otros trabajadores de la cultura para ayudar a las
personas a aceptar las crecientes realidades multiculturales y polifónicas –hasta podría
hablarse de las realidades discordantes– de la sociedad contemporánea? (…) ¿O se
perderán en la cacofonía de voces hasta verse reducidos por la crítica del público, los
sentimientos populistas, las restricciones presupuestarias y las fuerzas del mercado a
emisores de pronunciamientos anodinos y retóricas enredadas? (Ames,1992/2004). Surgen
muchas preguntas acerca del riesgo de incluir numerosas voces en el museo. Mi
respuesta a esas preguntas es que resulta necesario elaborar diseños que permitan la
coexistencia de todas las voces. El diseño orientado a prácticas participativas debe
contemplar diferentes voces y discursos con el fin de intentar crear un mosaico más inclusivo
en el cual pueda escucharse cada voz. Las estrategias para diferenciar y administrar la
multiplicidad de aportes son parte de esas iniciativas.
Ens preguntem si seria possible trobar una fórmula eficient per a retrobar les persones que han
participat en exposicions anteriors Baschet durant les últimes sis dècades, i restituir les seves
percepcions personals, i part de la història amb comentaris, a través d’internet mateix. Actualment,
durant la finalització d’aquesta tesi, l’exposició Baschet al Parc de les Humanitats i les Ciències
Socials de la UB, recull les impressions i dibuixos dels visitants que ho volen.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.143
Ese tipo de talleres especiales ayudan a reunir materiales audiovisuales para enriquecer a
la pieza interactiva en exhibición.
En los estudios de caso analizados aquí, la participación responde en gran medida a las
tendencias culturales stablecidas por la tecnología, como las redes entre iguales (P2P). Los
actores de la ecología incorporan nuevas prácticas constantemente, y las prácticas, a su vez,
adquieren nuevas formas. Debe tenerse en cuenta el giro hacia la cultura de colaboración y
los abordajes entre iguales cuando se piensa en la futura implementación de la tecnología en
un museo. Ciertas personas que se vieron motivadas por los valores justos y democráticos
que implican este tipo de proyectos aseguraron su éxito mediante la participación activa
(Benkler, 2006). Si los museos se conciben a sí mismos como proveedores de contenido y
abren sus colecciones al público en general, pueden enriquecer esas colecciones, a menudo
subutilizadas. Discursos relacionados con el contenido abierto tendrían que entrar en las
discusiones actuales entre el personal del museo. De esta manera podrían ser más
conscientes de sus estrategías para compartir sus colecciones, metadata, y el contenido
interpretativo que producen. Podrían brindar herramientas que posibiliten el contenido
creado por la comunidad inspirado en esas colecciones y relacionado con ellas. Los museos
deben ofrecer estructuras y plataformas abiertas que permitan la expansión y la flexibilidad.

- 492 -

Dibuixos i textos realitzats per visitants a l’Exposició al Parc de les Humanitats de la UB, 2015, que s’exposen a
l’entrada de l’edifici. Fotos de Roseta M.B. i M.Ruiz.

A falta de personal format en les estratègies de sensibilització sonora i el joc sonor que puguin
invitar i guiar l’experiència inicial dels visitants, sempre que sigui possible, és convenient generar i
oferir continguts audiovisuals per a enriquir la proposta d’exposició interactiva. Actualment a Japó,
al Pavelló Commemoratiu de l’Exposició Universal d’Osaka, la peça Kawakamiphone restaurada i
posada a disposició del públic, compta amb una dispositiu que reprodueix el vídeo del concert que
vam interpretar amb Sachiko Nagata, per mostrar d’alguna manera una bona part de la diversitat de
sons i interaccions possibles, i així estimular l’exploració per part del visitant.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.144
El Powerhouse Museum, el más grande y concurrido de Australia, publicó la documentación
de su colección bajo una licencia de Creative Commons (Chan, 2009, 2 de abril), lo cual
significa que ahora los docentes pueden usar más libremente los registros de las colecciones
y alentar a sus alumnos a hacer lo mismo.
El model que proposem per la creació un Catàleg Multimèdia Hipertextual precisament pretén posar
en valor les possibilitats de desenvolupaments diversos en xarxa a nivell internacional, promovent
formes sostenibles de col·laboració entre institucions educatives i expositives, i els particulars.
Quan vam parlar dels principis dels Creative Commons, François va mostrar-se molt interessat i
entusiasta, ell que havia passat hores i hores lidiant amb les oficines de patents, no tant per restringir
l’ús comercial de les seves invencions com per assegurar el reconeixement de la seva autoria.
Segurament, si enlloc de tenir noranta anys quan en vam parlar, n’hagués tingut vint o trenta, hauria
apostat directament per publicar ell mateix tots els continguts possibles a Internet, de la mateixa
manera que va realitzar una autoedició fotocopiada del seu llibre quan se li’n van acabar els
exemplars. Els dos germans van publicar, articles on explicaven les claus per poder comprendre el
seu sistema, a revistes especialitzades, amb un grau de detall que no permet pensar en cap intenció
de restringir l’accés al seu coneixement. Així mateix els discos d’enregistraments d’Andreu Ubach i
de nosaltres mateixos estan publicats sota llicències Creative Commons a Internet per facilitar al
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màxim la difusió de l’obra Baschet.
Veiem doncs, com la perspectiva dels Baschet s’inscriu en una tendència vers una relació
horitzontal entre tots els agents, passant d’un model centrat fonamentalment en les possibilitats i les
propostes institucionals vers un repartiment de la responsabilitat i les aportacions als fenomen
cultural entre la comunitat a qui s’adrecen les institucions.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.149
Los museos tienen mucho que aprender de las redes P2P. Esas redes requieren de una
inversión financiera mínima para la creación de contenidos. Los museos podrían poner a
disposición del público sus recursos en línea así como los presentes en su establecimiento, y
de esa manera acompañar la colaboración activa de las personas. El uso abierto de las
colecciones y de los recursos puede ser beneicioso en materia de patrimonio cultural.
Sería un gran avance en el ámbito del patrimonio cultural comprender cabalmente que ―la
producción no mercantil en general y la producción entre pares en particular son
fenómenos que tienen una aplicación mucho más amplia que el software libre y ocupan
lugares importantes en la economía de la información integrada en red‖ (Benkler, 2006,
p.90). Esa clase de comprensión haría posible la creación de estrategias que aprovechen las
oportunidades emergentes.
La comunitat del museu
Un extrem sorprenentment coincident entre l’anàlisi de Salgado i la postura dels Baschet, consisteix
en reconsiderar el paper de totes les persones involucrades, sense excepció. Salgado incideix
profusament en la idea que per a que projectes expositius interactius tinguin èxit, cal que tot el
personal del museu prengui part activa del procés de gestació, aporti les seves experiències i se
sentin involucrats, podent prendre la iniciativa. La idea és que em trobat en els textos de Baschet i
de la nostra pròpia experiència, és que quan el personal dels museus són convidats a participar de
l’experiència i les seves opinions són tingudes en compte, solen prendre una actitud proactiva, que
encarna la voluntat teòrica de la vocació de la institució de divulgació, transmissió de l’interès per
allò que s’exposa. El que hem pogut observar, coincident amb Salgado, és que la dinàmica es torna
realment activa i qualitativament diferent, és quan tots el personal del museu participa dels
fenòmens, i no només els encarregats de les vistes guiades, sinó el personal de manteniment,
logística, seguretat, i serveis diversos, etc.
Salgado, Diseñando un museo abierto, Pàg.151
Es muy probable que en el futuro se incorporen a la experiencia de visita al museo prácticas
tales como las de etiquetar, votar, dejar comentarios, o incluso crear favoritos. Todas esas
prácticas sirven para abrir la experiencia de visita al museo y brindan oportunidades de
diálogo en torno a la exposición. Sin embargo, si lo que realmente se quiere es forjar un
museo abierto en constante diálogo y colaboración con la comunidad, será necesario
involucrar a todos los actores al momento de establecer prioridades. Se podrían aplicar
enfoques de diseño participativo a la hora de tomar decisiones importantes e involucrar a
quienes hasta el momento no son los que toman las decisiones. Para afianzar el diálogo con
su comunidad, es necesario que los museos entiendan el potencial de los proyectos
participativos.
Y para nutrir ese diálogo, debe crecer gradualmente el interés de los visitantes y el personal
del museo en las tecnologías sociales. Una vez que se afiance la práctica de escuchar a la
comunidad, van a surgir nuevos tipos de conversaciones, tanto en línea como en el mismo
espacio del museo, lo cual enriquecerá
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Tal com François ha relatat diverses vegades, hem constatat que el mateix procés en diverses
ocasions, la més punyent segurament és aquesta: En la primera acció important que vam realitzar
després de la mort de François, al Museu Garage d’Art Contemporani de Moscou, vam construir un
conjunt Après-Baschet el més fidel possible a unes peces Baschet originals. La relació tan propera
que la majoria del personal va establir amb les peces, els va dur a sentir els principis filosòfics
Baschet com a propis. Podien comprendre la peça tècnicament i explicar-la als visitants, En alguns
casos, els visitants arribaven i podien trobar-se els cambrers, o els tècnics de llums del museu tocant
junts, que evidentment convidaven als nouvinguts a provar per sí mateixos. Aquesta aparent
transgressió dels papers habituals, lluny de percebre’s com una irregularitat, es percebia com una
oportunitat diferent on l’accessibilitat, la confiança mútua i en un mateix, creaven el clima distès
òptim per jugar i explorar sense pors. El comportament de tots plegats va canviar, els mateixos
treballadors descobrien facetes desconegudes dels seus companys. El personal es feien realment
càrrec de la dinamització de les peces, i es van arribar a interessar pel manteniment i la reparació,
preocupats per qüestions que normalment no són de la seva competència ni interès. El fet que els
visitants trobessin un personal del museu que gaudia amb el nostre conjunt, transformava tota la
situació d’una forma sorprenent. Durant aquell temps, tothom estàvem satisfets de la feina que
fèiem, amb la mateixa vocació entusiasta. Potser soni exagerat, però la sensació era més impactant
del que gosarem expressar per no semblar massa emotius o utòpics. El fet és que des de la directora
fins al treballador amb el salari més baix, estaven alineats en una tasca conjunta, i podien coincidir
sonant i mostrant amb orgull el que tenien exposat. La novetat no era només el so, evidentment.

La directora del Garage Museum, concedint una entrevista a la televisió Pública Russa, demostrant ella mateixa com fer
sonar el Cristall del nostre Andreiphone Après-Baschet. Foto gentilesa del Garage Museum of Contemporary Art, 2014.
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A l’esquerra, els cambrers i alguns voluntaris dels museu, explorant i comentant el funcionament de les escultures. A la
dreta, un dels voluntaris del museu amb dos visitants. Moscou 2014. Fotos de Roseta M.B.

A l’esquerra, un voluntari explora els sons amb dues visitants. A la dreta una voluntària prova la tècnica d’arquet.
Moscou 2014. Fotos de Roseta M.B.

Respecte la noció ara ja força estesa de Gamification –de l’anglès game- o Ludificació, només
direm que és un terme que s’utilitza des de principis del segle XX, però que de fet els Baschet han
dut a la pràctica des de fa dècades. Emprat com a estratègia de comunicació, comercial o
pedagògica, en el disseny de productes i serveis busca proposa acostar les dinàmiques lúdiques a
terrenys que aparentment no són de joc, per a crear una vinculació especial a un procés de
participació, o fomentar un tipus d’accés a determinades activitats per voluntat pròpia, incrementant
la motivació personal. Tot això, com a estratègia comercial, comunicativa o pedagògica, la
gamificació pot estar al servei de qualsevol interès i qualsevol ideal. Els Baschet, han dut la
gamificació a l’educació i al museu, de forma no infantilitzant; ludificació per a promoure
determinades formes de relació i reivindicar determinades idees, entre elles la ludificació com
reivindicació en sí mateixa.
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Après-Baschet:
Memòria abreujada de treball de 2010-2015
El nostre estudi, la nostra col·laboració directa amb François i Bernard Baschet, i els companys de
la SSB, s’articula en el marc del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la Facultat de Belles Arts.
En aquest context, François ens ajudà a posar les bases per a poder estudiar a fons l’obra Baschet i
establir un pont amb el futur. Junts hem imaginat horitzons nous, ambiciosos i tanmateix possibles,
estimulats pel mateix François Baschet i alguns dels seus col·laboradors històrics.
Durant els darrers cinc anys, ens hem dedicat, simultàniament a aprendre i estudiar tot allò possible
i a proposar projectes i idees noves, aprofitant l’oportunitat única i irrepetible de fer-ho de la mà de
François en persona.
Parlant amb els dos germans, vam entendre que calia trobar una forma d’anomenar tota aquella
creació o producció artística basada d’una forma o altra en els conceptes desenvolupats i difosos
pels Baschet. Enteníem que calia poder distingir clarament entre l’obra original Baschet i l’obra
derivada, inspirada, tant si aquesta acaba per ser molt o gens similar a la font inicial. Ja hem exposat
la importància que Baschet donaven a la transmissió intergeneracional, i nosaltres enteníem que
convenia trobar una forma de manifestar o d’acreditar una certa filiació, una línia d’aprenentatge,
com a reconeixement per l’obra, i que alhora no creés confusions, ni caigués en el risc pretensiós de
la usurpació o la falsificació. Es tractava de trobar una forma honesta d’acreditar les fonts. Així
doncs, vam acabar proposant la noció Après-Baschet, expressió polisèmia que en francès indica
clarament la referència posteritat, i alhora en català fa referència a l’aprenentatge. Tant François
com Bernard van acollir el terme amb alegria. Així doncs, el terme no implica cap judici de valor a
priori respecte l’obra Baschet o sobre les obres particulars que es vulguin denominar Après-Baschet.
En tant que es tracta d’una denominació oberta, poden produir-se obres tan diverses i de qualitats
completament dispars, sense contradir-se en cap cas amb la idea que els nous autors han après
certes coses i les ha incorporades a la seva pràctica.
Evidentment, la nostra tasca és la d’intentar una transmissió dels coneixements el més propera a la
filosofia i el coneixement dels Baschet. Creiem però, que una mena de selecció natural acaba posant
les coses a lloc, i que per tant no cal plantejar-se cap sistema de control de qualitat, ni preocupar-se
d’establir formes d’avaluació inquisitorial. La denominació no pot pretendre ser una garantia de
qualitat, cosa que atemptaria contra els propis principis pedagògics Baschet, sinó tan sols una
espècie de denominació d’origen, sense més implicacions qualitatives.
En tot cas, des del taller de Barcelona ja fa alguns anys que emprem la denominació d’AprèsBaschet, i esperem que les persones arreu del món que treballen a partir del que han après, no
incorrin en l’equívoc de dir que estan construint obres Baschet, denominació del tot il·legítima
segurament. Esperem que puguin inscriure’s, com tota la resta de persones que ho fem, a la
denominació Après-Baschet acceptada pels mateixos germans Baschet.
Segurament aquest no és el lloc de rendir comptes exhaustivament de la feina i les experiències
realitzades per l’equip del nou taller. Tanmateix a continuació voldríem fer breu menció,
esquemàtica, de les aportacions més significatives8, com a exemple de la fecunditat dels
plantejaments dels Baschet, i per deixar constància d’una col·laboració real que forma part de la
història i l’obra de François.

8

N’aportem més informació en el llibre d’annexos.
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Aportacions i innovació a nivell acústic – constructiu, de disseny de so, de participació i pedagogia,
i d’obertures en context artístic:
Aportacions, innovació a nivell acústic – constructiu
·Nous materials/procediments: Nuclis de resina sintètica pel cons de cartó sense necessitat de
càlculs pel tornejat de nuclis de fusta.
·Nous materials/procediments: incorporació de la fusta com a element col·lector, permet processos
escultòrics diferents, i aporta una sonoritat més càlida que els col·lectors de metall.
·Nous materials/procediments pels difusors: Planxes de ferro, ferro galvanitzat, paper endurit, nous
inflables, fibres de cotó i resina poliestirè, amb possibilitats de generar formes orgàniques i de
modelats escultòrics, motllos, etc.
·Miniaturització: peces portàtils que permeten usos diferents. Són peces fàcils de construir, que
faciliten la transmissió de coneixements, i la divulgació en termes d’acostar l’experiència sonora
amb a entorns que no disposen de peces grans. Minusculòfons, Kroshkaphones, Keitai-Garasu-NoHana.

Aportacions i innovació a nivell de disseny sonor creatiu
·Estudi empíric dels modes de vibració dels sistemes complexos. Reafinació dels sobretons de les
barres encastades, procés compositiu –harmònic o xentonal- durant la construcció.
·Estudi d’oscil·ladors no emprats originalment pels Baschet:
Desenvolupament de Diapasons, com a font tonal, en dues direccions:
·Idiofònica: Kouri-no-sen (diapasons direccionals sense difusors afegits)
·Creació de la família escultòrica/instrumental Nimbus: Diapasons que irradien el so a través
d’inflables; modulació tàctil de la intensitat a través de la pressió del globus. Aplicació
d’aquesta configuració a la construcció de Clavinimbus, instrument cromàtic de teclat.
·Estudi i desenvolupament dels difusors metàl·lics fragmentats: augment de la resposta en
freqüències agudes i ampliació del registre tímbric.
·Electroacústica: experimentació en directe i en estudi, live-looping i altres processaments
contemporanis.

Aportacions i innovació a nivell participatiu i pedagògic
.Visites Sonades a les exposicions: forma divulgativa que combina les visites guiades convencionals
amb l’exploració sonora del material, fomentant la sensibilització i la participació pública.
·Creació d’objectes modificables, per a activitats de construcció col·lectives: Estructura Circulòfon
i l’activitat Con<Curs, en que cada participant o per grups, es construeixen difusors que s’afegeixen
a la creació col·lectiva.
·Kroshkaphone: fórmula reduïda al mínim i individualitzada d’autoconstrucció. Cada participant
acaba l’activitat amb la seva percussió tonal propera a l’estil Baschet i s’inicia en la comprensió del
sistema acústic i ús musical.
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·Construcció col·laborativa: l’activitat pilot Dragonòfon, reuneix l’activitat de Con<Curs i la
construcció per a un col·lectiu que disposa de l’escultura per l’ús pedagògic i lúdic.
Aportacions i innovació a nivell d’ampliació del context artístic
-Turning railings into Soundsculpture: sistema que permet amplificar el so d’estructures
arquitectòniques metàl·liques per la relectura en l’ús estètic i lúdic de sons presents en l’entorn urbà.
-Aproximació al Gamelan: construcció d’un conjunt d’estructures sonores Après-Baschet d’acord
amb les afinacions indonèsies per a una relectura creuada de la musicologia i organologia del
Gamelan i les pròpies de l’obra Baschet.
En l’àmbit musical, fomentem la re-contextualització de l’ús de les estructures Baschet: a casa
nostra amb col·laboracions amb músics com Nico Roig, Maria Coma, Perifèria, Híbrida nen i
cavall; a França en la participació les 2 darreres Biennals Baschet; al Japó, en diversos concerts amb
la percussionista Sachiko Nagata; a Mèxic amb el concert al MUAC; amb la construcció
interpretació musical del Circulòfon Zeikani a Romania; a la República Txeca amb el Cristall
Bohemi per a Lenka Moravkova, el conjunt Andreiphone a Rússia.
A més, des del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB, realitzem altres activitats, -potser amb
un menor grau d’innovació- que aporten una experiència directa, un bagatge que va consolidant els
coneixements adquirits, i que permeten la divulgació i l’expansió dels àmbits d’acció.
Des del taller impulsem la recopilació d’informació a la web www.tallerbaschet.cat, i procurant
equilibrar el treball en l’àmbit universitari amb tots els projectes i col·laboracions extrauniversitàries possibles .
L’Efecte Hipersònic i l’escultura sonora
Encara, abans tancar el relat sobre els nous horitzons, hem de fer breu9 esment d’un àmbit i una
experiència en curs. Des del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB -particularment gràcies a la
implicació de Jordi Casadevall amb el món del Gamelan indonesi- entrem en contacte amb el
Dr.Oohashi10 i el seu equip del Yamashiro Institute of Science and Culture11, així com de l’obra
artística del projecte artístic Geinoh Yamashirogumi12. Exemple de sinèrgia interdisciplinària des de
fa dècades, el Dr.Oohashi compatibilitza la recerca científica entorn del so a través del seu institut i
la creació a través de Geinoh Yamashirogumi, definit a col·lectiu amb centenars de membres –
recercadors universitaris, estudiants, professionals de diversos àmbits, tots músics amateursdedicats a l’estudi de les tradicions musicals del món, i la seva relectura artística. Segurament la
seva obra més reconeguda mundialment és la banda sonora de la pel·lícula d’animació Akira de
1988, on combinaven la tradició del gamelan amb les últimes tecnologies electròniques i la
programació midi adaptades a afinacions no occidentals, el rock progressiu i simfònic, etc.
La descoberta per part de l’equip del Dr.Oohashi de l’anomena’t Efecte Hipersònic13, és una de les
aportacions més sorprenents a l’àmbit de la teoria del so de principis del segle XXI. Publicat per
primera vegada l’any 2000 a Journal or Neurophisology de l’American Phisiological Society, en
9

Diem “breument” perquè la qüestió presenta unes implicacions que definitivament requereixen major atenció.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsutomu_%C5%8Chashi (08/11/2015)
11
http://www.bunmeiken.jp/ (08/11/2015)
12
http://www.yamashirogumi.gr.jp/ i https://en.wikipedia.org/wiki/Geinoh_Yamashirogumi (08/11/2015)
13
https://en.wikipedia.org/wiki/Hypersonic_effect (08/11/2015)
10
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l’article titulat Inaudible High-Frequency Sounds Affect Brain Activity: Hypersonic Effect 14, se
centra en l’efecte produït per les freqüències d’espectre inaudibles –per sobre de 20Khz- en el
sistema nerviós central. Si bé és un fet conegut que el sistema auditiu humà té el seu llindar entorn
dels 20.000Hz i per tant les freqüències superiors no es perceben com a so, l’estudi posa de
manifest que els sons complexos que contenen components per sobre del llindar auditiu es perceben
qualitativament diferents i es produeix una activació singular de la irrigació de determinades àrees
cerebrals, així com un increment notable en la producció d’ones alfa. Els estudis neurofisiològics
del Dr.Oohashi demostren que malgrat que el sistema auditiu no pot percebre com a so les
freqüències hipersòniques produïdes pel Gamelan -que van des de 20Khz en amunt, fins a 100Khz
o més-, l’efecte és perceptible subjectivament i mesurable amb tomografies computeritzades i altres
tècniques.
Les conseqüències d’aquesta descoberta són controvertides i revolucionàries. El fet és que les
freqüències hipersòniques per generades sintèticament i emeses per si soles, no produeixen cap
efecte observable, però quan formen part d’un so complex que les conté naturalment desencadenen
processos neurofisiològics, que impliquen una reavaluació de la importància de l’escolta de so
acústic des del punt de vista de la salut. El fet que hi hagi un espectre de freqüències inaudibles que
aporten benestar mesurable científicament obre una porta a les tecnologies d’enregistrament i
reproducció, però altrament cal tenir present que la majoria d’instruments musicals no presenten el
component hipersònic, i que no es pot afegir aquestes freqüències sintèticament per a l’efecte
desitjat. Així doncs, malgrat que bona part dels estudis posteriors, (per part d’altres grups
d’investigadors i desenvolupadors), s’han centrat en el potencial d’aquesta tecnologia per a una
enginyeria de so que aporti major fidelitat, el camp inicial en el domini de les fonts acústiques que
continguin alts components hipersònics, segueix essent un territori per estudiar en la seva màxima
amplitud.
Aquí doncs, és quan la interdisciplinarietat torna a prendre valor. La intuïció ens deia que si els
metal·lòfons del gamelan produeixen una gran quantitat d’aquests components hispersònics, els
invents Baschet basats fonamentalment en la vibració d’oscil·ladors i difusors metàl·lics podrien
contenir també aquests components inaudibles. Val a dir, fins a dia d’avui, els enregistraments
comercials i els sistemes de reproducció generalment no capten ni emeten res per sobre del llindar
auditiu dels 22Khz; així doncs, l’escolta del gamelan i de l’obra Baschet en directe, sempre ha
suposat un fenomen qualitativament diferent al l’escolta del so enregistrat. D’aquesta manera
disposàvem d’una teoria que donava peu formular una hipòtesi consistent per l’observació
històrica dels Baschet respecte el valor, la fascinació, l’atracció que desperta el so acústic, i
particularment del sons de les seves estructures.
Altrament, la tecnologia requerida estava completament fora de l’abast de l’entorn dels Baschet. Els
contactes iniciats amb l’Institut Yamashiro per part de Jordi Casadevall des de principis del segle
XXI, han donat lloc a una progressiva aproximació dels investigadors nipons al fenomen Baschet.
Simultàniament, amb la creació del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB, hem realitzat
enregistraments i anàlisis de les peces històriques, i en alguns casos hem trobat que l’espectre de
freqüències excedia els límits de la nostra tecnologia de mesurament: algunes peces amb
oscil·ladors i difusors metàl·lics arribaven i sobrepassaven els 48Khz, envers rangs de freqüències
que ja no podem estudiar amb la tecnologia a la nostra disposició. Aquests resultats objectius, són
molt rellevants i aporten proves per a sostenir la hipòtesi que l’obra Baschet presenta l’efecte
hipersònic. Els resultats, malgrat el llindar tècnic a 48Khz, ja es podien considerar un indici sòlid
per a realitzar estudis neurofisiològics, ja que superen de molt el llindar audible dels 20Khz, i
efectivament, donaven peu a continuar estudiant l’obra Baschet amb equipament adequat per a
detectar el límit de les freqüències inaudibles.
14

http://jn.physiology.org/content/83/6/3548.full (08/11/2015)
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Afortunadament, gràcies a diverses reunions a Tokyo i Bali amb el Dr.Oohashi, hem establert un
conveni de col·laboració entre el Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB i el Yamashiro
Institute of Science and Culture per l’estudi de l’Efecte Hipersònic en l’obra Baschet. Durant la
tardor de 2015, durant revisió d’aquesta tesi, hem conduït els primers estudis pertinents en
col·laboració amb el Dr.Oohashi en persona i el seu equip, encapçalat per la Dra.Nishina, que han
vingut a Barcelona i París, i han realitzat enregistraments amb el seu equipament. Malgrat que els
resultats estan essent analitzats i no podem oferir dades numèriques i gràfiques15, estem en
condicions de fer pública una primera conclusió extreta dels mesuraments que confirma les nostres
intuïcions. Tenim l’honor de publicar en primícia, gràcies a l’acord amb l’Institut Yamashiro -i tan
sols cinc anys després de la creació del Taller d’Escultura Sonora Baschet de la UB-, que algunes
peces originals Baschet presenten freqüències hipersòniques, algunes d’elles de fins a 170Khz.
Les implicacions d’aquests resultats extraordinaris, resten encara per considerar en la seva veritable
magnitud. Altrament, ja podem afirmar que la necessitat d’una recerca interdisciplinària es fa encara
més evident.
Les intuïcions dels Baschet, el mètode aplicat al llarg de
seixanta anys, dona fruits valuosos a nivell humà, subjectiu, i
tanmateix també presenta qualitats mesurables
científicament. L’estudi Hipersònic de l’obra Baschet, no
només pot aportar nova llum a la comprensió de l’obra, sinó
que pot obrir noves vies per al mateix camp d’estudis i
aplicacions Hipersòniques. Des d’aquí podem assegurar que
aviat publicarem els resultats dels estudis en col·laboració
amb el Yamashiro Institute of Science and Culture.
Aventurem noves aplicacions i innovacions en diversos
camps, des del desenvolupament de formes sonores
acústiques hipersòniques. Tal com havíem somiat amb els
germans Baschet.
Abans de realitzar els estudis amb l’Institut Yamashiro, ja
havíem dissenyat nous altaveus d’acer inoxidable, deduint
propietats sonores de les estructures fragmentades de l’últim
període de François Baschet.
Així doncs, ens hem introduït amb èxit a la creació de
difusors que filtren i aporten sobretons aguts per ressonància,
de manera que hem pogut incrementar la resposta en
freqüències del Cristall d’Estudi, i alhora hem constatat
l’aparició de components no audibles fins el nostre límit
d’anàlisi a 48Kkz en altres dispositius portàtils AprèsBaschet com Garasu-no-hana16.

Difusor Après-Baschet instal·lat en el Cristall
Cromàtic d’Estudi original de François
Baschet, basat en els difusors fragmentats.
Facultat de Belles Arts, juliol 2015.

Confirmem de nou, que el sistema Baschet permet el disseny sonor –el modelat de la resposta en
freqüències- a través del disseny d’estructures físiques. En aquest sentit, és una porta oberta per a
noves formes –tangibles i intangibles, audibles i inaudibles- que reuneixin art i ciència
d’avantguarda.
15

Els estudis han tingut lloc poques setmanes abans del dipòsit d’aquesta tesi -durant octubre de 2015- coordinats pel
Dr.Cerdà i Jordi Casadevall, amb el suport del Parc d’Humanitats i les Ciències Socials de la UB, la SSB i la familia
Baschet a França, mentres Martí Ruiz es trova a Kyoto estudiant i restaurant dues peces històriques més pertanyents al
conjunt de l’Expo Osaka’70.
16
Veure la fitxa d’anàlisi al llibre d’annexos.
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Arxiu de so: 55.CristallCromàtic_Difusor_Epoxi_Si4

Arxiu de so: 56.CristallCromàtic_Difusor_Flor_Inox_Si4
Dos espectrogrames de la mateixa nota, interpretada amb el Cristall Cromàtic d’Estudi original, de François Baschet.
A dalt: utilitzant l’altaveu original de resina Epoxi per la difusió dels aguts, veiem la presència d’harmònics superiors
original. A baix: la mateixa nota utilitzant un primer prototip de difusor d’inoxidable fragmentat, inspirat en les Flors de
Cristall Baschet. Apreciem la presència destacable dels sobretons harmònics potenciats pel nou difusor.
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4.CONCLUSIONS I OBERTURES
-El nostre estudi de la teoria i l’obra Baschet ens ha permès verificar les seves pròpies observacions
i les nostres. Al llarg d’aquest document hem pogut caracteritzar una gran part del funcionament de
l’obra Baschet, que ens permet imaginar i fer una estimació dels sistemes als que no hem tingut
accés. Així doncs, el sistema teòric Baschet ens sembla validat no només com a sistema projectiu
sinó com a sistema analític.
-L’exposició dels elements i funcions acústiques habituals de l’obra Baschet, així com l’exposició
de les característiques de cada configuració en concret, -fruit de l’estudi del sistema i dels casos
específics- aporten una visió dinàmica del coneixement, que aporta conclusions mesurables i dona
lloc a nous qüestionaments.
-La caracterització de cada cas concret, és una confirmació de la lògica del sistema Baschet, els
resultats validen àmpliament la conveniència d’encarar la divulgació, estudi i recerca en acústica
creativa des d’aquest sistema.
-El sistema es pot aplicar a la recerca i desenvolupament de materials i formes que els Baschet no
han treballat. Les lleis de la física són les mateixes per a la il·limitada combinatòria d’elements
possibles, pendent d’explorar. El sistema Baschet ajuda a comprendre totes les configuracions
possibles.
-Totes les qüestions referents al funcionament i als comportaments acústics dels materials i formes
del sistema Baschet es poden comprendre generalment, intuïtivament, sense necessitat de càlculs
matemàtics. Evidentment, cal una formació i una sensibilització respecte a les nocions essencials
sobre so i música. Aquestes nocions s’expliquen i s’entenen millor gràcies a l’obra Baschet, per la
dimensió aplicada i interactiva, i per l’enorme varietat de configuracions. Els càlculs poden resultar
necessaris per a l’anàlisi de casos concrets i la projecció acurada, però no són necessaris per a la
comprensió genèrica dels principis acústics, pel que l’obra Baschet és una forma molt atractiva
d’introduir i estimular el pensament científic, sense haver de renunciar a la creativitat i al seu ús
aplicat.
-Creiem més que demostrat que l’obra Baschet és inexplicable prescindint del coneixement, encara
que sigui molt superficial, de les nocions d’acústica que hem relatat. Així mateix, l’art sonor i la
música contemporània ens duen a reclamar una veritable formació interdisciplinària. L’increment de
propostes interdisciplinàries les darreres dècades, ens impedeix pensar que avui en dia sigui
possible una historiografia o una divulgació que no es basi en l’experiència directa de l’obra i una
perspectiva realment interdisciplinària. Això implica un canvi en les dinàmiques previstes per les
institucions educatives, des de l’educació primària, secundària, formació professional i
particularment universitària. Esperem, que l’obra Baschet i el nostre estudi, ajudin a tal procés,
oferint un marc coherent, inclusiu i estimulant per a la col·laboració entre institucions i
departaments, esvaint les reticències naturals davant de canvis substancials en les dinàmiques
consolidades. Cal promoure que la relació entre les àrees de coneixement i experiència dels nostres
sistemes educatius. L’obra Baschet és un bon exemple que ens facilita recursos per a apostar
definitivament per a un model nou, que vinculi naturalment les vocacions personals, aprenentatge,
estudi, recerca i divulgació.
-El corpus intel·lectual de tots els coneixements, postulats, concepcions, fets històrics sobre
l’escultura sonora i els usos culturals, -que amb una irònica i humil vocació de síntesi anomenem
familiarment Baschetologia- constitueix un camp d’estudi i desenvolupament que convé organitzar
i aprofundir en tots els aspectes entrellaçats: acústica, sonologia, musicologia, etnomusicologia,
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filosofia, sociologia i antropologia de l’art, pedagogia, història de l’art, museologia, gestió cultural i
patrimonial, etc.
-Cal ampliar el coneixement de la historia en tots els seus aspectes. Avui en dia ens trobem amb un
munt de llacunes que mantenen fets rellevants en la desconeixement general. Aquest fet és
contraproduent i cal afanyar-se a acumular les memòries d’aquells que recorden les experiències
amb els germans Baschet.
-Avui en dia i a partir d’ara, podem aprofundir enormement en l’estudi de les qüestions tècniques,
treballant sobre les peces històriques, en processos de restauració quan s’escaigui; també amb la
reconstrucció de versions facsímils o aproximacions. L’estudi paramètric en el camp de la física
acústica i el modelat digital poden ser de gran ajuda. L’estudi de l’obra realitzada és altament
inspiradora i obre grans vies a la recerca científica i artística.
-L’obra real, física, tangible dels Baschet ens ofereix grans oportunitats particularment per a l’estudi
de sistemes compostos de diversos oscil·ladors i difusors poc convencionals, (com a ara els que
presenten modes de vibració inharmònics, els que presenten sistemes de reajustament dels sobretons,
els sistemes amb un alt grau de ressonància interna, etc.)
-A nivell constructiu, els principis acústics i tècnics es poden comprendre per persones
completament inexpertes en l’àmbit de l’organologia; no estan tancats en sí mateixos i estan
disponibles per a desenvolupaments i innovacions de tot tipus, aportant resultats significatius en tots
els casos, segons les expectatives diferents. És un corpus de coneixement multinivell.
-Les aplicacions i invencions desenvolupades permeten usos en diversos àmbits: convé fomentarlos tots simultàniament per no desvirtuar, o esdevenir superficials per manca de la mateixa visió
global de l’obra Baschet. L’especialització en un sol d’aquests àmbits s’ha de compensar amb la
coneixença de la resta d’àmbits. La interdisciplinarietat que implica suposa un repte superlatiu, que
tan sols les noves generacions -formades segons criteris i disciplines no estanques- podran copsar i
aprofitar per a contribuir al seu torn a preservar-los.
-A nivell organològic, musical, pedagògic, cal posar en valor aquesta diversitat d’aproximacions,
per a afavorir els equips humans que les han mantingut vives per iniciativa pròpia. Seria desitjable
trobar el suport d’institucions, o formalitzar aliances de major abast i major coordinació
internacional, per a evitar l’extinció o la congelació en el temps de la producció d’instruments i
instrumentari pedagògic.
-Convindrà estendre el coneixement de la Baschetolgia i establir clarament la distinció entre obra
Baschet i Après-Baschet per a afavorir la difusió d’ambdós àmbits d’una manera natural, que
reverteixi en benefici mutu de totes les parts involucrades.
-Els principis referents als usos i contextos potser impliquen una revolució equivalent o encara més
profunda que les aportacions tècniques, i requereixen un esforç major per a la seva implementació.
En tant que impliquen un replantejament de les funcions de l’art i la ciència, i particularment de les
maneres de fer de les institucions culturals i museístiques, proposen un paradigma avançat al seu i
el nostre temps, i entenem que es requereixen estudis en el camp sociològic, antropològic, i
pedagògic al respecte.
-Amb el pas dels anys, Bernard i François desenvolupant dues aproximacions ètiques de la
pedagogia de l’art clarament complementàries. François promou especialment la creativitat
constructiva i la cerca de formes i sons nous, Bernard promou especialment una pedagogia activa de
l’escolta i la pràctica del joc musical. Els dos àmbits d'acció es necessiten com el yin i yang per a
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existir en la seva plenitud.
-L’exhibició d’Escultura Sonora requereix les activitats de sensibilització i interacció sonores
desenvolupades per l’associació de Bernard Baschet Structures Sonores Baschet per a evitar
experiències superficials dels visitants neòfits, guiant l’experiència cap a una apreciació dels
potencials a descobrir. Això implica la formació de les persones encarregades en la divulgació
cultural, no només en els conceptes organològics, per la seva explicació i manteniment real de les
peces, sinó també en les seves capacitats d’interacció i comunicació musicals amb els visitants.
-Les pràctiques pedagògiques iniciades per l’Associació Structures Sonores Baschet entorn de
l’Instrumentari Pedagògic són diverses i molt valuoses en tant que sistema alternatiu d’aproximació
activa a l’aprenentatge de l’escolta i la interpretació, com a fonaments per a una l’educació musical
creativa i crítica. De la mateixa manera que s’ha desenvolupat en línies complementaries pels seus
impulsors -per a treballar amb infants i adults, amb grups multinivell, amb persones amb majors o
menors discapacitats- , convé evitar l’especialització estanca en aquests àmbits. La possibilitat
d’accedir al màxim d’obra escultòrica Baschet enriqueix altament l’experiència de
l’Instrumentarium. Cal obrir els horitzons al màxim, sigui quin sigui l’àmbit de treball al qual
cadascú es dediqui. Cal evitar la desconnexió entre les pràctiques amb l’Instrumentarium i la resta
d’usos participatius de l’escultura sonora Baschet, per a mantenir tot el conjunt de pràctiques
Baschet vius en els contextos contemporanis canviants i mantenir-ne la seva efectivitat.
-Com més incrementen les injustícies, les desigualtats, la violència, la intolerància i els fanatismes,
més valor prenen les propostes Baschet basades en el respecte i reconeixement de l’alteritat, el
coneixement propi i mutu. L’obra Baschet té un valor i un compromís extraordinari en el sentit de
crear i afavorir noves situacions per a l’aprenentatge i la comunicació, per l’accés i gaudi del procés
de l’autoconeixement i del coneixement del món, de les ciències i les humanitats-. L’obra Baschet
crea espais inclusius, personalitzables, de tolerància i llibertat, on es generen oportunitats per a les
persones de tota condició, que fan palès que hi ha models alternatius viables i exitosos sempre se
s’han dut a la pràctica.
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François Baschet, al seu domicili de Barcelona, 2013. Just abans del nostre primer viatge a Japó,
per iniciar la restauració de les peces d’Osaka’70. La foto expressa el missatge d’agraïment a les
institucions i particulars implicats en el projecte. Foto de Martí Ruiz.
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Per acabar, retornant per un instant a la realitat de la pràctica quotidiana hem d’afegir una anotació
amb una dosi de realisme. La recerca universitària, en l’àmbit de la ciència i tant més en l’àmbit de
les humanitats i les arts, es troben en un moment delicat, precari, en bona part per la situació de crisi
econòmica prolongada en la que es troba la nostra cultura. Vistes les aportacions dels germans
Baschet i vistos els nous horitzons tan celebrats per tots aquells que hi participen actualment, hem
de fer un nou esment de la crítica i els mitjans de comunicació, habitualment centrats en altres
temàtiques que generen major audiència. Dins de l’entorn on encara es para atenció a la cultura i la
ciència, en cinc anys hem trobat una acollida entusiasta i fascinada per part de la majoria de
professionals que han conegut l’obra Baschet a través nostre. Des d’aquí volem agrair la seva ajuda
a comunicar les propostes en les que treballem tots els amics col·laboradors de Baschet. Per tant, no
podem oblidar la rellevància d’una comunicació efectiva, que contribueixi a empènyer els projectes
als diversos nivells, des de la recerca més especialitzada, a les activitats artístiques i de divulgació
per a tothom. Per això mateix, també hem de dir amb claredat que la inexplicable lectura interessada
que ocasionalment es fa des de determinada crítica d’art, negant l’interès de l’obra Baschet –basada
en el més superficial desconeixement i desinterès- representa una vergonya per la història i el
progrés del coneixement, suposa una irresponsabilitat major. L’obra Baschet representa un
paradigma interdisciplinari massa complex per a fer-ne judicis de valor absoluts des d’una sola
disciplina, i més encara, sense un previ estudi aprofundit. Confiem, que amb el temps, i la
col·laboració amb els especialistes competents, podrem compensar determinades actituds
displicents i fins i tot bel·ligerants, que no fan més que desacreditar la seva pretesa expertesa en
termes d’art, música i cultura contemporània.
Els germans Baschet s’han trobat amb situacions similars al llarg de seixanta anys, i cada cert temps,
algun temor o tèrbol interès personal aflora i arremet contra una obra massa potent per a ser
desmuntada des del púlpit passatger d’un mitjà o entorn determinat. Avui en dia encara hi ha qui
pretén desacreditar l’obra amb arguments parcials i infundats, que només s’expliquen des del
desconeixement. La crítica és necessària i desitjable, però no pot eludir el requisit imprescindible,
de conèixer l’objecte de la seva deliberació. Fonamentalment, les poques però aferrissades crítiques
destructives que sorgeixen cada cert temps, venen de part d’aquells que tenen la pretensió de marcar
les modes i les tendències. Atrafegats amb els miratges passatgers es precipiten abans de poder
copsar la profunditat d’una obra que fonamentalment és intemporal, tal com ho són les lleis de la
física, l’atracció humana pels sons i l’esperit lúdic.
Per això, convidaríem els entesos que vulguin debatre i criticar públicament l’obra Baschet a llegir
abans la documentació disponible i a conèixer l’activitat històrica i contemporània que té lloc arreu
del món. Convindria, com a mínim, assistir a una exposició participativa -que és on veritablement té
lloc allò que proposa l’Escultura Sonora Baschet- , i constatar l’interès que l’obra genera en
persones tan diferents, més de seixanta anys després de la seva primera aparició. Confiem així que
la crítica i els entesos sabran apreciar el valor de les aportacions dels Baschet; podran aleshores
contribuir a la relectura de l’obra amb tots els clarobscurs necessaris, i sabran criticar per a construir
coneixement, divulgant opinions formades i contribuint al progrés de l’art i la ciència per a un
benefici comú.
_______________________
Acabem d’escriure des de Kyoto, constatant l’admiració, la sorpresa, la joia de professors i
estudiants universitaris, i visitants de tota mena. La satisfacció és compartida, les complicitats
creixen, sense necessitat de parlar la mateixa llengua. Tothom és benvingut. Una vegada més. El
procés continua viu.
Com sempre deia el mestre François: Hay que provar!
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Watanabephone i Katsuraphone, originals d’Osaka’70, novembre de 2015, Kyoto Art Center. Foto M. Ruiz.

Dues noies exploren els sons de Katsuraphone, 2015, Kyoto Art Center. Foto M. Ruiz.
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Epíleg: la metàfora botànica
Després de cinc anys intensius i apassionants, de treball, recerca, reflexió i incomptables ocasions
en les que hem hagut d’explicar l’objecte de la nostra dedicació, considerem que la següent
metàfora botànica és apropiada:
L’obra Baschet ha creat escultures i instruments, que essencialment són ens sensibles, comparables
a éssers vius, particularment comparables a vegetals: responen a la interacció, influeixen en el seu
entorn, conformen jardins, boscos i oasis arreu del món. Els espècimens no tenen una esperança de
vida estimada ni obsolescència prevista i poden sobreviure els seus cuidadors com els grans arbres.
Tals plantacions i afloraments responen a unes dinàmiques internes i es poden adaptar a l’entorn.
Els espècimens ofereixen flors i fruits sempre que es tingui una certa cura del seu estat.
Per al seu gaudi es requereix de jardiners i tècnics ecòlegs que se’n cuidin, per a poder seguir
gaudint de les florides, obtenir-ne els fruits i que les llavors es puguin disseminar. Cal cultivar el
conjunt de les espècies per garantir la generació de fruits i nèctars, i saber oferir-los a la societat,
coneixent-ne les propietats i suggerint maridatges i les ocasions per a degustar-los.
Com a tals espècies, tenen un ADN, format per les informacions d’espècies històriques anteriors,
que podem traçar per a comprendre’n millor la constitució. El genotip d’aquest ADN és el
compendi de concepcions acústiques que es materialitzen en el fenotip, configurant cada peça única.
El genotip i fenotip s’han recombinat al llarg de les dècades, i s’ha manifestat en formes diverses.
Aquest ADN de cada espècimen, les idees abstractes i els fets històrics concrets, constitueixen les
llavors que es continuen disseminant arreu del món, on poden arrelar i crear noves subespècies,
adaptades a contextos nous i canviants.
Les llavors disseminades en forma de textos i audiovisuals, així com en les experiències, ja han
donat lloc a noves variants que produeixen fruits singulars, fins i tot en mans de persones que mai
han conegut els germans Baschet. Els fruits nodreixen a moltes persones des de fa anys, i ha canviat
la vida de molts d’ells, oferint nutrients imprescindibles per la vida sensorial i cultural.
Per a la preservació i creixement de la biomassa global del conjunt d’espècies, la botànica
Baschetològica contemporània ha d’incloure processos biodinàmics coordinats:
-Conservació del màxim d’espècimens originals.
-Reconstrucció d’espècimens desmuntats i desapareguts.
-Millores en la taxonomia i el coneixement anatòmic i fisiològic de cada espècie
-Estudi paramètric del metabolisme dels espècimens i subespècies
-Estudi dels usos gastronòmics i terapèutics dels seus subproductes (estètica i efectes beneficiosos)
-Ampliació de la presència de noves plantacions en noves latituds per impulsar les millores
adaptatives i hibridacions amb els nous entorns culturals, optimitzar la pol·linització creuada i
reforçar el sistema immunitari enfront dels perills de la uniformització del monocultiu cultural o les
plagues que cíclicament posen en perill la sostenibilitat de la vida.
-Treball de camp experimental, creant hibridacions que puguin aportar beneficis tant materials i
com intangibles.
-Educació hortícola, de totes les disciplines esmentades per a noves generacions, i establir una certa
tradició evolutiva que pugui combinar el millor del passat i aspirar a un horitzó prometedor .
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Fragment d’una carta de François Baschet a Alain Villeminot, 2008. Dos anys abans de la nostre primer encontre.
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