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Spaces Speak, Are You Listening?  1

 

 

1. Introducció 
 
Cada espai té unes característiques acústiques ben definides que li són pròpies, que depenen 
de les seves dimensions, dels materials de què està fet, de les obertures que té cap a l'exterior 
i de tot allò que conté. Aquesta estructura constructiva és molt evident per al sentit de la vista 
(sempre que l'espai estigui Il·luminat), però no es percep acústicament quan l'espai està en 
silenci. Per a poder "sentir" l'espai, s'ha d'activar d'alguna manera, i això es pot fer fàcilment 
picant de mans. Una palmada curta i intensa activa l'espai, provocant així la reflexió del so 
per l'habitació, que normalment té una durada molt breu, inferior a 1 segon. Aquest fenomen 
s'anomena reverberació. En l'espai més reverberant del món, el so tarda uns 15 segons a 
desaparèixer!  2

 
L'obra "I Am Siting in a Room" (1969)  del compositor nord-americà Alvin Lucier (1931, 3

Nashua, New Hampshire) té la capacitat de descobrir a l'oient, a mesura que avança la peça, 
aquestes característiques. L'execució s'inicia amb un text parlat que es grava en directe, i que 
a continuació es reprodueix mentre es torna a gravar, i així repetides vegades (com fer la 
fotocòpia d'una fotocòpia), fins que la forma inicial del text desapareix mentre que 
s'accentuen les freqüències de ressonància de l'habitació, descobrint la sonoritat pròpia de la 
sala. Aquí es pot considerar l'habitació on s'executa la peça com la gran caixa de ressonància 
d'un l'instrument musical, que en aquest cas conté a intèrpret i a l'audiència. En els primers 
cicles, la veu conviu amb freqüències estranyes que semblen sortir del no-res, la veu es 
transforma a poc a poc i va quedant soterrada mentre apareixen tons clarament diferenciats 
que s'acaben imposant. 
  

1 Blesser, Barry Salter, Linda-Ruth. Spaces Speak, Are You Listening? Experiencing Aural 
Architecture. The MIT Press, 2009. 
 
2 Trevor Cox, Sonic Wonderland: A Scientific Odyssey of Sounds, Vintage Digital, 2014 
 
3 Aquí es pot escoltar la peça original gravada el 1969, i veure la partitura. 
http://www.ubu.com/sound/lucier.html. [Internet][Citat 10 gener 2016] 
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2. Motivacions 
 
El primer cop que vaig sentir "I Am Sitting in a Room", l'impuls que vaig tenir va ser 
reproduir l'experiment. Dic experiment perquè així ho vaig entendre, més que com una peça 
de música electroacústica. Ho vaig fer de seguida, ja que el procés és molt senzill. Usant el 
programa Audacity (audacity.es), es grava la veu i es torna a reproduir mentre se segueix 
gravant, i així successivament durant uns quants cicles. L'experiment no va sortir bé! Després 
de fer algunes proves, canviant els altaveus i la posició del micròfon, cada cop sortia diferent, 
però sense obtenir un resultat satisfactori. El so se saturava molt ràpidament, o s'atenuava de 
seguida. Les principals incògnites són: per què sempre sona diferent? Què té més influència? 
El tipus i la qualitat dels altaveus, o del micròfon? O és la distància i direcció entre els 
altaveus i el micròfon?  
 
Com explica el mateix Alvin Lucier en la seva partitura, la capacitat de ressonància de 
l'habitació és l'element principal, i els altaveus i el micròfon activen aquestes ressonàncies 
d'una manera molt diferent depenen de la seva posició en l'espai, fent que en els successius 
cicles la gravació-reproducció degenerin ràpidament o que es mantingui durant més de 30 
cicles , posant al descobert sonoritats íntimament relacionades amb l'estructura de l'habitació. 4

 
Aquestes incògnites em porten a investigar detingudament com es pot mesurar la ressonància 
(i en general el comportament acústic de l'habitació) i com es poden trobar els emplaçaments 
ideals d'altaveus i micròfon. Per a fer-ho es faran una sèrie de petits experiments amb 
l'objectiu de descobrir l'acústica d'una habitació determinada. Aquest experiment es podran 
repetir a cada habitació on es vulgui executar la peça "I Am Sitting in a Room". 
 
La finalitat és poder treure tota la riquesa harmònica del text original, aprofitant les qualitats 
acústiques de l'habitació, o al revés, ressaltar tota la riquesa harmònica de l'habitació a través 
de l'espectre de freqüències, la forma i el ritme del discurs parlat. Es pretén per tant trobar la 
manera de poder escoltar tota la "musicalitat" d'una habitació determinada, i afinar així el 
conjunt habitació-altaveu-micròfon com si es tractés d'un instrument musical. Amb 
disposicions diferents d'aquests elements la peça pot tenir una durada més o menys llarga o 
pot ressaltat freqüències més greus o més agudes. Un dels objectius principal és permetre a la 
peça evolucionar sola un cop iniciada, mantenint-se estable el màxim de cicles possibles.  

4 L'execució que realitza Alvin Lucier el 1969 dura 15 cicles, mentre que la de 1980 en dura 32. 
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3. Ressonància de l'habitació 
 
La freqüència de ressonància és aquella a la que és capaç de vibrar un sistema amb una 
amplitud màxima (una corda per exemple), si s'excita adequadament amb una força externa. 
Aquesta freqüència de vibració es manté en el temps fins que s'atenua, a causa de la 
dissipació d'energia . 5

 
Si prenem el cas d'una corda fixada pels dos extrems, aquesta té una freqüència de 
ressonància característica, que correspon a una de les seves freqüències de vibració natural, i 
que depèn de la seva longitud, de la tensió de la corda, del seu gruix i de la densitat del 
material de què està feta. Aquesta freqüència de ressonància es produeix quan a l'ona si li 
suma el seu reflex, que es mou en sentit invers des de l'extrem de la corda, i a la que també 
s'han de sumar tota la sèrie harmònica corresponen . 6

 
A diferència d'una corda, en què l'ona es propaga en una sola direcció, en el cas d'una 
habitació s'han de considerar les 3 dimensions. Per tant, per a cada una d'elles, es tindrà una 
freqüència de ressonància particular, amb els harmònics (o modes) corresponents. A més a 
més, també apareixen freqüències de ressonància resultants de les possibles combinacions de 
les 3 dimensions, que se superposaran, donat lloc a una gran quantitat de possibles 
freqüències de ressonància. L'equació per a calcular aquestes freqüències (s'ha evitat usar cap 
equació, però aquesta és imprescindible!)  7

 
 

   f lmn =  c
2π√ ( lπ

L x )  2 +  ( L y
mπ)  2 +  ( nπ

L z )  2  

Equació 3.1 
 
On f és la freqüència de ressonància, c és la velocitat del so (343 m/s en condicions normals) 
l, m i n són el número de mode (o harmònic), i Lx, Ly, Lz són les dimensions de l'habitació 
(fondària, amplada i alçada). Es considera el cas ideal de parets completament rígides i sense 
obertures a l'exterior. 
 

5 https://en.wikipedia.org/wiki/Resonance. [Internet][Cita 10 gener 2016] 
 
6 El concepte d'harmònic és específic per a la música, un terme equivalent més genèric és mode, aquí 
s'usaran indistintament. 
 
7 La base teòrica sobre acústica s'ha extret del curs online (MOOC) Fundamentals of audio & music 
engineering, de la University of Rochester, disponible a Cousera.org a l'adreça 
https://www.coursera.org/learn/audio-engineering [Internet] [Cita gener 2016] 
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Per exemple, per una habitació de Lx = 2.8 m (metres), Ly = 3.1 m i Lz = 2.8 m (aquestes són 
les dimensions de l'habitació on s'estan fent totes les proves), si només es considera la 
direcció X, per al primer mode, on l=1, m=0, n=0, s'obté: 
 

  61.25 Hz  f lmn =  2π
343√ ( 1π

2.80)  2 +  ( 0π
3.10)  2 +  ( 0π

2.80)  2 =   

 
Al final del següent capítol es comprovarà empíricament aquesta dada, amb una bona 
aproximació, per a l'habitació on es treballa. 
 

 
Figura 3.1 - Modes teòrics de l'habitació 
 
La figura 3.1 mostra tots els modes de l'habitació fins a 200 Hz . Aquests modes són propis 8

d'aquesta habitació, i no depenen del so que es generi en el seu interior. El que s'aconsegueix 
modificant la font sonora, la seva posició i direcció, és activar amb intensitats diferents cada 
un d'aquests modes, d'aquí que una peça com "I Am Sitting in a Room" pugui ser diferent a 
cada execució. 
 

4. Primer experiment 
 
A partir dels plantejaments teòrics de l'apartat anterior, el primer fenomen que es vol 
comprovar és que si una habitació es comporta de manera diferent depenent de la freqüència 
que s'emet en el seu interior, això hauria de quedar reflectit en l'amplitud d'una ona sinusoïdal 
que faci un recorregut freqüencial de per exemple 0 a 5000 Hz. 
 
Per a dur a terme aquest senzill experiment, es genera una ona d'amplitud constant que 
recorre en 20 segons (aquesta durada és arbitrària) aquest rang de freqüències, i es grava el so 
resultant dintre de l'habitació que s'està analitzant, usant un micròfon. El programa que s'usa 
per a fer aquesta anàlisi és el Sonic Visualiser (sonicvisualiser.org). 
 

8 Aquesta imatge s'ha obtingut amb el programa REW que s'introdueix en l'apartat 5. 
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Figura 4.1 
 
En la Figura 4.1 es pot apreciar clarament que una ona d'amplitud constant i freqüència 
variable generada amb un oscil·lador (part superior en blau) dona com a resultat una ona 
d'amplituds molt variables, quan es grava en directe dintre de l'habitació amb un micròfon. 
Cada un dels pics que s'observen en l'ona inferior correspon a una freqüència que l'habitació 
reforça, mentre que les zones de menor amplitud corresponen a freqüències que l'habitació 
atenua. Això ja dona una primera pista de quines podrien ser les freqüències de ressonància 
reals d'aquesta habitació en concret. 
 
El següent pas consisteix a canviar els altaveus de posició, si anteriorment estaven alineats 
amb l'eix longitudinal de l'habitació, ara es giren 90º, de manera que apunten a l'eix 
transversal. Amb aquesta modificació es vol esbrinar quin efecte té el canvi sobre la resposta 
freqüencial de la mateixa ona. 
 

 
Figura 4.2 
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En la figura 4.2, es comparen les respostes freqüencials de l'habitació en els dos eixos 
longitudinal (part superior) i transversal (part inferior). Es pot apreciar que els contorns de les 
dues ones són molt diferents, tot i que en alguns punts, és a dir per a algunes freqüències, hi 
ha coincidències en el comportament. De fet es comprova que una variació de pocs 
centímetres en la col·locació del micròfon respecte als altaveus o en les seves distàncies de 
les parets, afecta les freqüències reforçades i atenuades. 
 
Per a saber quina és la freqüència en un instant determinat, es fa servir el càlcul de la 
Transformada Ràpida de Fourier (Fast Fourier Transform o FFT). 
 

 
Figura 4.3 
 
En la figura 4.3 es veu que la freqüència corresponen al pic assenyalat està entre 113 Hz i 118 
Hz. Aquesta imprecisió és deguda al límit introduït per l'ús d'un nombre finit de mostres a 
l'hora de fer el càlcul de la FFT, en aquest cas 2048 mostres. 
 
Si es realitzen les proves anteriors amb uns altres altaveus, es constata que les freqüències de 
ressonància de l'habitació que destaquen són les mateixes, tot i que ho fan amb amplituds 
diferents, a causa de la resposta en freqüència de cada altaveu. Per a poder comparar tots els 
resultats obtinguts, s'usarà sempre el mateix equipament. 

4.1 Comprovació dels càlculs realitzats en l'apartat 3 
 
En l'apartat anterior s'ha calculat una freqüència de ressonància de 61.25 Hz per a la direcció 
Lx per a una habitació de 2.80 m. Comprovem en la següent mesura que es produeix una 
amplitud màxima a una freqüència molt propera (amb l'altaveu i el micròfon situats en un 
extrem de l'habitació). 
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Figura 4.5 
 
En la figura 4.5 es pot comprovar que la primera freqüència que destaca correspon a l'interval 
69-75 Hz, que es pot considerar una molt bona aproximació al resultat teòric usant l'equació 
3.1. És clar que en una habitació real hi ha altres factors a considerar, com la porositat de les 
parets o altres objectes presents en el seu interior, a més de la distorsió introduïda pels 
mateixos altaveus i micròfon, i per tant mai s'obtindrà un resultat idèntic al calculat 
teòricament. 
 
Com es pot veure, una peça com "I Am Sitting in a Room" és extremadament sensible a les 
condicions en què s'efectuen els cicles de gravació-reproducció. Petites variacions poden 
donar un resultat molt diferent. El mateix Lucier és molt conscient d'això, com es pot veure 
pel seu comentari en una entrevista que se li va realitzar en ocasió de la seva participació 
l'any 2012 a la Biennale Musica a Venècia, on diu parlant de broma: "Estic segur que tinc un 
bon enginyer, que coneix bé la peça, per tant encreuo els dits, espero que funcionarà"  9

9 Minut 5 del vídeo https://www.youtube.com/watch?v=XAUp9q38ofo [Internet][Cita gener 2016] 
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5. Anàlisi amb el programari REW 

 
Si bé el mètode usat en l'apartat anterior posa en evidència que no totes les freqüències tenen 
la mateixa resposta quan es generen en un espai tancat, no és un mètode prou àgil i precís per 
a estudiar el comportament de l'habitació. Per això, amb l'ajuda del programari REW (Room 
EQ Wizard, roomeqwizard.com) es realitzarà un estudi més detallat per a diferents situacions. 
Aquest programari usa una ona que fa un recorregut de freqüències, de la mateixa manera que 
s'ha fet en l'apartat anterior, i retorna un gran ventall de dades i gràfiques.  El que ens 10

interessa aquí és obtenir la funció de transferència pròpia de l'habitació , que s'obté 11

comparant el senyal original amb el senyal gravat pel micròfon. Això ens mostra com 
l'habitació afecta al so que estem capturant. De la multitud de dades que proporcions REW, 
ens centrarem amb la gràfica SPL (Sound Pressure Levels)  o el nivell de pressió sonora 12

relacionat amb la freqüència.  
 
Amb la disposició de micròfon i altaveu centrats en l'habitació, el test realitzat amb REW 
mostra la següent gràfica: 
 

10 En les pàgines d'ajuda de REW hi trobem les explicacions teòriques sobre les mesures que es poden 
realitzar i com fer-ho http://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/welcome.html [Internet] 
[Cita gener 2016] 
 
11 Tot i que aquí només es fa referència a l'habitació, també influeix l'equip usat: altaveus, micròfons i 
targeta de so. 
 
12 La gràfica SPL és la Transformada de Fourier (FFT) de la resposta a l'impuls (IR) de l'habitació. 
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Figura 5.1 - Gràfica SPL vs freqüència 
 
En la figura 5.1 es pot veure que es produeix un pic d'amplitud a la freqüència de 116 Hz 
(resultat molt similar al mostrat en la figura 4.3). També destaquen, encara que menys, les 
freqüències de 154 Hz, 167 Hz, 194 Hz, 272 Hz, 294 Hz, 354 Hz (que en la gràfica 
corresponen als pics que estan al nivell igual o per sobre de la línia blava horitzontal). Aquest 
és el perfil de ressonància de l'habitació per a aquesta disposició de l'altaveu i micròfon. En la 
gràfica i en les següents, també s'aprecia una freqüència al voltant dels 60 Hz, que equival al 
primer mode, molt proper al calculat a partir de l'equació 3.1. 
 
Tot i que aquí encara no s'ha explicat com s'executarà "I Am Sitting in a Room", pot resultar 
útil fer la comparació del seu espectrograma amb els resultats de REW, el que permet 
comprovar la validesa de les dades obtingudes. Quan es realitza la peça en les mateixes 
condicions, després de 6 cicles de gravació-reproducció, la freqüència corresponent a 115 Hz 
sobresurt sobre les altres i si no s'ajusta cap paràmetre, com per exemple el volum, produeix 
una saturació de la gravació . 13

 

13 El senyal satura quan el seu nivell excedeix al màxim que és capaç d'enregistrar l'aparell usat, amb 
la consegüent pèrdua d'informació i qualitat. 
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Figura 5.2. Espectrograma després de 6 cicles de "I Am Sitting in a Room" 
 
La figura 5.2 permet apreciar com les freqüències que més destaquen en la gràfica SPL 
(figura 5.1), són també les que més aviat sobresurten en els cicles de gravació, que aquí 
corresponen a les de color taronja: 104 Hz, 115 Hz, 193 Hz, 271 Hz, 296 Hz, 355 Hz. No 
apareixen els valors de 154 Hz i 166 Hz, segurament perquè aquestes components 
freqüencials no tenen prou durada per a mantenir una ona que ressoni i es reforci en aquesta 
configuració . 14

 
En una altra prova, es deixa el micròfon el mig de l'habitació, i es mou l'altaveu en un dels 
extrems de l'habitació. En aquest cas, la corba SPL és: 
 

14 En la segona versió de la peça (apartat 6.2) sí que apareix amb força la freqüència de 167 Hz, 
perquè la disposició dels elements reforça aquesta freqüència. 
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Figura 5.3. Gràfica SPL amb una altra disposició de l'altaveu i micròfon 
 
En la Figura 5.3 es pot veure que la corba SPL difereix de la mostrada en la figura 5.1. Les 
freqüències de ressonància són les mateixes, el que no pot ser d'una altra manera, ja que 
aquestes vénen donades per les característiques de l'habitació. El que s'aconsegueix canviant 
la situació de l'altaveu i micròfon és reforçar-les de manera diferent. Quan s'executen en 
aquestes condicions els primers cicles de gravació-reproducció, s'obté el següent resultat: 
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Figura 5.4 
 
En la figura 5.4, la freqüència que més es reforça és al corresponent a la de 271 Hz, que 
coincideix exactament amb la que més destaca en la gràfica de SPL de la figura 5.3.  
 
Per tant, abans d'executar la peça d'Alvin Lucier, es realitzaran mesures del nivell de pressió 
sonora com s'ha fet anteriorment, per tal de trobar una o diverses disposicions en les quals 
cap freqüència sobresurti sobre les altres, ja que si una d'elles té algun decibel més que les 
altres, tendirà a saturar ràpidament la gravació després de pocs cicles. 
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6. Realització de la peça 
A continuació es realitzaran algunes versions de la peça "I Am Sitting in a Room", a partir de 
la partitura de 1969. El text que es fa sevir és una traducció al castellà d'un fragment del text 
original. També s'usarà un altre text amb una veu femenina, llegit en llengua francesa . Els 15

dos textos tenen una durada de 30 segons i s'han enregistrat en la mateixa habitació on es 
realitza la peça. Per a cada versió es farà sevir la mateixa gravació inicial. S'ha comprovat 
que si es fa una lectura pausada i amb espais entre frase i frase, es produeix una major 
claredat de les freqüències que es reforcen i en el ritme. El text és el següent: 
 
"Estoy sentado en una habitación diferente de la que te encuentras en estos momentos. Estoy 
grabando el sonido de mi voz hablada y lo voy a reproducir de nuevo una y otra vez hasta 
que las frecuencias de resonancia de la habitación se refuercen ellas mismas, de manera que 
cualquier parecido con mis palabras, a excepción quizás del ritmo, sea destruido." 
 
En l'Annex 1 es pot veure la partitura original de la peça , amb les possibles variacions que 16

proposa Alvin Lucier. Aquí es realitza com s'indica, amb un sol altaveu i micròfon, per tant 
en un sol canal monofònic. Després de provar diferents disposicions del micròfon respecte a 
l'altaveu, s'ha vist que si estan molt separats entre ells, el so de la locució es perd al tercer o 
quart cicle, i la peça es va atenuant molt ràpidament, sense que les freqüències de ressonància 
tinguin temps de reforçar-se. Per tant el micròfon sempre estarà enfocat a l'altaveu. Si cal, el 
volum es controlarà manualment per a evitar que els harmònics predominants saturin la 
gravació. 
 
El procediment consisteix a situar l'altaveu i micròfon, generar el test dels nivells de pressió 
sonora SPL amb el programa REW, i en cas necessari, ressituar el micròfon si algun dels 
modes mostra un nivell relativament alt respecte als altres modes. Després s'escolten els 
primers 3 o 4 cicles de la peça per a comprovar el nivell de volum inicial i es comença la 
gravació. Per a automatitzar els cicles de gravació-reproducció s'ha programat un algoritme 
amb el llenguatge Supercollider (supercollider.github.io)  que realitza tots els cicles desitjats, 17

fins que es decideix para el procés. El programa usa dos buffers, com si es tractés de dues 
cintes magnetofòniques. Inicialment el buffer #1 està connectat a l'altaveu, mentre que el 
buffer #2 està connectat al micròfon. Un cop acabat aquest pas, el buffer #1 es connecta al 
micròfon, mentre que el buffer #2 es connecta a l'altaveu, emulant així el procediment 

15 El text traduït al francès s'ha tret del llibre de Makis Solomos, De la Musique au son, Presses 
Universitaires de Rennes, 2013. 
 
16 Alvin Lucier, Reflections, Interviews, Scores, Writtings 1965-1994, MusikTexte, 1995 
 
17 Supercollider és un llenguatge de programació per a síntesis d'àudio en temps real i composició 
algorítmica. 
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proposat en la partitura d'Alvin Lucier. Finalment, quan s'ha arribat a uns harmònics estables, 
abaixar el volum per a acabar la peça. 
 
Les dimensions de l'habitació són 2.80 m de fondària (Lx), 3.10 m d'amplada (Ly) i 2.80 m 
d'alçada (Lz). Les parets són llises, estan buides. 

6.1 Primera versió 

 
En aquesta primera versió, el micròfon està centrat a l'habitació i enfocat cap a l'altaveu, a 
una distància de 1.30 m. L'altaveu està centrat contra la paret d'entrada. 
 

 
Figura 6.1.1 - SPL obtingut amb la disposició descrita 
 
En escoltar la peça, ja en el segon cicle, la veu se sent molt llunyana, però encara no es 
perceben les ressonàncies. La veu es va allunyant cada cop més durant els següents cicles, i 
en la tercera reproducció ja es comencen a destacar les primeres freqüències de ressonància. 
És a dir que el fenomen apareix molt ràpidament. En el quart cicle la veu és molt metàl·lica i 
s'hi va tornant cada cop més, mentre apareixen altres freqüències de ressonància més agudes. 
A partir del sisè cicle, les freqüències reforçades comencen a generar un ritme i una melodia 
pròpia. A partir del setè cicle, tot i que es reconeix el que podria ser una veu, ja no es percep 
el que ens està dient. En el novè cicle i següents les freqüències es reforcen cada cop més i en 
l'onzè cicle, la veu ha desaparegut completament, donant pas a una melodia estranya produïda 
per les freqüències que han quedat, que es va reforçant cada cop més. Aquesta versió dura 20 
cicles, a partir del 16è es comença a abaixar el volum per a evitar la saturació. La peça hauria 
pogut continuar sense grans variacions un cop estabilitzades les freqüències de ressonància.  
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Resulta interessant comparar l'espectrograma i forma d'ona al principi de la locució amb el 
final dels cicles de gravació, on s'aprecia clarament el canvi que s'ha produït.  
 

 
Figura 6.1.2. Espectrograma i forma d'ona al principi de la peça 
 

 
Figura 6.1.3. Espectrograma i forma d'ona al final de la peça 
 
S'ha realitzat una altra versió amb la mateixa situació d'altaveu i micròfon, usant la locució 
amb veu femenina i en llengua francesa, de la que s'han fet un total de 16 cicles. 
 

- 15 - 



 
Figura 6.1.4. En la part superior, espectrograma de la veu femenina, a la part inferior, espectrograma 
de la veu masculina. 
 
Si es comparen els espectrogrames de les dues gravacions després del mateix nombre de 
cicles (10 cicles), s'aprecien les mateixes zones d'harmònics (La veu femenina està gravada 
amb més volum i per això els colors són més intensos). A mesura que avança la peça les dues 
gravacions se semblen cada cop més, però en la veu femenina es reforcen freqüències més 
agudes i el ritme és diferent, ja que les freqüències presents inicialment en aquesta locució 
són més agudes i que el ritme de lectura és diferent. Però el comportament general és similar. 
La freqüència de 215 Hz és central i condueix les dues versions, coincidint amb la freqüència 
que destaca en la gràfica SPL de la figura 6.1.1. 

6.2 Segona versió 
 
Per a la segona versió, s'ha situat l'altaveu en diagonal a una cantonada, i el micròfon a una 
distància de 1.40 metres, també en diagonal enfocat cap a l'altaveu. Si es compara la corba 
SPL amb l'anterior versió, el més destacat és que en aquest segon cas, les freqüències agudes 
estan molt menys presents, i com a resultat les ressonàncies greus sobresurten més en aquesta 
segona gravació. 
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Figura 6.2.1. SPL de la primera versió, de 0 a 5000 Hz 
 

 
Figura 6.2.2. SPL de la segona versió, de 0 a 5000 Hz 
 
Aquesta versió ha durat 14 cicles, ja que la presència clara de la freqüència de 167 Hz a pres 
ràpidament el protagonisme, el que fa la peça molt inestable. En aquesta versió les 
freqüències de ressonància apareixen un cicle més tard respecte a la versió anterior, i en 
general és més greu. Si ens fixem bé però, a partir del novè cicle, se sent un ritme i una 
musicalitat que es sembla molt a la versió anterior, però que queda emmascara per la 
presència de la freqüència principal. 
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6.3. Tercera versió 
 
En aquesta versió l'altaveu està situat al mig de la paret lateral i el micròfon a la seva 
esquerra, en diagonal, a 1 metre. La seva durada és de 65 cicles (33 minuts), sense cap 
intervenció. En els cicles inicials el so comença a decaure ràpidament, es manté molt estable 
en tota la seva part central, i a mesura que avancen els cicles, tres de les ressonàncies 
principal (104 Hz,  241 Hz i 380 Hz) comencen a créixer fins a quedar pràcticament soles i 
reforçar-se sense límit. 
 

 
Figura 6.3.1. SPL de la tercera versió, de 0 a 5000 Hz 
 
Es comprova que el volum inicial escollit afecta la durada de la peça. Quan el volum supera 
un llindar límit, el so se satura ràpidament en els primers cicles, i s'ha d'ajustar si es vol 
augmentar la durada de la peça. Si el volum està per sota d'aquest llindar, el so decau 
ràpidament, tot i que en els següents cicles és molt estable, i al cap d'alguns cicles més, 
aquestes freqüències comencen a reforçar-se ràpidament, fins a saturar la gravació. 
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Figura 6.3.2. Forma d'ona de la versió 3 
 
La forma d'ona d'aquesta versió mostra clarament com l'ona es va reforçant a cada cicle, un 
cop passat un període de decreixement inicial (fins 10è cicle). Tenint en compte que el volum 
no es modifica i que la peça es genera sense intervenció, es comprova que són les mateixes 
ones que es van reforçant elles mateixes pel fenomen de ressonància, el que no deixar de ser 
sorprenent, si es té en compte a més a més que tot l'espectre de la locució inicial desapareix! 
 

 
Figura 6.3.3. Espectrograma de tota la peça 
 
La Figura 6.3.3 ens mostra l'espectrograma de tota la peça, on es pot apreciar com 3 dels 
modes de l'habitació es van reforçant un cop transcorreguts els primers segons. 
 
En les gravacions que s'acompanyen de les quatre versions, s'ha adjuntat un muntatge que 
inclou un cicle de cada una de les gravacions anteriors, per tal poder apreciar millor les 
diferències en la seva sonoritat. Aquí s'han igualat els nivells. L'ordre és: versió 1, versió 1 
francès, versió 2 i versió 3. 
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7. Gravacions entregades en la memòria USB 
 
Les gravacions que s'entreguen no han estat editades. En alguns casos poden aparèixer 
algunes imperfeccions, "clics" o sons accidentals de l'entorn. S'han enregistrat en un sol canal 
(monofònic) tot i que per a millorar l'escolta s'ha duplicat el canal a dos canals idèntics.  
 
- Versió 1. Arxiu 0-versio_1.wav (Durada 11'02) 
- Versió 1 en francès. Arxiu 1-versio_1_frances.wav (Durada 8'37) 
- Versió 2. Arxiu 2-versio_2.wav (Durada 7'24) 
- Versió 3. Arxiu 3-versio_3.wav (Durada 32'59) 
 
- Muntatge amb un cicle de cada una de les versions.  

Arxiu 4-fragments-1-2-3-4.wav (Durada 2'03) 
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Annex 1. Partitura de la peça 
 
"I AM SITTING IN A ROOM"  
for voice and electromagnetic tape (1970)  
 
Necessary Equipment: 

one microphone, two tape recorders, amplifier and one loudspeaker. 
 
Choose a room the musical qualities of which you would like to evoke.  

Attach the microphone to the input of tape recorder #1.  
To the output of tape recorder #2 attach the amplifier and loudspeaker.  

 
Use the following text or any other text of any length: 

 
I am sitting in a room different from the one you are in now.  
 
I am recording the sound of my speaking voice and I am going to play it back into the room 
again and again until the resonant frequencies of the room reinforce themselves so that any 
sem- blance of my speech, with perhaps the exception of rhythm, is destroyed.  
 
What you will hear, then, are the natural resonant frequencies of the room articulated by 
speech.  
 
I regard this activity not so much as a demonstration of a physical fact, but more as a way to 
smooth out any irregularities my speech might have." 

 
Record your voice on tape through the microphone attached to tape recorder #1. 

Rewind the tape to its beginning, transfer it to tape recorder #2, play it back into the 
room through the loudspeaker and record a second genera- tion of the original recorded 
statement through the microphone attached to tape recorder #1.  
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Rewind the second generation to its beginning and splice it onto the end of the 
original recorded statement on tape recorder #2.  

Play the second generation only back into the room through the loud speakerand 
record a third generation of the original recorded statement through the microphone attached 
to tape recorder #1.  

Continue this process through many generations.  
All the generations spliced together in chronological order make a composition the 

length of which is determined by the length of original statement and the number of 
generations recorded.  

Make versions using one or more speakers of different languages and in different 
rooms. 

Make versions in which, for each generation, the microphone is moved to different 
parts of the room or rooms.  

Make versions that can be performed in real time.  
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