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Durant el present projecte de recerca s’ha realitzat un experiment en forma de prototip on
explorar la propriocepció i l’habilitat espai-corporal en un entorn mancat d’informació
visual.
Es tracta d’un recinte en forma de cub de 240cms d’ aresta.
S’ha realitzat amb fusta i DM amb una solució constructiva de fixació mecànica, de
manera que permeti el muntatge i desmuntatge de manera senzilla.

Dins el recinte s’han disposat 9 rajoles sensibles dotades d’un sensor piezoelèctric per a
poder detectar la presència de la persona a sobre la rajola.

Aquesta solució tècnica és diferent de la idea inicial del projecte que detectava
inequívocament una persona a cada rajola. Donat les limitacions tècniques i la complexitat
en la determinació de paràmetres (es requereixen 2 o 3 graus de detecció per a poder
determinar la posició a cada rajola).
En la solució assajada i mostrada a continuació es basa en un sistema de captació de
presencia per mitjà de l impacte. 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 a pàgina anterior) 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,
En aquesta ocasió he tingut l’assessoria tècnica del recercador i desenvolupador Xavier
Manzanares amb qui amb els seves recomanacions he pogut construir l’instrument.
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 GenerativePiezoSensingRBOX és un instrument algoritmic 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.

Una versió estable i optimitzada d’aquest instrument quedarà properament disponible a la
web de la recerca : http://beagoller.net/paisatgesaurals

GUI : Interfície principal de l’instrument

Motor de Seqüència de l’instrument.

Anàlisi de senyal acústica provinent dels sensors piezoelèctrics de les rajoles sensibles.

Exemple de sintetitzador ( linia harmònica de fluxe sonor contínu) Freqüèncoes mitges
/baixes

Mesclador d’audio amb uns quants instruments entrelligats.

