Paisatges Aurals: Propioception Rhythm Box
Bea Goller

Paisatges Aurals és una recerca teòrica i creativa continuant els
experiments realitzats per la beca a la recerca i la creació en els àmbits de
les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la
música, i del pensament de l'any 2015. És una exploració de la percepció
auditiva i del espai sonora que va acompanyada d’un experiment, la
Propioception Rhythm Box. Aquesta és una instal·lació on s’experimenta
el sentit de la propiocepció* amb dispositius sonors espacials inclusius, apte
per a gent amb disminució parcial o total de la percepció visual i auditiva.
S’ha creat una url nova on els materials generats per la recerca quedaran
disponibles a consulta pública :
http://beagoller.net/aurals/

El paisatge s'ha relacionat amb el sentit de la vista, però l'oïda, l'olfacte, el
gust o el tacte poden arribar a ser tant o més determinants que el mateix
sentit de la vista a l'hora de percebre i viure un determinat paisatge. El
paisatge sonor és el conjunt de sons que defineixen un entorn determinat.
*La propiocepció és el sentit que indica a l'organisme la posició de les diverses
parts del propi cos.

El paisatge aural és una mica diferent d’un paisatge sonor, perquè si bé fa
referència al que podem sentir amb l’oïda en un moment determinat, també
fa referència a l’ambient o sensació que neix de quelcom o d’algú i que
provoca una determinada impressió. Així doncs, sota la designació Aural
estaríem incloent un món de sensacions més ample. La investigació s'ha
centrat en la percepció espacial amb dispositius dissenyats mitjançant
components no visuals, sonors i tàctils per a persones amb i sense capacitat
visual. L'objectiu ha estat treballar amb la capa perceptiva i sensorial de la
gent portant-los a que experimentin el fet de compondre música ells
mateixos. La idea és que entrin en un paisatge aural on l’únic a percebre
serà el ritme del so. Al desplaçar-se per l'espai aniran percebent que ells
mateixos canvien el ritme i els patrons segons la seva posició i moviment
relatiu. S'ha dissenyat un prototip d'instrument per experimentar amb
diferents sons creant així composicions i melodies mitjançant la detecció
corporal

en

l'espai.

En

el

prototip,

i

tenint

en

compte

la

fase

d’experimentació i assaig, s’ha optat per a modificar la detecció corporal per
mitjà de sensors acústics integrats en el paviment. Donada aquesta
modificació tècnica, l’aplicació sonora (programació) que s’executa a la
instal·lació

conté

uns

paràmetres

d’interacció

diferents

al

previst

inicialment. Es tracta d’una Caixa de ritmes generativa amb certes
condicions inicials en la programació on s’executen diferents patrons que
van adquirint complexitat per mitjà de la interacció amb els sensors del
paviment anteriorment mencionats. El resultat és que la circulació de les
persones a través de l’espai cec de la caixa genera patrons rítmics diversos i
diferents combinacions en la composició resultant. El prototip és un cub,
una caixa de ritmes senzilla, en la qual poden entrar 4 participants. Es
donaran les instruccions d'aquest joc abans d'entrar, fent saber als
participants quina és la capacitat de resposta del sistema algorítmic. La idea
d'aquest joc de patrons alterats per la posició de cada participant té
diversos motius darrere. El primer motiu és el de entrar en un espai
completament fosc, on el / la participant s'haurà de guiar només per l'oïda.
Escoltarà més atentament els sons. El segon motiu és que les persones no
només escoltaran un so, sinó que podran canviar el ritme del patró musical
al desplaçar-se per l'espai. Quan estiguin els 4 participants en moviment
dins del box serà interessant notar com aquesta caixa de ritmes es

configura i genera variacions. És una manera de incentivar i estimular
l'aprenentatge musical. El tercer motiu és fer un joc mitjançant el qual
sorgeix la interacció humana. Endinsar-se en una caixa sonora i provocar
canvis de ritme pot ser molt divertit i emocionant. A part d'aquests motius,
hi ha el fet que en ser una caixa completament fosca, les persones amb o
sense capacitat visual estaran en les mateixes condicions de percebre i
canviar els ritmes. Com que no és una percepció visual, sinó auditiva, serà
interessant sentir els comentaris de les persones després d'haver entrat en
la rhythm box. En conclusió, la idea és passar-ho bé i a la vegada sentir que
podem aprendre.
Instal·lació Propioception Rhythm Box
El prototip d'instrument està format per 9 panells actius amb sensors a
terra, de dimensió 80x80cm cada un, formant un quadrat de 240 x 240 cm.
El recinte és una caixa o cub de dimensió 240 x240 x244 cm. L'entrada
s'efectua per un dels vèrtex. Aquest cub està completament fosc al seu
interior. La posició i moviment de les persones dins la caixa, generen
patrons rítmics diversos, en una experiència immersiva lúdica, sensorial i a
l’hora un aprenentatge musical respecte de l'espai.

Metodologia de la recerca o la creació:
La recerca sobre Paisatges Aurals ha significat entrar amb diferents
processos

i

desenvolupaments

amb

la

finalitat

de

construir

una

Propioception Rhythm Box. La metodologia ha estat similar a la realitzada
per la OSIC al 2015 al projecte ‘Traducció de Dades, Relacions entre so,
forma i espai’. Primerament s’ha realitzat una recerca sobre que és un
paisatge aural, sobre els processos immersius i la relació entre so i espai,
fent diversos articles al respecte. Al mateix temps, s’ha fet una linkografia
sobre casos similars relacionats amb Art, Musica, Ciència i Tecnologia.
Posteriorment s’ha centrat el treball amb el desenvolupament d’un
prototipus d’instrument immersiu on experimentar amb diferent sons que
produeixen composicions i/o melodies assonants, per mitjà de la detecció
corporal a

l’espai,

és

a

dir,

la

producció

d’una

Caixa

de

ritmes

propioceptiva. La construcció física de la caixa ha sigut una tasca
relativament senzilla, mentre que muntar tot el sistema d’interacció sonora
ha representat una tasca complexa per tot lo mencionat desprès en les
fases de treball i processos executats en el projecte. De totes formes,
finalment s’ha pogut fer el prototipus de Caixa de ritmes i presentar-lo al
públic al estudi de Congoritme a Girona 22.

Paisatges
Pla de treball i calendari en què s’ha desenvolupat el projecte:
Després d'una fase de recerca sobre projectes relacionats amb Art, Musica,
Ciència i Tecnologia s' han documentat aquestes referències en la
linkografia

inclosa

a

la

documentació/

Publicació

de

la

recerca:

http://beagoller.net/aurals/pdfs/linkografia.pdf

Paral·lelament a la compilació de referències, s’han redactat diversos
articles teòrics sobre la percepció aud que una persona vident. La entrevista
es pot llegir aquí: http://beagoller.net/aurals/pdfs/Entrevista_Ignasi_Terraza.pdf
L’audio es pot sentir aquí:
https://soundcloud.com/congoritme/entrevista-ignasi-terraza

La recerca teòrica i la linkografia sobre Paisatges Aurals ha durat dos
mesos. Posteriorment s’ha procedit a realitzar l’experiment/prototip de la
Propioception Rhythm Box. Aquest es pot veure aquí:

http://beagoller.net/aurals/pdfs/PaisatgesAurals__Experiment.PRBOX.pdf

El vídeo documentant el dia de la presentació del prototip de la
Propioception Rhythm Box es pot veure aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=s8FkvsBGeRg&t=109s

itiva, el so com a generador de espai, la musica en relació a les emocions i
la neurociència

i finalment, el paisatge

aural, també

inclosa a la

documentació/ Publicació de la recerca:
http://beagoller.net/aurals/pdfs/Recercate%C3%B2rica.pdf

Al tractar-se d’un projecte inclusiu per a gent amb discapacitat visual s’ha
intentat conèixer el mon que envolta a aquestes persones. S’ha realitzat
una entrevista al pianista de jazz Ignasi Terraza per entendre com se sent
al no veure quan toques un instrument i si pots tenir més percepció auditiva
Procés constructiu d’una caixa de ritmes
La construcció d’aquesta caixa de ritmes es basa en llistons de fusta de 40 x
40 x 240 mm que formen les arestes d’un cub assemblades amb sergents
per un fàcil muntatge i desmuntatge.

Les parets i el sostre d’aquest cub son planxes de fusta que permeten fer
una caixa fosca. Primerament es va col·locar les planxes de fusta DM de
122x244x3 mm com a elements verticals cargolats als llistons de fusta
superiors i amb cinta Velcro a les inferiors. El paviment està descrit en la
propera secció procés de programació. Finalment totes les juntes es van
tapar amb cinta americana i es va posar un hule negre a l’entrada per
obtenir una foscor total.

S’han col·locat dos altaveus i un subwoofer (altaveu de greus) dins del cub,
connectats a un ordinador i xarxa elèctrica fora del cub. La fase constructiva
ha requerit el seu temps de fabricació però ha resultat sense complicació.

Fotos dia presentació del prototip:

Interior del Rhythm Box

Procès de programació
El més complicat ha sigut el procés de programar la part tècnica del prototip
d’instrument. Primerament s’havia pensat que tot el sistema de sensors
aniria pel sostre. Per això es va provar de connectar 9 càmeres infraroig
amb un Arduino*, amb un Tinker (petit ordinador) i amb el llenguatge visual
Pure Data. Es varen provar diferents tipus de sensors (IR / Break Beam)
connectant-los amb l’Arduino i amb Pure Data.

El procés de recerca va ser lent, doncs hi ha moltes versions diferents per a
realitzar les interconnexions de programari. Donat que són eines obertes
sovint apareixen incompatibilitats per versió o altres motius (programari
descontinuat, etc). Les 4 connexions, sensors, Arduino, Pure Data i Tinker
representa treballar amb tecnologia ‘customitzable’ i complexa. Per tant,
poden sorgir entrebancs.

*Arduino és una placa de circuit imprès simple basada en el microcontrolador de codi
obert provinent de la plataforma de codi obert Wiring amb l'objectiu de fer més simple i
accessible el disseny de circuits electrònics amb microcontroladors.

Biga del sostre amb l’Arduino, la protoboard i els sensors IR
Una vegada acoblant els sensors IR a Arduino i Pd (Pure Data), les
connexions no anaven bé, tot i enviant un munt de soroll electromagnètic*.
Un altre handicap dins la programació treballada era la implementació d’uns
sensors multiplexats (9 sensors en total) per mitjà de la protoboard Arduino
i posteriorment al llenguatge de sonificació (Pd). Un dels sensors que
mostrava més precisió va ser el Break Beamer, tot i que es produïa el
mateix problema de multiplexació que amb els IR a l’hora d’entrar a Pd. Un
altre handicap del darrer sensor mencionat era el rang de mostreig i treball
que limitava la interacció a 50cms. En aquest cas tractant-se d’una interface
on la dimensió és 244x244x244cm hi ha una limitació de prestacions del
sensor independentment de que la resposta tècnica sigui bona (com era el
cas).
*En sistemes interactius aquest problema és habitual. Es tracta del comportament
dels sensors on apareixen valors no racionals o lògics. Per tant entren altres
paràmetres tècnics (electromagnetisme, geometries, física aplicada entre altres)
que pot convertir en molt complexa un tipus d’interacció aparentment simple.

Sensor Break Beamer

Per tant, es va tenir que canviar el sistema d’interacció inicial. Es va optar
per utilitzar un sistema de piezoelèctrics al paviment. Aquesta solució
significava un treball laboriós de soldadures entre les peces i els cables i de
dissenyar els panells del paviment, però resultava una solució més estable i
robusta.

Hub acústic
Una vegada estaven tots els cables soldats a les peces piezoelèctriques es
varen col·locar aquestes peces una a una enmig de cada un dels panells de
fusta DM de 3mm sobre el porexpan que cobreix el paviment. Aquesta és
una imatge dels panells amb els piezoelèctriques abans de girar-los en la
seva disposició final.

>>>

El sistema realitzat amb sensors acústics (piezos) funciona de la següent
manera :
__9 sensors s’han d’integrar per a poder-los captar per mitjà d’una entrada
(en definitiva, recollir el conjunt de cables per mitjà d’adaptadors en arbre –
veure foto-)
__La senyal acústica captada pels sensors de paviment (piezos) entra a la
Input de la targeta de so associada a un determinat programa. En aquest
cas l’aplicació és customitzada amb el llenguatge visual Pd.
__La senyal acústica captada servirà per a introduir-se a un algorisme de
compte acumulatiu (comptador). Això significa que es poden programar
diferents possibilitats i patrons resultants a un determinat número del
comptador.
__Una aplicació programada per a l’ocasió parteix de la idea d’una caixa de
ritmes*. Com a objecte per aquest motiu metafòric i de doble significat s’ha
fet la instal·lació com un cub o caixa. La caixa de ritmes és parcialment
generativa, és a dir que en funció dels impactes i dels intervals entre
impactes generats es produiran uns determinats comportaments en la
programació. Per tant podríem dir, en resum, que els determinats impactes
produïts per les persones que es mouen per l’espai podran teixir diferents
patrons generats fent un exercici d’escolta auditiva i corporal intensa.
*les caixes de ritmes són instruments electrònics clàssics que van sorgir a les
dècades dels 60/70 on se simula una bateria o algun altre instrument de percussió
complex. En definitiva, es tracta d’eines electròniques per a confeccionar bases i
patrons rítmics.

Explicació dels resultats obtinguts i de les perspectives de futur
Inicialment, es va pensar en fer una Caixa de ritmes amb 9 sensors IR al
sostre detectant la posició dels participants. Era una idea bastant ambiciosa
primerament pel gran número de sensors connectats amb un Arduino, amb
un Raspberry Pi/ Tinker i amb el llenguatge visual Pure data. La idea era
que cada participant fos un instrument de percussió i que al desplaçar-se
sobre les diferent plaques de paviment amb diferents textures donessin uns
matisos diferents a l’instrument en qüestió (delay, reverb, etc). D’aquesta
forma hi hauria una relació entre l’espai i el so. El fet que entrarien 4
persones/ 4 instruments, volia dir que es necessitava, a part dels sensors

de posició al sostre, un altre tipus d’identificació per cada persona. Això va
fer que el experiment es tornès massa complex donat el curt temps de
desenvolupament d’aquesta beca.

>>>
Finalment, el prototip de caixa de ritmes no és del tot propioceptiva, ja que
li falta la part d'identificació personal en cada posició. Per tant, la detecció
espacial és més difícil de comprendre. Tot i això, s'ha aconseguit un joc
d'escolta generatiu i interessant. Si inicialment era la posició de la persona
la que determinava el canvi de patró musical, ara són els impactes
acumulatius els que produeixen el canvi. Uns sensors (piezoelèctrics)
capten l’impacte produït a cada rajola. Aquest impacte és enviat per senyal
acústica a un hub acústic amb adaptadors (veure foto) on tots els canals es
mesclen fins a arribar a la entrada de la targeta de so. A partir d’aquest
punt

la

introducció

d’aquestes

senyals

a

la

programació,

articulen

l’instrument programat amb el llenguatge Pure-data. L’instrument és una
aplicació semi-generativa que va construint compassos rítmics (tal com
succeeix a les caixes de ritmes). Els compassos rítmics es van construint de
menys complexitat a més. Fins a un punt la complexitat torna a
‘desmuntar-se’ en forma palindròmica (va i bé cíclic) fins a arribar a l’inici
del circuit. Aquesta línia de complexitat compositiva en augment és
determinada precisament per l’acumulació d’impactes que produeixen els
participants dins la sala. D’aquesta manera la circulació i detecció de
presència per impacte a les rajoles anirà augmentant la complexitat en els
patrons i introduint nous instruments i noves variants sonores.
L’instrument Generative PiezoSensing RBOX és un instrument algorítmic
programat amb el llenguatge de programació visual Pd (Puredata). Consta
d’un número elevat d’instruments sintètics entre els que destaquen : pulsos

greus, pulsos arpegiats mitjos, micro pulsos aguts com a ‘charles’, 1
‘charles’ obert, 1 snare, 1 bombo compacte amb SideChain, un Bassline de
subgreus, i un pad harmònic de continuïtat sonora. A les següents imatges
es poden veure algunes d’aquestes seccions.

En futures edicions del projecte es recercarà amb aquesta estructura base
per a poder elaborar desenvolupaments complexes basats en la presència
de manera més acurada, així com de l’estudi i implementació de sensors
actius (transductors) per a poder fer escoltes corporals infrasòniques.

Vinculació del projecte amb línies de
d’equipaments culturals especialitzats:

recerca

o

de

reflexió

El present projecte de recerca s’emmarca com a línia evolutiva entre
diferents treballs realitzats en els darrers anys. Al 2015 vaig obtenir una
beca OSIC / gencat anomenada ‘Traducció de Dades, Relacions entre so,
forma i espai’, on vaig recercar la traducció de dades en les relacions entre
so, forma i espai. Amb aquest precedent vaig poder realitzar uns treballs
molt interessants que mostraren com transformar digitalment i per
dispositius dissenyats especialment arxius de text, traduïts a volums
formals Tridimensionals i en segona instància traduïts a melodies que
expressaven la variabilitat de la forma dels volums esmentats.* Els resultats
d’aquesta beca, apart de documentats online, han estat presentats

posteriorment a la fase de recerca en conferències i seminaris entre els que
destaquen la conferència a Kennesaw State University(Atlanta U.S.) el
2016** o el seminari Acoustic Landscapes: Sonomorphism,form to sound/
sound to form

del

Institut d’Arquitectura avançada de Catalunya (IaaC)

2017.
*Tot aquest procés de recerca recerca es pot consultar a :
https://sonomorphism.wordpress.com/
https://archive.org/details/SonificationThesisEspaciosSonicos
https://archive.org/details/SonificationAbstractArquitecturaDeLaIndeterminacion
https://ia601505.us.archive.org/35/items/DeFormaASoIDeSoAForma/Investigaci%
C3%B3n2.pdf
*** https://calendar.kennesaw.edu/OpenAttachment.aspx?aId

Descripció de l’espai on s’ha dut a terme el projecte i de les
infraestructures necessàries, si, s’escau:
L’espai on s’ha dut a terme el projecte es el estudi Congoritme. El prototip
Propioception Rhythm Box s’ha construït dins una sala de l’estudi.
En cas afirmatiu, especifiqueu on:
S’ha fet una presentació pública del projecte Propioception Rhythm Box a
una sala de l’estudi Congoritme, carrer Girona 22, 1er 2ª, Barcelona el dia
20 de Gener de 2018.

Com a punt recordatori a continuació es detallen les ubicacions dels treballs
realitzats: http://beagoller.net/aurals/
Recerca experiment:
http://beagoller.net/aurals/pdfs/PaisatgesAurals__Experiment.PRBOX.pdf

linkografia:
http://beagoller.net/aurals/pdfs/linkografia.pdf

recerca teòrica:
http://beagoller.net/aurals/pdfs/Recercate%C3%B2rica.pdf

entrevista:
http://beagoller.net/aurals/pdfs/Entrevista_Ignasi_Terraza.pdf
https://soundcloud.com/congoritme/entrevista-ignasi-terraza

vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=s8FkvsBGeRg&t=109s

