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A

dixitalización na era actual permítenos realizar, tanto no
ámbito profesional como no doméstico, calquera tipo de
manipulación sonora cunha comodidade, unha calidade e
un baixo custo considerable, pero… ¿como nos exporiamos a realizar manipulacións sonoras con medios analóxicos?, ¿que rendementos podería obter por aquel entón, un compositor como
Macías cos escasos recursos que dispoñía?
Enrique Xerardo Macías Alonso (Vigo, 1958-1995) foi ese compositor que a mediados dos anos setenta, nunha Galicia de escasísimos recursos técnicos, tomou a decisión de comezar a realizar as
súas investigacións sonoras no ámbito da acusmática1. A súa vocación pola música nace de xogos co harmonio no colexio dos Maristas, do que era alumno, e a súa decisión de dedicarse á música débea
a escoitar dúas obras electroacústicas: O canto dos adolescentes de
Stockhaussen, e We de Luis de Pablo (Madrid, Ya, 1984: 37), ademais da estimulación dos seus veciños compositores portugueses
Cândido Lima (Viana do Castelo, 1939-), e do seu grande interlocutor de música electrónica —sobre todo nos seus inicios— Jorge
Peixinho (Montijo, 1940-1995). O tesón, dedicación e bo facer
nesta tarefa, traerá como resultado que as súas obras fosen gravadas
polas máis importantes radios europeas (RNE, RAI, Radio France,
Radio Finlandesa…) e interpretadas por formacións de alto status
internacional (Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, London Sinfonietta, Ensemble TM+ de París, Ensemble Antidogma
Música de Turín…).
Ademais de ser o primeiro autor galego en compoñer música
con medios electroacústicos, foi responsable dos dous primeiros
eventos públicos acusmáticos en Galicia2; a representación, ambas
en Vigo, da primeira obra de música electroacústica3, formando
unha instalación sonora con outra disciplina artística; e do primeiro programa de concerto integrado única e exclusivamente por
obras desta estética. Aínda que, desde o noso punto de vista, o logro
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Programa da primeira representación pública en Galicia dunha obra electroacústica, Tempo morto. (Material recompilado e dixitalizado por
Roberto Oliveira-Ogando do fondo familiar)

de maior relevancia, foi a non coetánea afinidade
estética, esa apetencia de levar en tempo real a súa
experimentación sonora coas correntes musicais
europeas de vangarda, que lle reportou a súa linguaxe centroeuropea característica.

1. Consideracións á hora de gravar co
magnetófono



O ano 1977 foi especialmente produtivo no
terreo da manipulación sonora, realizando as súas
primeiras obras electroacústicas, Tempo morto,
acusmática (1977); Diálogos monologados, para
frauta, óboe, clarinetes, fagot, tuba, tres percusionistas e banda magnetofónica (1977); Secuencias, acusmática (1977); e continuando os anos
posteriores coas obras Poema de Requiem, para
soprano, cinta magnética, dous magnetófonos,
dous percusionistas e piano (1978); Longa noite
de pedra, para voz feminina e banda magnetofónica (1978); Cariátides, acusmática (1978); e
Oligospérmia, para seis voces, tres magnetófonos
e transformacións electroacústicas (1979). Todas
elas cun denominador común, o magnetófono
ou magnetofón como dispositivo para a realización de gravacións de fontes sonoras.
O compositor conseguiu desenvolver certas
habilidades con este dispositivo, sacándolle un
rendemento considerable á hora de rexistrar
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materiais sonoros para as súas primeiras composicións e mesmo introducíndoo como difusor
sonoro dentro da instrumentación das súas
obras. Este aparello viña de fábrica cunhas posibilidades técnicas que pasamos a explicar a continuación.
Tomando como primeiros pasos a selección da
velocidade de avance da cinta, o tipo de microfonía, e a súa localización no caso de que vaiamos
realizar gravacións de fontes naturais, ou ben se
imos realizar gravacións transplante —fonte
sonora a capturar noutro dispositivo electrónico
que conectaremos ás entradas Line 1 e/ou Line
2—, necesitamos axustar a sensibilidade do magnetófono. Isto só se consegue mediante ensaios
de observación dos modulómetros esquerdo/dereito e o visualizador de nivel máximo
peak4. Na práctica regúlase no mando da ganancia do aparello obtendo así maior calidade. Se as
fontes sonoras non son ricas en frecuencias graves, podemos realizar a gravación a alta velocidade, desta forma podemos conseguir mellor
resposta de agudos, ganando nitidez, pero en
consecuencia obteremos unha perda de graves
considerable. Tomando estas precaucións —que
preferimos denominar “boa optimización de
recursos técnico/sonoros”—, non teremos a
necesidade de retocar a sensibilidade do magnetófono no curso da gravación. Isto é importante,
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pois facelo repercute na falta de naturalidade do
resultado.
Á hora de gravar, se reutilizamos unha banda
magnética, o normal, se temos accionado o
botón rec, é que todo sinal previamente rexistrado na banda sexa automaticamente borrado e o
novo rexistro ocupará o seu lugar. Esta acción de
sobreimpresión ten a súa vantaxe, pois poderemos reutilizar a mesma cinta, pero debemos ter
en conta que se nos complica á hora de realizar
unha superposición de pistas.
Esta problemática adoitábase resolver coa
obtención dun magnetófono de catro pistas,
como foi o caso de Macías, e tamén o noso, xa
que para entender mellor a problemática do
compositor nas súas primeiras manipulacións,
adquirimos un magnetófono de catro pistas de
bobina aberta PHILIPS N7150, fabricado entre
1980 e 1983 por Electrónica Real Holandesa
Philips Ltd., Eindhoven - Ámsterdam (Holanda), de características similares ao utilizado polo
autor.
Este dispositivo coa función de Re-recording Multiplay 1-4 3-2, non ten outra finalidade que
permitir a reprodución dunha pista xa rexistrada
en monofónico, e a súa copia en sobreimpresión
nunha nova pista. Por exemplo, na primeira
pasada colocaremos o selector de pista en posición 1-4, así gravaremos a pista 1. Procedemos ao
rebobinado da cinta e seleccionamos posición 3-2
para rexistrar a segunda pista. Ao executar así,
vén realizando a reprodución da pista 1, a cal se
rexistrará ao mesmo tempo que o sinal que estamos a gravar directamente polo micrófono. Xa
temos na pista 3, dous rexistros simultáneos, e
poderemos entón proceder a seleccionar a posición 1-4 para realizar unha terceira pista. Un
último rebobinado permitirá escoitar as tres pistas ao mesmo tempo. Se continuamos este procedemento colocaremos a función outra vez en
posición 3-2 para realizar a gravación da pista 4.
Indispensablemente, axudámonos mediante uns
auriculares de monitoraxe para escoitar o primeiro rexistro e realizar a gravación das demais pistas
en perfecto sincronismo.

2. Carencias técnicas

Enrique Xerardo Macías Alonso. (Fondo familiar)

1. Acusmática: tipo de música electroacústica composta para ser reproducida mediante altofalantes.
2. Xoán M. Carreira nun artigo publicado en 1983 na Nosa Terra, mencio-

Despois dun infrutuoso proceso de investigación en arquivos documentais na cidade da Coruña, sobre a existencia dun arquivo ou inventario
do que foi o Laboratorio Electroacústico de Galicia, e da existencia do estudo da Filarmónica da
Coruña5 —unha vez confirmada a posesión de
Macías dun magnetófono TEAC 3440 catro pistas de bobina aberta, segundo documentación—,
debemos partir con tan só este dispositivo de gravación, e basearnos en hipóteses sobre as súas pri-
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na un primeiro concerto de música electroacústica celebrado en Vigo
antes de 1977, do cal non atopamos documentación que corrobore esta
información.
3. Música electroacústica: aplícase a toda a música na cal a electricidade
ten un rol que vai máis aló da amplificación e a produción desta música.
4. Peak: pico, pequeno led nos dispositivos de reprodución sonora que se
ilumina cando o sinal de entrada ten un nivel moi alto, é dicir, que satura.
5. No programa de man da estrea da obra Tempo morto menciónase este
estudo, malia que en conversacións co musicólogo Xoán M. Carreira este
desméntenos a súa existencia.


77.210.39.208

Enrique X. Macías traballando cun magnetófono TEAC 3440 (Fondo familiar)



meiras manipulacións electroacústicas realizadas
polo compositor vigués.
Apoiándonos en deducións e nunha lista de
requirimentos técnicos básicos —que dada a
época, estaría constituída por dispositivos analóxicos—, para Macías poder realizar as súas manipulacións sonoras nunhas condicións óptimas,
debería ter acceso a unhas instalacións dotadas
dunha mesa de mesturas de mínimo 4 canles; un
ecualizador dual de 15 bandas —o ecualizador
modifica a ganancia en decibeis (dB) dun determinado rango de frecuencias, neste caso de cada
banda e mesmo de forma independente as canles
L/R—; un rack de efectos composto por compresión dual —comprime dúas canles, dúas vías de
compresión do son, por exemplo, se reproducimos unha gravación nunha pista poderiamos
comprimir de forma independente cada canle L/
R—; e un delay6, cuns parámetros que poden
manipular o tempo de retardo e o feedback7
“duración do delay” —nun delay de 2 canles
pódense adxudicar tempos distintos á canle L e á
canle R, obtendo unha riqueza polirrítmica e contrapuntística, que xera unha amplitude de recursos sonoros, un rango maior de texturas e
espacialidade sonora—. Para finalizar os mínimos
requirimentos técnicos, necesitaría uns monitores
de escoita, que ben poderían ser substituídos por
uns auriculares.
Esta lista mínima que acabamos de confeccionar, non era de primeiras o que estaba ao
alcance do novo compositor. Con todo, grazas a
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unha entrevista que lle realizaron, sabemos que
tivo acceso ás instalacións de Radio Popular en
Vigo (A. A 1978: 40-41).
O compositor olívico, co magnetófono, tiña
a posibilidade de realizar no seu domicilio gravacións transplante, ou noutras localizacións,
gravacións de fontes naturais, xerando unha
serie de materiais limpos para, unha vez chegado
ao estudo, traballar unicamente na manipulación sonora. Desta forma, o magnetófono permitíalle realizar na súa residencia a fase de
montaxe de cintas, ou bandas magnéticas, e así
reducir tempo e posibles custos económicos no
estudo. Outro recurso posible sería a realización
directa dunha gravación manipulada, xa que no
caso do magnetófono temos a opción de modificar o son, variando a lonxitude da onda
mediante a velocidade de reprodución. Por
exemplo a nota “La” 440 (440 oscilacións por
segundo), reproducida ao dobre de velocidade
dá un resultado de 880 oscilacións por segundo,
se despois gravamos esta reprodución soaría
unha frecuencia de 880Hz = á nota “La” oitava
aguda —Macías podía xerar notas en diferentes
tesituras, empregando as velocidades de reprodución da cinta—. Estes materiais, unha vez
manipulados, poderíanse remanipular nos estudos, ampliando considerablemente a paleta
sonora, aplicando as posibilidades que lle podían dar eses dispositivos como o ecualizador e o
rack de efectos antes nomeados, previo á montaxe final da banda magnética.
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3. Evolucións das primeiras
manipulacións
Como mencionabamos anteriormente, o ano
1977 foi especialmente produtivo para Macías,
xa que concluiría as súas primeiras obras electroacústicas Tempo morto, Diálogos monologados e
Secuencias (Carreira/Balboa 1979: 59), obras das
que, desafortunadamente, non conservamos as
súas partituras, nin ningún rexistro sonoro. Contamos, iso si, con diversos materiais como son os
programas de man e rexistros de hemeroteca que
confirman a súa existencia e reprodución pública. No caso destas obras, o compositor desvela
nunha entrevista datos interesantes sobre o
punto de partida dos materiais sonoros.
He hecho música concreta a un nivel muy pobre,
como se puede hacer en Galicia. Si tuviéramos
más medios (laboratorios musicales) podríamos
seguir trabajando en nuestro rico folklore, que no
está muerto. Pensemos, para el sonido, en los
carros de bueyes, en el rezo de las iglesias, de las
sierras, en lo que podríamos entender por típico
folklore arcaico…8

O denominado por aquel entón Instituto
Nacional Masculino Santa Irene de Vigo, xa era
un centro educativo que contaba cun Departamento de Música no que queda máis que constatada a súa forte aposta non só musical, senón
cultural, ao realizar a presentación da obra
Tempo morto, exposición dun total de vinte e
cinco esculturas, relevos e música electroacústica
realizada para ser representada conxuntamente
—instalación sonora multidisciplinar— polo
escultor Antonio Quesada e Enrique Macías.
Esta exposición puido visitarse do 3 ao 10 de
maio, sendo o venres día 6 de maio de 1977 a
data escollida para a súa presentación oficial da
man dos creadores. A data desta representación
é un momento dobremente transcendental para
a historia da música galega, xa que estamos a
rexistrar por primeira vez en Galicia un novo
formato de manifestación artística, a representación dunha “instalación multidisciplinar”, neste
caso a combinación de artes plásticas e música
electroacústica formando unha soa obra. Pero
sobre todo, asistimos á primeira reprodución
dunha obra musical dun autor galego, composta
con medios electrónicos, con máis exactitude,
dunha obra acusmática concreta9. Nacía así de
mans de Enrique Macías a música electroacústica en Galicia.
A obra concreta Secuencias, realizada nos estudos de Radio Popular de Vigo e no Conservatorio da Coruña, partindo de materiais da
natureza, foi estreada o 25 de novembro dese
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Portada do programa do primeiro concerto en Galicia de música electroacústica. (Material recompilado e dixitalizado
por Roberto Oliveira-Ogando do fondo familiar)

6. Delay: atraso, efecto de son que consiste na multiplicación e atraso
modulado dun sinal sonoro. Unha vez procesado o sinal, mestúrase co
orixinal.
7. Feedback: retroalimentación, cantidade de veces que se repite o sinal
sonoro podendo ser calquera valor entre un e infinito.
8. Rivas, Manuel (1976). “Enrique G. Macías, un compositor. Estamos
sufriendo violencia desde todos los puntos de vista”, El Ideal Gallego,
Galicia, mércores 1 de setembro 1976.
9. Acusmática concreta: termo que se refire á música composta para ser
reproducida por altofalantes, e que utiliza sons de orixe acústica e natural como fontes para o material de composición.
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mesmo ano no Instituto Nacional Masculino
Santa Irene de Vigo. Este concerto foi o primeiro integramente de música electroacústica que se
realizou en Galicia, segundo os nosos rexistros.
Estivo formado ademais polas obras Artikulation,
de György Ligeti; Diamorphoses, de Iannis Xenakis; un fragmento do Canto dos adolescentes, de
Karlheinz Stockhausen; variación Nº 15 das
Variacións para unha porta e un suspiro, de Pierre
Henry; La fabbrica illuminata, de Luigi Nono;
e as estreas de Woyzeck, de Javier Maderuelo e
Secuencias.
Diálogos monologados, obra dedicada a BandaOrquestra da Coruña, non foi estreada ata o 23
de abril de 1978. Concerto realizado no Teatro
Rosalía da Coruña, baixo a batuta do mestre
Roxelio Groba, segundo recolle a publicación
“Enrique Macías. Os camiños da nova música en
Galicia (I)”, en A Nosa Terra (Carreira 1978: 18).
A obra está escrita pra frauta, oboe clarinete en si
bemol, clarinete baixo en si bemol, fagot, tuba,
tres percusionistas e banda magnetofónica. Esta
recolle as voces dos dous membros do grupo poético Rompente recitando o poema “Comando e
fuga min ou varios”. […] A obra presenta unha
estructuración bastante ben pensada —as veces
desexaríase unha meirande concisión— recaíndo
moito do peso na percusión, cunha escritura moi
complexa pra os intérpretes. Se ben existe unha
utilización constante dunha “cita” na parte de
oboe, a partitura de vento recaba pra si un papel
máis secundario, entrelazándose as frases duns
coas dos outros na creación dunhas tensións testurais non moi orixinais, pro si moi efectivas.



Macías continuaría as súas investigacións sonoras
no campo da música electroacústica, e en decembro de 1977, en Vigo, comezaría a elaborar o que
o 26 de xaneiro de 1978 acabaría asinando como
unha obra para soprano, cinta magnética, dous
magnetófonos, dous percusionistas e piano Poema
de Requiem. Esta obra que conservamos do fondo
familiar, composta con texto do noso escritor
Celso Emilio Ferreiro, foi comisionada por Radio
Nacional de España (RNE) para a súa programación especial de Semana Santa. Interpretada polo
grupo Koan, baixo a dirección de J. Ramón Encinar, a súa estrea foi emitida no segundo programa
de RNE o luns 20 de marzo, con posteriores
retransmisións os días 23, 24 e 26.
De gran relevancia é a súa instrumentación e
a utilización de novas grafías para a interpretación desta composición. Organizada nun pentagrama convencional pero de execución
espazada, a instrumentación está composta
cunha riqueza tímbrica e de texturas inmensa,
sobre todo nas partes dos dous percusionistas,
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onde os seus sets son unha amálgama de materiais e de cor, con sons determinados e indeterminados10 metálicos compostos polo vibráfono,
as dúas campás tubulares G#, C#; tam tam profundo, tam tam medio, gong medio, cymbals
medio e grave; instrumentos de parches, tres
pailas11 e unha caixa; unhas maracas e cinco
wood blocks.
Xunto cos percusionistas, o pianista comparte unha lista de instrucións para a utilización do
piano con baquetas de diferentes materiais, arcos,
regra de plástico; e con diferentes morfoloxías de
execución: percutindo, rascando, velocidades etc.
No caso da voz, a súa lista conforma unha paleta
de posibilidades en execución: recitado, duración, entoación, e mesmo de manipulación do
micrófono, xa que o autor detalla que partes han
de ser executadas con micro aberto ou pechado,
especificando a utilización dun micrófono direccional12, para non recoller sons dos demais instrumentistas.
Nos tres magnetófonos, concibidos para utilizar un deles como principal —coa reprodución
da cinta magnética pregrabada da mesma parte da
soprano—, debe axustarse moito a duración
de cada nota, e colocar cinta branca para non
empregar un método de aceso e apagado, polo
que só se utilizaría o aceso inicial. E os outros
dous utilízanse en anel, conectados entre si, para
en tempo real gravar a interpretación da voz e
reproducila cun desfasamento de 4 segundos
—especificados en partitura— como unha segunda cinta magnética, creando así unha superposición sonora, xerando un contido sonoro
maior e dando unha sensación numérica de sexteto, de música electroacústica mixta con soporte fixo 13.
Pouco despois, o compositor mergullábase
novamente —xa que a partitura nos revela o mes
de xaneiro como comezo do novo proxecto—,
nun texto combinado de Celso Emilio Ferreiro e
Carlos Drummond de Andrade, titulando a este
novo traballo Longa noite de pedra, para voz feminina e banda magnetofónica. Partitura finalizada
o 6 de marzo, foi estreada o 26 de abril, nun programa integrado por obras de John Cage, Luciano Berio, María Escribano, Llorenç Barber,
Abdullah Martínez e Abad-Iborra, na sala Félix
de Madrid a cargo da soprano Esperanza Abad,
pioneira especialista en música contemporánea e
cofundadora nos anos 70 do Laboratorio de
Interpretación Musical (LIM). Tras a estrea, a
actuación sería retransmitida no segundo programa de RNE.
Esta partitura de notación mixta —convencional e gráfica—, do mesmo xeito que Poema de
Requiem, utiliza unha páxina previa con instrucións gráficas para a súa interpretación moito
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Notación mixta da obra Longa noite de pedra. (Material recompilado e dixitalizado por Roberto Oliveira-Ogando do fondo familiar)

máis ampla que a anterior obra, podendo falar
dunha evolución semiótica do autor. No aspecto
da difusión sonora, Macías optou por unha redución de dispositivos, realizando unha banda magnetofónica de dúas pistas en estéreo con contidos
diferentes en cada unha, especificando que a intérprete deberá guiarse pola banda B, xa que a
banda A non ten ningún cambio significativo,
senón que é un constante recitado a modo de
loop14, recurso sonoro que enriquece as posibilidades de composición, achegando un son continuo de fondo que dá soporte e que fai que a
melodía se escoite con máis forza.
Queremos destacar a existencia neste mesmo
ano da obra acusmática concreta Cariátides, froito dos seus traballos no estudo da Radio Popular,
obra da que non se conserva ningún tipo de
rexistro sonoro, partitura ou gráfica. Esta composición electrónica baseada nun poema de Antón Reixa, foi estreada no acto de apertura da
exposición “Minerais, vexetais, animais” do pintor Antón Patiño, na antiga Sala de Arte da Caixa
de Aforros de Vigo, e da que tivo lugar unha
segunda reprodución o día 15 do mesmo mes no
acto de clausura.
Xa en 1979, concretamente o 15 de maio, no
Auditorio da Caixa de Aforros de Vigo, actual
Abanca, realizábase dentro das actividades que o
Círculo Ourensán Vigués con motivo da “Campaña das Letras Galegas”, a estrea absoluta da obra
para seis voces, tres magnetófonos e transformacións electroacústicas Oligospérmia. De notación
completamente gráfica e con textos do Grupo de
Comunicación Poética Rompente, na interpretación desta estrea interviñan seis voces do coro de
cámara Ars Musicae de Pontevedra.
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10. Determinados e indeterminados: referente aos instrumentos de percusión, dise dos instrumentos de son determinado, aqueles que producen
vibracións regulares que se poden medir nunha nota concreta, e indeterminados, aqueles que dando un timbre pódense clasificar por alturas pero
non por notas concretas.
11. Pailas, rumberas ou timbal cubano: tambores de membrana simple e
corpo metálico montados por parellas. Normalmente utilizados en músicas latinas.
12. Micrófono direccional: capta o son dunha dirección específica.
13. Electroacústica mixta con soporte fixo: interacción entre instrumentos
acústicos, sons electrónicos de procesado en tempo real, baixo a reprodución dun dispositivo con sons pregrabados.
14. Loop: bucle, proceso sonoro, sistema ou estrutura circular, que termina onde comeza e viceversa.
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Plano de escena para a produción de Oligospérmia. (Material recompilado e dixitalizado por Roberto Oliveira-Ogando do fondo familiar)



Como xa viñamos observando nos anteriores
traballos, unha páxina de instrucións gráficas
precede a partitura. Como dato significativo e
salto cualitativo en termos de produción, o compositor proseguiu no seu afán evolutivo engadindo a esta sección unha serie de notas para a
montaxe da banda magnetofónica, un esquema
de montaxe e localización de dispositivos, localización escenográfica dos intérpretes, e a máis
importante, o engadido das notas á partitura de
difusión sonora para os técnicos de son, parte
esencial na representación de repertorio electroacústico.
Neste novo traballo de Macías visualizamos
unha vez máis o tratamento desa mestura de dispositivos en número, exactamente tres magnetófonos, e esa nova incorporación que resulta do
máis interesante, o requirimento de dous técnicos
de son, os cales se encargarán dunha serie de
directrices indicadas en partitura, para a manipulación sonora en tempo real, tanto das voces (fontes acústicas) como dos magnetófonos (fontes
electrónicas). Cun plano de escena impecablemente representado no esquema de montaxe,
para a representación desta obra requírense dous
sistemas de PA15, e unha mesa de mesturas de 8
canles, que recibirá sinal en estéreo procedente
das seis canles das voces, a canle do director —
que ha de recitar unha serie de textos—, e unha
última canle do magnetófono utilizado como
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soporte —con materiais pregrabados—. O segundo sistema de PA recibiría sinal directo dos dous
magnetófonos en anel, colocados entre si a un
rango de distancia de 50 a 76 cm, para así reproducir estes rexistros cun desfasamento de entre 3
e 41/2 segundos. Estes son utilizados para gravar
en tempo real unha room16 mediante os dous
micrófonos estéreo omnidireccionais17, situados
no centro do escenario.

4. Conclusións
A experimentación sonora de Enrique X.
Macías, como puidemos observar, seguía nun
continuo desenvolvemento mostrando un grande interese en labrar un repertorio destas características, que supuxo pola súa banda unha rápida
evolución na súa capacidade de manipulación
sonora a pesar da falta de medios que tiña á súa
disposición.
O compositor desvélanos que non se ía quedar moito tempo en composicións meramente
para cinta magnética. Ten a súa lóxica e é un primeiro paso sensato, partir dunha instrumentación tecnicamente coñecida —dado que os seus
inicios compositivos foron obras para percusión—, e de materiais acústicos manipulados en
estudo como fonte natural de composición.
Macías pasou, en apenas un ano, de realizar as
súas primeiras manipulacións nun estudo, a xerar
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as súas primeiras obras de música concreta, utilizando sons de orixe acústica como fontes para o
material de composición. Materiais empregados
nas súas obras acusmáticas Tempo morto e Secuencias. O seguinte paso dado foi realizar as obras
mixtas con soporte: Diálogos monologados, Longa
noite de pedra e Poema de Requiem, esta última
composición engadindo na súa configuración
estrutural sonora unha mestura de soportes,
constituída pola cinta magnética, os magnetófonos en vivo e os intérpretes, para finalmente
—como último paso evolutivo nesta primeira
época do novo compositor—, realizar a obra
máis complexa tecnicamente. Oligospérmia, para
electrónica mixta con soporte e manipulación en
vivo, engade a introdución en partitura a figura
esencial dos técnicos de son, como fontes de
manipulación electrónica. Progreso interesante á
vez que comprometido, xa que este tipo de eleccións normalmente dificultan, en termos técnicos-económicos, a reprodución en concerto da
obra. Este requirimento da figura dos técnicos de
sonorización con nocións —non tan básicas—
de lectura de partituras musicais ou de notación
gráfica para realizar transformacións electroacústicas, será indispensable nas creacións posteriores
do compositor, pero foi nestas primeiras obras
nas que aprendeu as técnicas —e a estética— do
que viría despois ■
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15. PA: siglas do inglés “Public Address System”, un sistema de megafonía empregado para dirixir o son principal dunha actuación ou concerto
ao público asistente na sala ou recinto.
16. Room: captación dos instrumentos na contorna acústica.
17. Micrófonos omnidireccionais: teñen un diagrama polar de 360°, o que
significa que captan todos os sons independentemente da dirección.

Notación gráfica da obra Oligospérmia. (Material recompilado e dixitalizado por Roberto Oliveira-Ogando do fondo familiar)
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