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I find it so amazing when people tell me that the electronic music has not got 

soul and they blame the computers. They got their finger and point at the 

computers like, 'There's no soul here!' It's like, you can't blame the computer. 

If there's not soul in the music, it's because nobody put it there. And it's not 

the tool’s fault.
1
 (Citat per Björk Guðmundsdóttir) 

  

                                                           
1
 Em sembla sorprenent quan la gent em diu que la música electrònica no té ànima i culpen als ordinadors. 

Agafen el seu dit i assenyalen al ordinadors com, “No hi ha ànima aquí!”. És com, no pots culpar als ordinadors. 

Si no hi ha ànima a la música, és perquè ningú l’hi ha posat. 
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1. Introducció 

 

1.1. Tema i objecte d’estudi 

 

El tema d’aquest treball de recerca és un instrument de música moderna amb gran influència 

de la tecnologia informàtica anomenat Reactable. L’objecte d’estudi en concret és la 

metodologia o el procés per poder arribar a crear una melodia elaborada i harmònica.  

 

1.2. Hipòtesi 

 

Una primera hipòtesi plantejada en aquest treball és que qualsevol gènere musical pot esser 

representat amb la Reactable o, el que és el mateix, es poden elaborar tota classe de melodies 

independentment de l’estil musical al qual formin part. La segona i última hipòtesi és que els 

loops
2
 són la base del funcionament d’aquest instrument.  

 

1.3. Objectius 

 

Per poder afirmar o negar les hipòtesis plantejades amb seguretat, m’he plantejat tres 

objectius que m’ajudaran a aconseguir-ho. El primer objectiu és conèixer una mica aquest 

instrument, tant pel que fa al seu funcionament com a la seva història, músics o altres 

elements que l’envolten. Un cop posat en context i coneixedor del seu ús, donem pas al segon 

objectiu que és fer una anàlisi musical de cançons, preferiblement conegudes, de diferents 

estils musicals. Amb tot això s’arriba al tercer i últim objectiu que és dur a terme aquestes 

cançons amb la Reactable i, d’aquesta manera, poder comprovar la certesa o la falsedat de les 

dues hipòtesis.  

 

1.4. Metodologia i estructura 

 

Per tal d’assolir el primer objectiu  proposat per poder verificar les dues hipòtesis, he cercat 

informació tant en pàgines web diverses, com en llibres de música moderna i he rebut 

                                                           
2
 En català bucle, seqüència de sons que pot ésser executada repetidament. 
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informació directament d’experts en la matèria a les masterclass i del mateix creador de 

l’instrument, amb el qual he estat en contacte per correu i he tingut l’ocasió d’anar-lo a visitar 

a la universitat i fer-li una entrevista. Pel que fa als dos objectius que resten, que estan més 

relacionats amb el treball de camp, m’he ajudat de les partitures que he pogut obtenir a través 

d’un portal web. Ja que l’anàlisi requeria un cert coneixement de solfeig, he recuperat els 

apunts de música d’anys anteriors i m’he ajudat amb llibres de música i  pàgines web sobretot. 

Per últim, per poder recrear aquestes cançons prèviament analitzades i així complir el tercer 

objectiu, he comptat amb l’ajuda d’un company aficionat al tema de la música electrònica i 

que m’ha ajudat facilitant-me un programa creador de loops, l’Ableton Live 9, i que, 

juntament amb l’aplicació oficial de la Reactable per a mòbils i tauletes, m’ha permès dur-les 

a terme.  

L’estructura del treball ve donada per la metodologia que es segueix per assolir els objectius. 

En primer lloc, cal fer un apunt respecte del nom Reactable. En ser una paraula anglesa, 

s’hauria d’escriure en lletra cursiva però al llarg del treball la trobarem amb lletra estàndard ja 

que surt repetides vegades i es faria molt empallegós per al lector. El treball està dividit en 

dos grans blocs. Primer de tot, trobem dins el primer bloc, el marc teòric, la informació 

principal de l’objecte, tant com pel que fa al seu ús, la seva història, etc. Es dóna més 

importància al funcionament intern de l’instrument ja que el seu saber és la base per a poder 

seguir amb el segon bloc, la part més pràctica del treball, on hi trobem exposats els dos 

mètodes o opcions a seguir per recrear amb l’instrument les cançons analitzades. Al final del 

treball hi ha adjuntats els annexos amb la biografia i l’entrevista al creador i portador del 

projecte, els principals artistes que l’usen, els productes Reactable, les exhibicions fetes, les 

imatges que complementen el marc teòric i pràctic, l’escàner de l’anàlisi a mà de les cançons, 

una col·lecció de sons representatius de la Reactable i que poden ajudar a una millor 

comprensió de certs conceptes musicals i un altre apartat on s’expliquen altres usos o 

experiments que s’han dut a terme seguint el model d’aquesta taula. 

 

1.5. Motivacions personals i justificació 

 

La principal motivació personal que m’ha dut a fixar la Reactable com a tema del meu Treball 

de Recerca és l’admiració tant per la música electrònica com per aquest innovador instrument. 

Vaig assabentar-me’n de la seva existència per primera vegada en un programa de televisió i 

em va cridar especialment l’atenció el seu disseny i la seva visualitat. Un dels factors que ha 
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estat un estimulant clau per acabar-me de decidir si dedicar el treball a la Reactable va ser 

l’assistència a una masterclass del músic Julio Navas, que va resultar ser una gran 

experiència. Valorant tot això, amb una idea clara del que perseguia i la possibilitat de poder 

contactar amb el seu creador i altres experts en l’àmbit, vaig tirar el projecte endavant. A més 

a més, és una satisfacció personal poder crear o, en aquest cas, recrear una sintonia i permetre 

que l’altra gent l’escolti i la pugui valorar. Tanmateix, és cert que el tema del treball no està 

massa encarat als estudis que pretenc cursar posteriorment, que estarien més relacionats amb 

la tecnologia, però la Reactable també té tant la seva part de tecnologia d’aparells, és a dir, el 

hardware, com la part de tecnologia d’ordinadors, el software. I el que és més, en tant que es 

tracta d’un treball que s’hi ha de posar moltes ganes, interès i esforç, vaig creure convenient 

escollir un tema amb el qual estigués el màxim de segur que gaudiria desenvolupant-lo. 

Personalment, i no sóc l’únic, penso que la Reactable és un instrument que només un tant per 

cent molt minoritari del la població el coneix o n’ha sentit a parlar. És per això, doncs, que el 

meu treball pot ajudar a conèixer, d’una manera alternativa, una mica aquest instrument 

elaborat en terres catalanes, quelcom destacable, aprofitant la popularitat de cançons de 

diferents estils, i d’aquesta manera poder atraure un major nombre de persones. 

 

1.6. Agraïments 

 

En primer lloc, m’agradaria agrair tant al meu pare Àngel Vilamitjana i la meva mare Joana 

Juanhuix com a la meva germana Carla Vilamitjana, per el suport que m’han demostrat durant 

el dia a dia del procés d’elaboració d’aquest llarg treball i per les opinions i suggeriments 

prestats en els moments que ho he necessitat. 

Seguidament, també m’agradaria donar les gràcies als professors de l’institut que han dedicat 

part del seu temps en ajudar-me en certes qüestions del treball, en especial la meva tutora del 

treball, la Carina, que gràcies al seu seguiment i indicacions donades per a elaborar-lo, tot ha 

resultat més senzill. 

D’altra banda, estic molt agraït per l’ajuda prestada per un dels companys de curs, l’Eduard 

Freixas,  que m’ha facilitat el programa per a la creació de loops i m’ha instruït tant pel que fa 

al funcionament del programa en concret com en temes de música electrònica, totalment 

necessaris per a la recreació de les cançons. 
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També m’agradaria donar les gràcies al meu tiet, l’Ernest Planagumà, per haver-me ajudat i 

facilitat el material per a la gravació en vídeo de les taules elaborades. 

Finalment, agraeixo molt l’ajut dels professionals en el tema amb els quals he pogut contactar 

i que m’han ajudat a resoldre dubtes i millorar certs aspectes de la recerca. A més a més, 

m’han proporcionat una informació totalment segura i de primera mà. Principalment, he de 

donar gràcies al creador de la taula, en Sergi Jordà, per haver dedicat una part del seu temps a 

atendre’m en una visita a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i explicar-me àmpliament 

el món de la Reactable. A més a més, agraeixo la seva correspondència per correu electrònic 

ja que ha estat constant i eficaç. En últim lloc, dono les gràcies al professor Dani Macaya de 

la Universitat de Girona per haver-me guiat i resolt dubtes que m’han anat sorgint, i al músic 

Julio Navas, per haver respost a la meva curiositat durant la seva masterclass a l’Eumes 

Girona, abans d’iniciar el treball. 
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1. Introducció a l’instrument 

 

La Reactable és un instrument de música electrònica, amb un disseny caracteritzat per la seva 

simplicitat i la intuïció dels moviments que ofereix a l’espectador, que està basat en la 

captació, a través d’una càmera, de la posició dels objectes que hi interactuen i la 

transformació d’aquestes imatges captades en sons. Inspirat en els sintetitzadors modulars 

Moog dels anys 60, aquest instrument permet que diversos usuaris puguin interactuar 

simultàniament de tal manera que podem parlar d’un instrument en el qual pot ser-hi present 

la col·laboració de més d’un músic. 

Va ser desenvolupat per un grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra de 

Barcelona format per Sergi Jordà, Marcos Alonso, Günter Geiger i Martin Kaltenbrunner. 

Aquest projecte es va iniciar l’any 2003 amb la idea de crear un instrument basat amb la 

tecnologia dels ordinadors i sense estar lligat a una altra tecnologia predeterminada. Des de 

llavors, la seva fama dins del món musical ha augmentat notablement però segueix essent un 

instrument poc conegut per a la majora de la població. Des de la companyia Reactable 

Systems, s’intenta fer conèixer i comercialitzar aquest invent amb propostes innovadores com 

els diferents productes que es troben a l’abast de milers de persones, com per exemple 

l’aplicació per a mòbils, i s’organitzen espectacles i esdeveniments on n’és el principal centre 

d’atenció. 

L’instrument consta d’una estructura externa molt senzilla però eficaç alhora. Els objectes que 

el formen (un projector, una càmera i una taula, principalment) no són gens específics, sinó 

tot el contrari. El que realment fa d’aquest conjunt d’objectes un instrument és el software
3
 

que té al darrere. Es tracta del software ReacTVision, també desenvolupat per dos membres de 

la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 

Músics com Julio Navas,  Gui Boratto o Oliver Huntermann l’utilitzen amb freqüència en les 

seves actuacions. D’altres més famosos com són el DJ francès David Guetta o Coldplay han 

tingut l’ocasió de provar-lo i fer-ne ús també en alguna actuació, però la principal responsable 

de l’èxit emergent de la Reactable és l’artista islandesa Björk. 

  

                                                           
3
 Distingim el software bàsic, que és el conjunt de programes lliurats pel fabricant d’un ordinador, del software 

d’aplicació, que és el conjunt de programes escrits per l’usuari d’aquest ordinador per a unes aplicacions 

determinades. En aquest cas estem parlant del d’aplicació, ja que no ve integrat en l’ordinador, sinó que ha estat 

creat. 
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2. Història de l’instrument 

 

La Reactable va ser desenvolupada l’any 2003 per un grup d’investigadors de la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona: Sergi Jordà, Günter Geiger, Martin Kaltenbrunner i Marcos 

Alonso. 

La seva primera aparició en públic va ser dos anys més tard, l’any 2005, en un concert públic 

en el Congrés de Internacional de la Música Informàtica de Barcelona. Però la seva 

popularitat va començar a créixer notablement després de la pujada de tres vídeos al Youtube, 

l’any 2006. El seu esclat final es va produir un any després quan la famosa cantant Björk va 

utilitzar-la durant la seva gira Volta. 

L’instrument ha anat agafant nom dins del món de la música electrònica durant els últims 

anys. S’han fet més de 200 presentacions en més de 30 països diferents. A més a més, ha 

rebut molts títols importants com el Golden Nica, el Yellow Pencil aconseguit dues vegades 

consecutives, el Hot instrument of the Year de la revista Rolling Stones Magazine, o el premi 

Ciutat de Barcelona. 

Recentment, altres músics importants com Coldplay l’han utilitzat en el seus concerts, en 

aquest cas a l’iTunes Festival
4
.  

 

3. Estructura i funcionament 

 

La Reactable gaudeix d’un disseny molt senzill i intuïtiu que permet que fins i tot els més 

amateurs o inexperts en el món de la música i la tecnologia puguin utilitzar-lo, això sí, amb 

les seves limitacions. D’altra banda, permet als més professionals poder experimentar amb 

una gran varietat de sons i crear melodies altament elaborades. 

És un instrument que consta d’una superfície semitranslúcida i tangible, amb una càmera de 

vídeo a l’interior que analitza la posició, la orientació i tots els diferents tipus de moviments 

de cada un dels objectes que estan situats a sobre seu. Cada objecte, segons la seva funció, té 

una forma o un altra i un dibuix o disseny específic. Així doncs, la càmera situada sota del 

tauler capta en tot moment la disposició tant dels objectes com de les seves cares identificant-

                                                           
4
 Esdeveniment celebrat  anualment a Londres des de l’any 2007 i que consisteix en diversos concerts durant 

trenta nits els quals aconsegueixen reunir grans noms de la música contemporània. 
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ne el dibuix i a través d’un software específic, es tradueixen aquestes imatges en sons. Amb 

una combinació d’aquestes accions i diferents elements es poden crear infinitat de 

composicions musicals. Simultàniament, un projector que es troba situat també a sota el tauler 

rep informació de les imatges capturades amb la càmera i analitzades pel software i, a amb la 

tecnologia TUIO, interpreta aquesta informació i la converteix en projeccions animades de 

llums i colors que donen informació sobre la posició i l’acció que està duent a terme cada 

objecte que interactua. D’aquesta manera, s’aconsegueix que l’ús l’instrument sigui quelcom 

molt intuïtiu per al músic i visual i agradable per a l’espectador. A més a més, el fet que 

diverses persones puguin saber el que està succeint en cada moment fa que sigui un 

instrument en el qual sigui possible la col·laboració de més d’un músic a la vegada. 

[Vegeu pàg. 55 dels annexos] 

 

4. Funcionament intern 

 

La Reactable és un instrument tangible basat en el concepte dels sintetitzadors modulars, és a 

dir, que utilitza les variacions de voltatge
5
 per a la producció de so. Es compon de diversos 

blocs cadascun dels quals representa un mòdul de processament diferent o, el que és el 

mateix, una acció diferent. Movent aquests objectes sobre la pantalla s’activen els mòduls i es 

visualitza l’estat de cada un. Els paràmetres d’aquests mòduls de processament es poden 

modificar gràcies a la tecnologia multi-tàctil
6
. 

 

4.1. Conceptes generals 

 

Just al mig de la taula semitranslúcida trobem un punt blanc. Aquest punt representa la sortida 

del so i, per tant, tot el que està connectat amb aquest punt produirà un so. A més a més, 

aquest punt també és una ona latent que representa el tempo actual de la taula i s’utilitza per 

sincronitzar els diversos objectes que estan actuant. 

 

                                                           
5
 Equivalent a la diferència de potencial entre dos punts d’un circuit elèctric i representa el treball efectuat per 

una unitat de càrrega per traslladar-se d’un punt a un altre. La unitat de mesura són els volts (V). 
6
 Tecnologia que permet una relació persona-aparell gràcies a una interfície, és a dir, és una funcionalitat que 

permet posar en comunicació sistemes amb diferents funcions a través d’una superfície tàctil i un programari que 

interpreta simultàniament aquests contactes. 
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4.1.1. Classes d’objectes 

 

Tenim quatre tipus diferents d’objectes: els generadors, els efectes i filtres, els controladors i 

els controladors globals. Un objecte actuarà de la mateixa manera que un altre del mateix 

tipus. Cadascun té una forma diferent. 

 

 

 

 

 

4.1.1.1. Generadors 

 

Tal com el nom indica, els generadors són els objectes que creen so. Tenen una forma 

quadrada. Tots els generadors tenen en comú que no necessiten cap altre objecte connectat a 

ells per tal de que es puguin escoltar. Quan se situen sobre la taula, es connecten 

automàticament de manera directa amb la sortida d’àudio, el punt blanc, o indirectament a 

través dels efectes i filtres. Tots els generadors poden rebre ordres de control, dels 

controladors i enviar dades de so a la sortida d’àudio directament o a través d’efectes i filtres. 

En trobem de 4 tipus: els oscil·ladors, els reproductors de loops o bucles, els samples i les 

entrades d’àudio. 

 

4.1.1.2. Efectes i filtres 

 

Els efectes i els filtres també tenen una forma quadrada però amb les cantonades arrodonides. 

Per tal de poder generar so, necessiten un so d’entrada provinent d’un generador o d’un altre 

efecte o filtre. Normalment, es col·loquen en la línia de connexió d’un generador. D’aquesta 

manera, l’efecte s’aplica automàticament al so que el generador està emetent. Els efectes 

també tenen entrades de control i es poden connectar als controladors. També trobem quatre 

diferents tipus d’efectes i filtres: els filtres, els delays, els moduladors i els wave shaper. 

Fig. 1:Classes d’objectes de la Reactable. Font: Reactable Manual 
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4.1.1.3. Controladors 

 

Els controladors, que tenen una forma rodona, envien dades de control a l’objecte més proper. 

Hi ha tres tipus de controladors: els LFO (Low Frequency Ocillators), és a dir, oscil·ladors de 

freqüències baixes, els seqüenciadors i les entrades MIDI
7
 o acceleròmetres en el cas del 

Reactable Mobile. 

 

4.1.1.4. Controladors globals 

 

Els controladors globals són aquells que modifiquen el comportament de tota la taula, com 

pot ser el tempo o el volum. Tenen forma d’estrella i no es connecten amb cap altre objecte.  

 

4.1.2. Classes de connexions 

 

Segons quins objectes connectem trobem dos tipus diferents de connexions. Ambdues es 

poden distingir clarament per la seva aparença. Les connexions d’àudio són aquelles en que es 

pot observar les ones generades per un generador. En canvi, les connexions de control 

visualitzen les dades de control enviades. 

 

 

 

4.1.3. Accions 

 

4.1.3.1. Moure objectes 

 

Simplement, s’ha d’agafar l’objecte i col·locar-lo on es 

vulgui. Moure’l pot variar la connexió amb els objectes que 

                                                           
7
 La Tecnologia MIDI (Musical Instrumental Digital Interface) és un conjunt de lleis que regulen i permeten la 

connexió i la transmissió de dades d’un dispositiu musical, ja sigui un sintetitzador, un seqüenciador, un 

controlador, etc. a un altre.  

Fig. 2: Classes de connexions de la Reactable. Font: Ibídem 

Fig. 3:desplaçament d’ un objecte. 

Font: Ibídem 



La Reactable: la creació de melodies 

17 
 

l’envolten. Perquè aquest deixi de funcionar, només s’ha de treure del mig de la taula i deixar-

lo en un lateral. 

4.1.3.2. Rotació d’objectes 

 

La rotació d’objectes és un moviment bàsic per controlar la 

Reactable. Segons el tipus d’objecte que fem girar, es produirà un 

canvi o un altre. Per exemple, si es fa girar un reproductor de 

loops, el loop que està sonant en aquell moment canviarà per un 

altre que tinguem introduït al reproductor. 

 

4.1.3.3. Canvi de subtipus d’un objecte 

 

Cada objecte té una icona que mostra al músic de quin tipus 

d’objecte es tracta. Per tal de canviar de subtipus, cal arrossegar 

aquesta icona cap a l’esquerra. Això farà que s’obri un menú on 

podrem canviar-li el subtipus.  

 

4.1.3.4. Panell de control 

 

Cada objecte té diversos panells que permeten una configuració 

addicional. Aquests panells s’obren arrossegant la icona del 

tipus d’objecte cap a la dreta. Cada pestanya pot ser 

seleccionada clicant a sobre. Per tancar els panells, només cal 

clicar la “x” del costat dret. 

 

4.1.3.5. Silenciar 

 

Les connexions entre els objectes es poden trencar amb la 

funció silenci. Aquesta acció es realitza traçant una línia em el 

Fig. 4:rotació d’un objecte. 

Font: Ibídem 

Fig. 5:canvi de la subcategoria 

d’un objecte. Font: Ibídem 

Fig. 6:maximització  dels panells 

de control d’un objecte. Font: 

Ibídem 

Fig. 7: acció de silenciar una 

connexió. Font: Ibídem 
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dit que vagi d’un costat de la connexió a un altre. Per tal de tornar a activar el so, s’ha de 

realitzar la mateixa acció. Una altra manera de silenciar una connexió és prement sobre la 

connexió en qüestió. Llavors, quan es vol desactivar el silenciat, només cal deixar de prémer. 

 

4.1.3.6. Paràmetres de control tàctils 

 

La majoria d’objectes tenen un paràmetre que es pot canviar 

tocant la pantalla al costat dret de l’objecte. Segons l’objecte 

que volem modificar aquest paràmetre serà un o un altre. 

Per exemple, en els generadors, el que es modifica és 

l’amplitud, mentre que ens els efectes es modifica el dry/wet
8
 i en els delays es modifica el 

guany de realimentació
9
.  

 

4.1.3.7. Enllaç dur 

 

Totes les connexions a la Reactable es basen en la distància entre els objectes. Per poder 

assegurar una connexió permanent entre dos o més objectes el que es fa és crear un enllaç dur. 

Per crear un enllaç dur només cal moure els objectes dos objectes molt a prop fins que es 

toquen i moure’ls de nou en la mateixa direcció però en sentit contrari, creant com un petit 

xoc. Podrem saber que l’enllaç dur s’ha creat perquè es 

visualitzarà la connexió de color vermell. Un cop haguem creat 

l’enllaç dur, ni la distància entre els objectes ni cap altre objecte 

que es col·loqui a la línia de la connexió interferirà en aquesta. 

L’enllaç dur només s’eliminarà quan es tregui un dels objectes 

fora de la taula o es realitzi la mateixa acció que s’ha fet per 

crear-lo. 

                                                           
8
 Simplement, es fa servir el concepte dry per referir-nos a una senyal inalterada, la senyal original que entra en 

un efecte. Per contrari, utilitzem wet per referir-nos a la senyal de sortida de l’efecte que, si aquest està activat, 

serà una senyal alterada. 
9
 També anomenada retroacció, consisteix en aplicar una fracció del senyal de sortida novament a l’entrada per 

tal que actuï també sobre el sistema. 

 

Fig. 8:control dels paràmetres tàctils 

d’un objecte. Font: Ibídem 

Fig. 9:enllaç dur entre dos 

objectes. Font: Ibídem 
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4.1.3.8. Bloqueig dels paràmetres de control tàctils 

 

Per tal que el paràmetre de control tàctil que té cada objecte al 

seu costat dret no causi problemes mentre s’està actuant, es pot 

bloquejar arrossegant el punt fora de l’objecte.  

 

4.2. Objectes específics 

 

[Vegeu pàg. 55 dels annexos] 

 

4.2.1. Generadors 

4.2.1.1. Oscil·lador 

 

L’oscil·lador és un contenidor de diferents formes d’ona el qual no 

reprodueix sons per si sol, sinó que necessita rebre dades de control 

d’un seqüenciador. 

 To: Quan es gira l’objecte s’activa l’envolupant
10

 i la 

freqüència
11

 de l’oscil·lador varia. El semicercle exterior del 

costat esquerra de l’objecte representa la nota que està 

sonant mentre que el semicercle interior representa 

l’octava
12

 en que es troba l’oscil·lador.  

                                                           
10

 Cada vegada entra un so, s’activa l’envolupant, el qual indica les diferents variacions d’amplitud que es 

produeixen durant el temps que el so dura. Per tant, l’envolupant és una funció obtinguda a partir de les 

variacions d’amplitud de so des de l’instant en que aquest comença a sonar fins que para. Aquesta funció es pot 

dividir en 4 fragments, les quatre fases (ADSR) de l’envolupant:  

 Attack: temps que tarda el so de passar del voltatge inicial (0V) al voltatge màxim. 

 Decay: temps que tarda l’envolupant en unir el punt de voltatge màxim amb el nivell de sostingut 

 Sustain: temps en que l’envolupant es manté en un mateix nivell, anomenat nivell de sostingut,  mentre 

dura la senyal, després d’haver-se superat les dues fases anteriors. 

 Release: temps que tarda l’envolupant en unir el nivell de voltatge sostingut amb el voltatge final (0V). 
11

 Nombre d’oscil·lacions per unitat de temps en un fenomen periòdic. 
12

 Interval que abraça les vuit notes d’una escala i en el qual la nota més aguda és la repetició de la més greu en 

la tessitura superior. 

Fig. 10:bloqueig dels paràmetres 

tàctils d’un objecte. Font: Ibídem 

Fig. 11:Oscil·lador. Font: 

Ibídem 
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 Amplitud: L’amplitud màxima de l’oscil·lador pot ser modificada movent el punt del 

costat esquerra de l’objecte. La posició d’aquest punt pot ser bloquejada amb la funció 

de bloqueig. 

 Subcategories: 

o Ona sinusoïdal: oscil·lador amb ona sinusoïdal pura. 

o Sawtooth: oscil·lador de dent de serra suavitzada. 

o Ona quadrada: Oscil·lador d’ona quadrada. 

o White noise: oscil·lador de soroll blanc
13

. 

o Creació de l’usuari: qualsevol forma d’ona genèrica pot ser creada pel mateix 

usuari amb aquesta funció. El canvi de forma de l’ona es produeix de manera 

instantània tan bon punt l’usuari dibuixa l’ona. 

 Panells de control: 

o Envolupant: modifica l’envolupant de l’oscil·lador.  

o Suboscil·ladors: es poden afegir diversos suboscil·ladors amb aquesta funció. 

o Forma d’ona: permet dibuixar a mà la forma d’ona de l’oscil·lador. 

 

4.2.1.2. Reproductor de loops 

 

L’objecte Loop reprodueix bucles. Pot ser utilitzat tan per bucles 

sincronitzats com bucles en el mode oneshot. 

 Seleccionar loop: Rotant l’objecte es pot seleccionar el loop 

que es vol. Hi ha quatre ranures de loops al costat esquerre 

de l’objecte.  

 Velocitat del loop: Quan es canvia en mode oneshot, es pot 

canviar la velocitat de reproducció del loop directament 

rotant l’objecte.  

 Amplitud: L’amplitud màxima del reproductor de loops pot ser modificada movent el 

punt del costat esquerra de l’objecte. La posició d’aquest punt pot ser bloquejada amb 

la funció de bloqueig. 

 Subcategories:  

                                                           
13

 Senyal aleatori que es caracteritza pel fet que els seus valors de senyal no guarden correlació estadística en dos 

instants de temps. Conseqüentment, el senyal conté totes les freqüències i totes tenen la mateixa potència. És el 

senyal del soroll que es troba a l’espai. 

Fig. 12: Reproductor de loops. 

Font: Ibídem 
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o Reproductor de loops: reprodueix loops sincronitzats al tempo principal.  

o Oneshot: reprodueix loops els quals se’ls pot modificar la velocitat i, en 

conseqüència, no estan sincronitzats al tempo global de la taula. 

 Panells de control: 

o Navegador: el navegador permet escollir loop que es vol utilitzar. Busca a la 

carpeta de documents de la Reactable i els descarrega dins de l’instrument. 

o Envolupant: modifica l’envolupant del loop quan aquest està connectat a un 

seqüenciador que li dóna ordres.  

o Opcions: defineix en quin moment el loop comença a sonar: al primer compàs, 

al cap d’un temps o bé al cap de quatre temps. També es pot ajustar el guany 

de volum en decibels. 

 

4.2.1.3. Sampler 

 

El sampler és un contenidor de diferents instruments. Una nota 

s’activa tan bon punt es col·loca l’objecte sobre la taula. En girar 

l’objecte també s’activa una nota. El Sampler sol utilitzar-se 

juntament amb un seqüenciador que li envia dades de control via 

MIDI, ja que per si sol no és capaç de reproduir melodies. 

 To: El semicercle exterior del costat esquerra de l’objecte 

representa la mitja nota que està sonant mentre que el 

semicercle interior representa l’octava en que es troba. 

 Amplitud: L’amplitud màxima del sampler pot ser modificada movent el punt del 

costat esquerra de l’objecte. La posició d’aquest punt pot ser bloquejada amb la funció 

de bloqueig. 

 Subcategories: 

o Mode Instrument: Les notes que sonen depenen de la nota predefinida del 

sampler, que es controla a través de la rotació de l’objecte. Per canviar el to 

d’una seqüència només cal rotar l’objecte. 

o Mode Bateria: en el mode bateria les notes que fa sonar el seqüenciador no es 

poden modificar rotant l’objecte. 

 Panells de control: 

o Buscador d’instruments: els buscador d’instruments permet escollir 

l’instrument que es vol utilitzar. 

Fig. 13: Sampler. Font: 

Ibídem 
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4.2.1.4. Entrades d’àudio 

 

L’entrada d’àudio ha de ser provinent d’un micròfon connectat a 

l’instrument. L’àudio pot ser processat com qualsevol altre 

generador.  

 Guany: Rotant l’objecte es pot controlar el guany de l’entrada 

d’àudio. 

 

4.2.2. Efectes i Filtres 

 

4.2.2.1. Filtre 

 

L’objecte filtre té la funció de filtrar l’àudio provinent d’objectes 

generadors d’àudio. Hi ha diferents classes de filtres. 

 Freqüència: Rotant l’objecte es modifica la freqüència de tall del 

filtre en el cas dels filtres de sons aguts o greus. En el cas d’un 

Bandbass, el filtre controla la freqüència central. 

 Ressonància: Amb el punt del costat esquerra de l’objecte es 

controla la quantitat de filtre o ressonància aplicada. 

 Subcategories: 

o Filtre de freqüències baixes: permet atenuar les freqüències inferiors a la 

freqüència de tall del filtre. 

o Filtre de freqüències altes: permet atenuar les freqüències superiors a la 

freqüència de tall del filtre. 

o Filtre Bandpass: només permet el pas de les freqüències aproximades al valor 

de la freqüència central. 

 Panells de control: 

o Control 2d: et permet controlar la freqüència del filtre (X) i la ressonància (Y) 

en dues dimensions. 

o Envolupant: controla l’envolupant de la freqüència del filtre. 

Fig. 14: Micròfon. Font: 

Ibídem 

Fig. 15: Filtre. Font: 

Ibídem 
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4.2.2.2. Delay 

 

L’efecte delay enregistra una entrada d’àudio, li aplica una 

realimentació i la torna a reproduir en un període de temps determinat. 

 Temps de retard: La rotació de l’objecte determina el temps de 

retard
14

. 

 Quantitat de realimentació: La quantitat de realimentació del 

retard pot ser controlada amb el punt blanc que hi ha situat a la 

dreta del dibuix. Quan s’estableix el valor màxim de l’entrada, 

el so es repeteix amb la mateixa amplitud amb la que entra.  

 Subcategories: 

o Reverb: proporciona un efecte que simula la persistència de so en un espai 

particular utilitzant diversos ecos. 

o Ping-Pong delay: realimentació creuada que crea un efecte de panoràmica
15

. 

o Feedback delay: realimentació clàssica. 

 Panells de control: 

o Control 2d: et permet controlar el temps de retard (X) i la quantitat de 

realimentació (Y) en dues dimensions 

o Envolupant: controla l’envolupant de la realimentació.  

o Opcions: permet modificar paràmetres addicionals. 

 

4.2.2.3. Modulador 

 

El modulador és un contenidor per diversos efectes que usen algun 

tipus de modulació en el so entrant. Els efectes poden ser tres: 

rignmodulation, cor i efecte flanger
16

.  

                                                           
14

 Temps que tarda el delay en tornar a reproduir el so realimentat i la durada d’aquest. 
15

 Efecte que modifica la mobilització dels sons pel camp d’estèreo, que és el camp sonor on es situen els sons, i 

que produeix una sensació de panoràmica. Un clar exemple on s’aprecia aquesta mobilització el trobem a l’inici 

de la cançó Lovers on the Sun de David Guetta, on es veu, sobretot abans que entri la veu, que les notes de la 

melodia van d’una sortida d’àudio a una altra.  
16

 Efecte que s’obté duplicant l’ona sonora original i modulant la obtinguda. És un efecte bastant utilitzat en 

música digital el qual produeix una mena de so metal·litzat oscil·lant.  

Fig. 16: Delay. Font: 

Ibídem 

Fig. 17: Modulador. Font: 

Ibídem 
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 Paràmetre principal: El paràmetre principal de l’objecte es modifica rotant l’objecte. 

Segons el tipus de modulador que s’utilitza, aquest paràmetre és un o un altre.  

 Dry/Wet: L’equilibri entre el so modificat wet i el so d’entrada dry pot ser controlada 

movent el punt del costat dret de l’objecte. Quan s’estableix el valor mínim, l’àudio 

passa sense veure’s modificat.  

 Subcategories: 

o Flanger: la intensitat de l’efecte flanger es pot modificar rotant l’objecte.  

o Cor: rotant l’objecte es modifica la profunditat de l’efecte cor.  

o Ringmodulation: el to de l’efecte ringmodulation es modifica rotant l’objecte. 

 Panells de control: 

o Control 2d: et permet controlar el paràmetre principal (X) i la quantitat de 

dry/wet (Y) en dues dimensions. 

o Envolupant: controla l’envolupant de l’efecte dry/wet.  

 

4.2.2.4. Wave shaper 

 

 L’objecte wave shaper és un conjunt d’efectes que canvien la 

dinàmica de so que entra. 

 Paràmetre principal: El paràmetre principal dependrà del 

tipus d’efecte que es seleccioni. Es modifica rotant l’objecte. 

 Dry/wet: L’equilibri entre el so modificat wet i l’entrada dry 

pot ser controlada movent el punt del costat dret de l’objecte. Quan s’estableix el valor 

mínim, l’àudio passa sense veure’s modificat.  

 Subcategories: 

o Resampler: afegeix una distorsió digital al so d’entrada. La intensitat es 

controla rotant l’objecte, com més a la dreta, més distorsió. 

o Compressor: comprimeix el so d’entrada. El nivell de compressió es modifica 

rotant l’objecte. 

o Disortion: afegeix una distorsió clàssica al so d’entrada. La quantitat de 

distorsió es modifica rotant l’objecte. 

 Panells de control: 

o Control 2d: et permet controlar el paràmetre principal (X) i la quantitat de 

dry/wet (Y) en dues dimensions. 

o Envolupant: controla l’envolupant de l’efecte dry/wet.  

Fig. 18: Wave shaper. Font: 

Ibídem 
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4.2.3. Controladors 

 

4.2.3.1. Oscil·lador de baixes freqüències (LFO) 

 

L’oscil·lador de baixes freqüències envia dades de control a l’objecte 

més proper. La oscil·lació té quatre formes diferents i està per sota els 20 

Hz. 

 Freqüència: Rotant l’objecte varia la freqüència de l’LFO. Es sincronitza amb el ritme 

principal de la taula. 

 Amplitud: Amb el punt del costat dret de l’objecte es modifica l’amplitud de l’LFO. 

Amb això es determinar amb quina intensitat afecta l’LFO als altres objectes. 

 Subcategories: 

o Ona sinusoïdal: envies dades de control amb valors que segueixen una ona 

sinusoïdal. 

o Sawtooth: envia dades de control amb valors que segueixen una ona sawtooth. 

o Ona quadrada: envia dades de control amb valors que segueixen una ona 

quadrada. 

o Random: envia un valor aleatori per a cada període de l’oscil·lació. 

 

4.2.3.2. Seqüenciador 

 

L’objecte seqüenciador és un seqüenciador de 4 temps per compàs. 

Envia dades de control als altres objectes. Si els objectes són 

samplers o oscil·ladors reprodueix una melodia. Amb els altres 

objectes el seqüenciador actuarà de manera diferent. 

 Canvi de seqüència: El seqüenciador permet emmagatzemar fins 6 seqüencies 

diferents. Rotant l’objecte es canvia d’una seqüència a una altra. La freqüència actual 

està senyalitzada amb una fletxa que assenyala una de les 6 ranures. 

 Programació de seqüència: Cadascun del 4 temps del compàs del seqüenciador està 

dividit en 4 temps més. Cadascun d’aquests, amb una durada de 0,25T en compàs 4 

per 4, es pot activar i desactivar prement una de les ranures del voltant de l’objecte. 

Fig. 19: LFO. Font: 

Ibídem 

Fig.20: Seqüenciador. Font: 

Ibídem 
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 Subcategories: 

o Seqüenciador monofònic: envia una nota rere una altra per formar una 

seqüència monofònica. Aquest mode té un panell especial que permet 

modificar el to de les notes que es toquen.  

o Seqüenciador polifònic: les notes del seqüenciador polifònic es canvien 

mitjançant un panell 2d. Amb aquest mode es poden tocar diverses notes 

alhora. 

o Seqüenciador aleatori: genera una seqüència aleatòria. Es pot usar amb un 

objecte de tonalitat com un sampler o un oscil·lador per crear solos automàtics. 

 Panells de control: 

o To monofònic: el panell de to monofònic permet dibuixar una línia de melodia 

amb un sol moviment. Les notes estan amb relació a la nota predefinida del 

generador que controla, que es pot modificar rotant el generador. 

o To polifònic: amb el panells de to polifònic les notes es poden editar habilitant 

camps en un panell 2d. En crear una nota, l’usuari pot modificar la seva 

longitud arrossegant cap a la dreta i pot ajustar el volum arrossegant amunt o 

avall. Una nota s’elimina amb un sol toc a sobre seu. La barra de desplaçament 

de l’esquerra del panell s’utilitza per canviar d’octava i la barra superior del 

panell canvia la posició en el temps.  

o Durada de la seqüència: permet modificar la longitud de la seqüència. 

 

4.2.3.3. Entrada MIDI o Acceleròmetre 

 

L’entrada MIDI envia notes provinents d’un teclat MIDI. Es pot utilitzar per reproduir i 

controlar diferents objectes. És una funció exclusiva de la Reactable original, taula física. 

Per altra banda, l’objecte acceleròmetre només està disponible a l’aplicació Reactable Mobile. 

Capta els moviments del mòbil o tauleta i els envia com a valors de control a l’objecte més 

proper. La rotació (X) del dispositiu s’envia com a control d’amplitud i la rotació (Y) com a 

control de to. 

 

 

 Fig. 21: Entrada MIDI. Font: 

Ibídem 
Fig. 22: Acceleròmetre. 

Font: Ibídem 
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4.2.4. Controladors globals 

 

4.2.4.1. Ajustos de so 

 

Aquest objecte s’utilitza per canviar els paràmetres globals de la 

taula com el tempo actual o el color de fons. 

 Tempo: Rotant l’objecte canvia el tempo de la taula. El 

nombre de batecs per minut es mostra cada vegada que es 

modifica el tempo. 

 Subcategories: Tempo: controla el tempo de la taula.  

o Fons de la taula: controla el fons de la taula, tan el color com la imatge 

projectada. 

 Panells de control: 

o Color de la taula: el color del fons de la taula es defineix amb valors 

d’intensitat de vermell, verd i blau. 

o Imatge de la taula: canvia la imatge del fons de la taula. 

 

4.2.4.2. Sortida d’àudio 

 

L’objecte de sortida d’àudio s’utilitza per controlar els paràmetres 

que afecten al mòdul de sortida de la Reactable. 

 Nivell de sortida d’àudio: Rotant l’objecte es canvia el 

volum de sortida. 

 Panells de control:  

o Efectes globals: permet modificar el reverb i compression de tota la taula. 

 

4.2.4.3. Tonalitat 

 

L’objecte tonalitat controla les escales de la Reactable. 

Fig. 23: Ajustos de so. Font: 

Ibídem 

Fig. 24: Sortida d’àudio. 

Font: Ibídem 

Fig. 25: Tonalitat. Font: 

Ibídem 
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 Canvi de tonalitat: Rotant l’objecte es poden escollir entre sis ajustos de tonalitat 

definits prèviament amb un panell de control. El cercle exterior representen les claus 

musicals (començant per la de do i acabant per la de si) i el semicercle interior hi ha 

les diferents ranures on hi ha emmagatzemats aquests ajustos de tonalitat 

personalitzats. 

 Panells de control: 

o Clau de tonalitat: permet escollir quina clau es vol fer servir com a to base. 

o Ajustos de tonalitat predefinits: permet seleccionar entre diferents escales i 

patrons harmònics predefinits, com per exemple un arpeggio.  

 

4.3. Panells de control 

 

Diferents panells de control estan disponibles depenent el tipus d’objecte. Per activar aquests 

panells s’ha arrossegar la icona de la dreta de l’objecte o fer doble clic sobre l’objecte en el 

cas del Reactable Mobile. 

 

4.3.1. Control 2D 

 

Aquest panell es pot utilitzar per controlar dos paràmetres d’un 

objecte a la vegada arrossegant un punt sobre una superfície 2d. 

 

4.3.2. Envolupant 

 

Aquest panell s’utilitza per modificar l’envolupant de l’objecte. Els 

envolupants es desencadenen al girar objectes o al rebre dades dels 

seqüenciadors. Les quatre barres lliscants controlen attack,  decay, 

sustain i release. 

 

4.3.3. Navegador 

 

Aquest panell s’utilitza per navegar per les llistes d’arxius o 

instruments. Per pujar i baixar la pantalla s’ha d’arrossegar el dit per 

Fig. 26: Control 2d. Font: 

Ibídem 

Fig. 27: Envolupant. Font: 

Ibídem 

Fig. 28: Navegador. Font: 

Ibídem 
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la pantalla i fer clic sobre l’element que s’esculli per seleccionar-lo. Les carpetes es mostren 

en color groc. 

 

4.3.4. Suboscil·ladors 

 

Aquest panell el trobem només als oscil·ladors. La primera fila de 

botons defineix un dels 4 possibles suboscil·ladors. Per a cadascun 

d’ells existeixen paràmetres que es poden controlar. 

4.3.5. Seqüència 

 

Aquest panell el trobem només als seqüenciadors monofònics. 

S’utilitza per modificar els canvis de to de la seqüència actual. 

El rang dels compassos va de -12 a 12 semitons. 

 

4.3.6. Durada dels steps 

 

Aquest panell només el trobem al seqüenciador. Permet definir la 

durada de cada uns dels 16 temps del compàs. 

 

5. ReacTVision 

 

El sistema ReacTVision és el software que utilitza la Reactable. Va ser creat per dos membres 

de la Music Group Technology, Martin Kalterbrunner i Ross Bencina, expressament per el 

projecte Reactable. Aquest software es basa en un sistema de  vídeo, no pas d’àudio, que 

permet captar contínuament tan les marques assignades als objectes que interactuen a la taula, 

com la seva posició i localització i també les accions multi-tàctils de l’usuari. ReacTVision 

pren imatges a temps real de la taula i les transforma en blanc i negre amb un algoritme
17

. 

Seguidament, la imatge es segmenta en un diagrama d’arbre diferenciant els blancs i els 

negres. Després, el programa busca, dins d’una base de dades, les seqüències a la qual forma 

                                                           
17

 Conjunt finit de regles o passos a seguir per executar una tasca. 

Fig. 29: Suboscil·ladors. 

Font: Ibídem 

Fig. 30: Seqüència. Font: 

Ibídem 

Fig. 31: Durada dels steps. 

Font: Ibídem 
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part aquest gràfic. Finalment, les seqüències trobades pel programa es fan coincidir amb un 

diccionari intern per obtenir un número d’identificació únic. D’aquesta manera, es garanteix 

el càlcul exacte  tant del punt central de l’objecte com de la seva orientació. A més a més, 

ReacTVision utilitza el resultat de la segmentació de les imatges per tal d’identificar petites 

taques blanques rodones com poden ser les empremtes. Una forma ràpida i borrosa sobre la 

superfície s’interpreta com a una taca d’un dit d’un usuari. Per tant, la tecnologia tàctil 

d’aquest instrument és també altament eficient i exacte.  

És compatible amb els tres principals sistemes operatius: Windows, Mac OS X i Linux. 

[ Vegeu pàg. 56 dels annexos] 
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III. Marc pràctic 
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Una vegada coneixedor de l’ús de l’instrument i, per tant, assolit l primer objectiu, passem a 

la part pràctica on, seguint els dos objectius restants, he pogut demostrar les dues hipòtesis 

plantejades. 

En aquesta part trobem la recreació de quatre cançons famoses, tres d’elles utilitzant un 

mateix mètode i l’altra amb un mètode diferent. Totes tenen en comú el primer pas per poder-

ho aconseguir, que és l’anàlisi musical de la partitura. 

 

1. Anàlisi de partitures 

 

Entenem la paraula anàlisi com un examen acurat de les parts constituents d’un tot, ja sigui 

separadament o en relació a aquest. En aquest cas, el tot són les cançons i les parts són les 

notes, entre molts altres elements. 

Les partitures utilitzades són extretes d’un portal web d’un programa anomenat MuseScore
18

. 

Contenen algunes petites modificacions per tal que la realització de la cançó amb la Reactable 

sigui més senzilla. 

Hi ha moltes maneres d’analitzar musicalment una cançó, ja que entre elles poden ser 

totalment diferent i haver-se d’utilitzar diferents metodologies. No obstant, hi ha diversos 

passos que s’han de seguir en totes les cançons per realitzar una bona anàlisi. 

 

1.1. Divisió en frases 

 

Totes les cançons es poden dividir en frases musicals. Una frase musical és un fragment de 

música que té un sentit complet per si mateixa. Solen tenir la llargada que un cantant o 

instrumentista pot interpretar en una respiració. Amb una combinació d’aquestes frases es 

formen melodies. Cal destacar que no només les melodies
19

 formen frases musicals, sinó 

també els acords
20

 i la percussió
21

. 

                                                           
18

 MuseScore és un programa gratuït que permet a l’usuari crear les seves pròpies melodies, imprimir-les i 

penjar-les al portal on tothom qui vulgui les pugui escoltar i descarregar. 
19

 Successió de sons amb coherència musical. 
20

 Conjunt de diferents sons simultanis que es regeix per les regles de l’harmonia i l’acústica. 
21

 Conjunt dels instruments de percussió d’una orquestra o d’una banda 
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Recordant el que s’explica a la part teòrica, els reproductors de loops són generadors de so 

capacitats amb 4 ranures on importar-hi sons musicals. Els sons importats en aquestes ranures 

equivaldran a les frases musicals. Per tant, un generador de loops només podrà reproduir 4 

frases musicals diferents. Aquests concepte és la base per a la creació de les cançons amb un 

dels dos mètodes. 

 

1.2. Escala  

 

Deixant de banda l’estructura total de la cançó, el següent pas a seguir és identificar l’escala 

musical. L’escala musical defineix les notes que formen la cançó, és a dir, si a l’escala no hi 

apareix el do, no el trobarem en tota la cançó. Existeixen moltes classes d’escales, però les 

dues més importants i més utilitzades són l’escala major i l’escala menor. 

L’escala major es caracteritza per la separació, entre les 7 notes que la formen, següent: 1 to, 

1 to, 1 semitò, 1 to, 1 to, 1 to i 1 semitò. 

L’escala menor es caracteritza per la separació, entre les 7 notes que la formen, següent: 1 to, 

1 semitò, 1 to, 1 to, 1 to, 1 semitò i 1 to.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Compàs 

 

El compàs és una unitat de mesura del temps, la posició dels quals és marcada en el 

pentagrama per ratlles verticals posades immediatament davant d’ells. Per tant, per identificar 

el compàs de la cançó cal fixar-se a l’inici del primer pentagrama, on hi ha d’aparèixer 

especificat. 

Fig. 32: Escala de Do Major i La Menor. Font: La nota online 
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1.4. Notes 

 

Un cop identificada l’escala musical i el compàs, com que ja sabem quines notes ens podem 

trobar al llarg de la cançó i quants temps té cada compàs, podem començar a identificar cada 

nota i la seva durada. 

En primer lloc, ens hem de fixar en la clau que trobem a l’inici del primer pentagrama
22

. 

La clau és un signe col·locat al començament d’un fragment que ens indica quina ratlla del 

pentagrama correspon a una nota determinada, i per consegüent les ratlles i els espais en què 

cal escriure les altres notes de l’escala musical. 

 

 

 

 

El següent pas és identificar totes les notes de la cançó i la seva durada. 

Pel que fa a la tonalitat, cal tenir en compte tres elements modificadors. El sostingut és un 

element que provoca que l’entonació de la nota sigui un semitò més alta que la seva entonació 

normal. Per contrari, el bemoll és un element que provoca que l’entonació de la nota sigui un 

semitò més baixa que la seva entonació normal. En canvi, el becaire és un element que indica 

que la nota davant la qual va posat torna a la seva entonació natural perquè s’anul·la l’efecte 

d’un sostingut o d’un bemoll anterior. 

 

 

Respecte a la durada de les notes, només existeix un element que la modifica, el punt. Si una 

nota va acompanyada d’un punt significa que augmenta la meitat la seva durada. Per trobar la 

durada de cadascuna, cal seguir les normes de la següent taula. 

[Vegeu pàg. 66 dels annexos] 

La suma de la durada de les notes d’un compàs ha de quadrar necessàriament amb el compàs. 

                                                           
22

 Conjunt de les cinc ratlles paral·leles i equidistants sobre les quals s’escriu la música. 

Fig. 33: exemples de claus musicals. Font: Mariomúsica 

Fig. 34: símbol del sostingut, el bemoll i el becaire. Font: Música Bella 
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1.5. Exemple 

 

Una de les cançons escollides per recrear amb la Reactable es titula Sky Full of Stars i és del 

grup Coldplay, el qual, on s’ha explicat al marc teòric, va introduir recentment l’instrument en 

un dels seus concerts. 

Per fer una anàlisi que ens serveixi per a composar la cançó amb l’instrument, cal seguir els 

passos citats anteriorment. 

 Divisió en frases: Primer de tot, es pot apreciar que la cançó està composta per dos 

pentagrames. Un d’ells són els acords
23

, corresponents a la numeració 1 i remarcats en 

color blau, el color del cub de reproductor de loops utilitzat. A mesura que les frases 

dels acords varien, la numeració és diferent. És a dir, la primera frase estarà 

representada amb la numeració 1.1 i, per tant, la segona frase serà la 1.2, i així 

successivament fins només  la 1.4, que són les 4 ranures que disposa un reproductor de 

loops per introduir-ne de diferents, tal i com s’explica en el marc teòric. Aquest 

fenomen que pot semblar intransigent, resulta una gran complicació a l’hora 

d’organitzar els sons pel simple fet que només es disposa de 4 reproductors de loops 

amb 4 ranures per elaborar tota la cançó. Així doncs, per tal de poder tenir suficients 

ranures com per cobrir les diferents frases de la cançó, on s’hi inclou tant la melodia 

com els acords i la percussió, he hagut d’adaptar la partitura de la cançó realitzant-hi 

petits canvis, els quals no afecten la sintonia general però permeten que dues o més 

frases siguin la iguals i, per tant, estalviar ranures. 

Per un altre costat, el segon pentagrama representa la melodia principal de la cançó, 

corresponent a la numeració 2, 3 i 4 i remarcada amb els color verd i taronja. Com en 

el cas anterior, els colors utilitzats en l’anàlisi per remarcar les melodia representen els 

colors dels cubs reproductors de loops utilitzats. No obstant, podem veure que els 

colors utilitzats són dos i la numeració no és d’un sol número, sinó tres. Aquest fet és 

per una simple raó: en comptes d’utilitzar-se un cub per la melodia, com que té més 

frases diferents entre elles i amb les 4 ranures que cobreix un loop no se’n fa prou, 

s’utilitzen 2 cubs. Per tant, la numeració comença amb el 2.1 fins al 2.4, on ja s’han 

utilitzat totes les frases del primer cub, i segueix amb el segon cub del 3.1 fins al 3.4. 

Però el principal problema recau en les frases 4.1 i 4.2, les de la tornada. Cal recordar 

que ja s’ha utilitzat el cub blau per els acords, i ara dos més amb la melodia, el taronja 

                                                           
23

 Conjunt de diferents sons simultanis que es regeix per les regles de l’harmonia i l’acústica. 
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i el verd. L’únic cub que queda lliure és el groc, però es reserva per a la percussió, que 

no està reflectida a la partitura perquè s’ha fet d’oïda. En conclusió, totes les ranures 

de tots els cubs estan cobertes i les dues frases de la tornada queden penjades. Per 

solucionar aquest problema, he canviat els loops que hi havia introduïts a les ranures 

2.3 i 2.4 del cub verd per els loops 4.1 i 4.2 en plena interpretació, un cop ja havien 

deixat pas a les melodies que els seguien i, per tant, les ranures ja no feien servir. 

Recordant certs punts explicats amb la part teòrica, cal destacar la funció de silenciar 

una connexió ja que l’he hagut de fer servir per tal que no sonessin els loops mentre 

els canviava. És a dir, que mentre sonaven els loops del cub 3, el taronja, no sonessin 

els del cub 2, el verd, que són els que es modifiquen. Això explica el fet que s’utilitzin 

tres diferents numeracions i només dos colors per a la melodia, ja que l’espai que 

ocupen el 2.3 i 2.4 és llavors utilitzat pel 4.1 i el 4.2. 

 Escala: un cop definides totes les frases i, per tant, organitzats els loops segons el cubs 

i les seves respectives ranures, passem a un anàlisi més profund. El primer pas 

consisteix en trobar l’escala melòdica de la cançó. L’escala es pot trobar mirant quines 

notes hi apareixen i, seguint les normes marcades prèviament, es defineix tan la nota 

com si és major o menor. En el meu cas, he cercat a la web quina era l’escala 

d’aquesta cançó, la qual cosa esvaeix les possibles confusions i permet evitar errors 

amb les notes, ja que l’escala de la cançó defineix les notes que hi trobem. L’escala 

melòdica d’aquesta cançó és de Mi bemoll menor. Per tant, hi apareixeran les notes Mi

♭, Fa, Sol♭, La♭, Si♭, Do♭i Re♭. 

 Compàs: el compàs de la cançó és de 4/4, ja que així ho indica la partitura a l’inici del 

primer pentagrama. El numerador indica els 4 temps en què es divideix cada compàs, i 

el denominador indica el número de negres que caben en un compàs, en aquest cas 4. 

En conclusió, la suma de la durada de totes les notes i silencis d’un compàs no pot 

excedir els 4 temps. 

 Notes: el primer pas a seguir per reconèixer les notes de tota la cançó és identificar la 

clau de cada un dels pentagrames de la cançó. Com s’ha explicat anteriorment, la clau 

sempre es troba situada a l’inici de la partitura i ens indica quina ratlla del pentagrama 

correspon a una nota determinada. En aquest cas podem diferenciar dues claus 

diferents: una Clau de Sol per la melodia, que indicarà a quina línia del primer 

pentagrama es troba situat el Sol, i una Clau de Fa per als acords, que indicarà a quina 

línia del segon pentagrama es troba situat el Fa. Aquest fet és degut a que la partitura 

utilitzada és una versió per a piano i aquestes són les dues claus que s’utilitzen en 

piano. 
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Llavors, cal identificar tant la tonalitat de cada nota com la seva durada, mirant que 

ambdues coses coincideixin amb l’escala i el compàs de la cançó, respectivament. 

També cal tenir en compte elements que modifiquen la tonalitat, en aquest cas els 

bemolls, ja que estem parlant de l’escala de Mi bemoll menor. Per diferenciar les notes 

modificades per algun dels elements explicats anteriorment, he seguit els següent codi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vegeu pàg. 73 dels annexos] 

 

2. Reproducció de cançons
24

 

 

2.1. Primer mètode: Sampler + Seqüenciador 

 

Tal com indica el títol, un mètode per a crear composicions melòdiques amb la Reactable és 

utilitzant principalment un sampler i un seqüenciador, tot i que aquests poden anar després 

acompanyats d’altres objectes. 

Recordant el que s’ha explicat al marc teòric, un sampler és un generador de so equivalent a 

un instrument però que no reprodueix notes per si sol, sinó que necessita estar connectat amb 

un altre objecte que li enviï dades de control sobre com actuar. Aquest objecte és, 

precisament, un seqüenciador. 

Per tant, el funcionament és el següent: el sampler, el qual pot estar connectat directament a la 

sortida d’àudio, és a dir, el punt blanc del centre de la taula o indirectament a canalitzant el so 

                                                           
24

 Enllaços per escoltar les cançons originals:  

The Beatles – Let it be: https://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw 

Coldplay – Sky Full of Stars: https://www.youtube.com/watch?v=VPRjCeoBqrI 

Green Day – Boulevard of Broken Dreams: https://www.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c 

Bruno Mars – Locked out of Heaven: https://www.youtube.com/watch?v=e-fA-gBCkj0 

 Notes no alterades per cap element 

 Notes amb bemoll 

 Notes amb sostingut 

Fig. 35: llegenda colors utilitzats a l’anàlisi per 

representar els elements sostingut, bemoll i  

becaire  

https://www.youtube.com/watch?v=ajCYQL8ouqw
https://www.youtube.com/watch?v=VPRjCeoBqrI
https://www.youtube.com/watch?v=Soa3gO7tL-c
https://www.youtube.com/watch?v=e-fA-gBCkj0
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per efectes o filtres que el modifiquen, rep dades de control d’una connexió establerta amb el 

seqüenciador. 

Primer hem de tenir en compte, pel que fa al sampler, el so que li volem atribuir. Aquest so 

tant pot ser un baix, un orgue, un triangle, una flauta, un teclat, una bateria, etc. L’elecció del 

so es realitza mitjançant un dels panells de control de l’objecte, el navegador, explicat a la 

part teòrica. 

Seguidament, hem d’introduir en el seqüenciador les dades necessàries per a que aquest pugui 

fer sonar al sampler. Cal especificar, primer de tot, quina subcategoria de seqüenciador 

utilitzem. En aquest cas, he utilitzat un seqüenciador polifònic en el qual, mitjançant un panell 

2d que representa un teclat, s’hi introdueixen tan les tonalitats com les durades de les notes 

que volem fer sonar. En el cas que s’utilitzi un so de bateria per al sampler, el que s’introduirà 

en el panell del seqüenciador no seran les tonalitats sinó els diferents objectes de la bateria 

que volem que sonin. 

[Vegeu pàg. 66 dels annexos] 

Per últim, pas esmentat anteriorment, s’hi poden afegir qualsevol classe d’objecte que 

modifiqui el so produït pels samplers.  

 

2.1.1. The Beatles – Let it be 

 

2.1.1.1. Informació general 

 

Let it be, és una cançó del famós grup de música dels anys 60-70 anomenat The Beatles, el 

qual estava format per quatre components: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i 

Ringo Starr. Es tracta d’una cançó corresponent a l’estil musical del Pop, el qual 

caracteritzava aquest grup. 

 

2.1.1.2. Estructura 

 

La cançó està composta per dos pentagrames. El primer pentagrama, en clau de sol, correspon 

a la melodia. Altrament, el segon pentagrama, en clau de fa, correspon als acords. 
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Està formada per 32 compassos de 4 per 4, la qual cosa significa que a la barra de la 

seqüència dels seqüenciadors hi trobem 32 particions. 

L’escala de la cançó és la de Do major i, per tant, les notes que hi apareixeran seran Do, Re, 

Mi, Fa, Sol, La i Si. 

 

2.1.1.3. Objectes 

 

 Dos samplers: un baix per als acords, de color verd, i un altre baix per a la melodia, de 

color lila. 

Dos seqüenciadors polifònics: un d’ells connectat al sampler dels acords i l’altre al de la 

melodia. 

[Vegeu pàg. 67 dels annexos] 

 Dos delays: un d’ells connectat al sampler dels acords i l’altre al de la melodia. El 

guany de realimentació és mínim, ja que no s’hi aplica ni un quart de la intensitat total, 

però ajuda a que el so sigui més ambient.  

 Tempo: controla el tempo global de la taula (85 bpm). 

[Vegeu pàg. 68 dels annexos] 

 

 

2.2. Segon mètode: utilització de loops 

 

El segon mètode, a diferència del primer, s’utilitzen reproductors de loops per reproduir ja 

siguin melodies, com acords o percussió. És un mètode més elaborat i complex, però els 

resultats obtinguts són de més qualitat que els del primer. 

El primer pas és, de la mateixa manera que en el primer, tenir una anàlisi acurada de la 

partitura de la cançó. És especialment important en aquest mètode la divisió de la cançó en 

frases musicals, les qual equivaldran als loops introduïts a les ranures dels reproductors. 

Per poder crear aquests loops, no es fa directament des de la Reactable sinó que es necessita 

un programa informàtic destinat a la producció de cançons. N’existeixen molts, però en aquest 

cas he utilitzat l’Ableton Live 9 ja que és molt complert i, de fet, és un dels més utilitzats per 

famosos productors d’arreu del món. El programa, parlant de manera molt general, permet a 
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l’usuari introduir, si fa no fa com en un seqüenciador, totes les notes d’una partitura. A més a 

més, després permet ajustar-les, aplicar-hi efectes, escollir el seu so, entre d’altres coses. 

Amb l’ajuda de l’Eduard Freixas, que és qui m’ha proporcionat el programa i m’ha ensenyat 

els aspectes més bàsics del seu funcionament , he agafat cadascuna de les frases de cada 

partitura, tan melodia com acords i percussió, i les he recreat amb aquest programa, introduint 

les notes corresponents, elegint el so més adequat per a cadascuna i processant les senyals 

d’àudio.  

Un aspecte que s’ha de tenir en compte a l’hora d’introduir les notes al programa és que 

l’Ableton funciona amb un alfabet musical diferent de l’universal, el sistema de notació 

musical anglosaxó. Per tant, cal aplicar la notació de la següent taula. 

 

 

 

Per entendre una mica el funcionament del programa, analitzem les diferents parts que el 

formen.  

[Vegeu pàg. 67 dels annexos] 

 

2.2.1. Coldplay – Sky Full of Stars 

 

2.2.1.1. Informació general 

 

Sky Full of Stars és una cançó del grup de Rock Alternatiu
25

 britànic Coldplay, format per el 

cantant i guitarra Chris Martin, l’altre guitarra Jon Buckland, el baix Guy Berryman i el 

bateria Will Champion. A diferència de la resta de cançons d’aquest grup, es tracta d’una 

cançó corresponent a l’estil Dance, definit prèviament en el marc teòric. 

 

2.2.1.2. Estructura 

 

La cançó està composta per dos pentagrames. El primer pentagrama, en clau de sol, correspon 

a la melodia. Altrament, el segon pentagrama, en clau de fa, correspon als acords. Un tercer 

pentagrama que no apareix a la partitura seria el de la percussió. 

                                                           
25

 Subgènere del Rock amb orígens en el Punk  que va néixer durant els anys 80. 

Fig. 36: Sistema de notació musical anglosaxó. Font: Raziel Música 
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Està formada per 48 compassos de 4 per 4, els quals, cada quatre, formen una frase musical. 

Cada frase musical serà un loop, i s’introduirà a les caselles dels reproductors de loops. 

L’escala de la cançó és la de Mi bemoll menor i, per tant, les notes que hi apareixeran seran 

Mi♭, Fa, Sol♭, La♭, Si♭, Do♭i Re♭. 

 

2.2.1.3. Objectes 

 

 Quatre reproductors de loops: dos per a la melodia, de colors verd i taronja, un per als 

acords, de color blau, i un últim per a la percussió, de color groc. 

 Dos filtres de freqüències baixes: el primer està connectat amb els acords i la melodia 

del cub verd. Filtra els sons greus dels acords des de la repetició de la primera frase de 

la melodia fins a la sisena frase, i, pel que fa a la melodia, només filtra la repetició de 

la primera frase. El segon filtre, deixa passar progressivament els sons greus de la 

melodia de la tornada, fins que el so passa sense veure’s modificat pel filtre. 

 Un delay: per crear un eco per finalitzar suaument la cançó. 

 Tempo: controla el tempo global de la taula (128 bpm). 

[Vegeu pàg. 68 dels annexos] 

 

2.2.2. Green Day – Boulevard of Broken Dreams 

 

2.2.2.1. Informació general 

 

Boulevard of Broken Dreams és una cançó la banda de Punk Rock
26

 Green Day format per el 

cantant i guitarrista Billie Joe, el baixista Mike Dirnt i el bateria Tré Cool. És una cançó que 

pertany al gènere de Rock Alternatiu i que es caracteritza per un sentiment desolador i opac.  

 

2.2.2.2. Estructura 

 

La cançó està composta per dos pentagrames. El primer pentagrama, en clau de sol, correspon 

a la melodia. Altrament, el segon pentagrama, en clau de fa, correspon als acords. Un tercer 

pentagrama que no apareix a la partitura seria el de la percussió. 

                                                           
26

 Subgènere del Rock sorgit durant els 70 i que es caracteritza per la seva actitud independent i rebel. 
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Està formada per 26 compassos de 4 per 4, els quals, cada quatre, formen una frase musical. 

Cada frase musical serà un loop, i s’introduirà a les caselles dels reproductors de loops. 

L’escala de la cançó és la de La bemoll major i, per tant, les notes que hi apareixeran seran La

♭, Si♭, Do, Re♭, Mi♭, Fa i Sol. 

 

2.2.2.3. Objectes 

 

 Tres reproductors de loops: un per a la melodia, de color verd, un per als acords, de 

color blau, i un últim per a la percussió, de color groc. 

 Una distorsió clàssica: connectada als acords en tot moment, s’utilitza per aplicar-los 

un soroll més borrós, poc nítid, la qual cosa intenta que el so de piano amb què s’han 

creat els loops dels acords imiti al màxim una guitarra elèctrica o un baix elèctric. 

 Un delay: per crear un eco per finalitzar suaument la cançó. 

 Tempo: controla el tempo global de la taula (128 bpm). 

[Vegeu pàg. 68 dels annexos] 

 

2.2.3. Bruno Mars – Locked out of Heaven 

 

2.2.3.1. Informació general 

 

Locked out of Heaven és una cançó del cantant hawaià Peter Gene Hernández, més conegut 

com Bruno Mars.  La cançó, pertanyent al gènere del Reggae Rock, ha tingut una gran 

popularitat arreu del món i ha rebut incomptables premis.  

 

2.2.3.2. Estructura 

 

La cançó està composta per quatre pentagrames. El primer pentagrama, en clau de sol, 

correspon a la melodia. Altrament, el segon i el tercer pentagrames, un en clau de sol i l’altre 

en clau de fa, corresponen als acords. L’últim pentagrama és el corresponent a la percussió. 
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Està formada per 48 compassos de 4 per 4, els quals, cada quatre, formen una frase musical. 

Cada frase musical serà un loop, i s’introduirà a les caselles dels reproductors de loops. 

L’escala de la cançó és la de Fa sostingut menor i, per tant, les notes que hi apareixeran seran 

Fa♯, Sol♯, La, Si, Do♯, Re i Mi. 

 

2.2.3.3. Objectes 

 

 Cinc (quelcom excepcional però necessari en aquest cas) reproductors de loops: dos 

per a la melodia, de colors taronja i vermell, dos per als acords, de colors blau i verd, i 

un últim per a la percussió, de color groc. 

 Una distorsió clàssica: connectada als acords en tot moment, s’utilitza per aplica’ls-hi 

un soroll més borrós, poc nítid, la qual cosa intenta que el so amb què s’han creat els 

loops dels acords imiti al màxim el so original de la cançó. 

 Un delay: per crear un eco per finalitzar suaument la cançó. 

 Tempo: controla el tempo global de la taula (128 bpm). 

[Vegeu pàg. 68 dels annexos] 
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1. Conclusions 

 

1.1. Síntesi del treball 

 

En aquest treball he intentat recrear amb la màxima precisió diverses cançons amb aquest 

instrument relativament nou anomenat Reactable. Per fer-ho, m’he hagut de documentar tot el 

possible sobre els aspectes més importants de l’instrument, sobretot pel que fa al seu 

funcionament ja que, com és lògic, és el principal element a l’hora de dur a terme les cançons. 

El lector pot trobar-hi exposada tant la seva història, el seu funcionament o el software que el 

governa, com els aspectes més externs en els annexes, per exemple les exhibicions, els 

principals artistes, els diferents productes disponibles o el portal web oficial on els usuaris es 

donen a conèixer i presenten les seves creacions. Per altra banda, dins el marc pràctic, 

s’exposa el mètode seguit per elaborar les cançons, començant per la seva anàlisi i 

seguidament el seu procés d’elaboració i les característiques de cadascuna. 

Per últim, dins els annexos del treball s’hi pot trobar informació diversa sobre l’instrument. 

Un dels apartats consisteix en una entrevista al creador de l’instrument i la respectiva 

biografia. A més a més, en un altre apartat dels annexos, s’hi troben explicats en forma 

d’àudio i vídeo conceptes sobre el funcionament intern de l’instrument que redactats podrien 

no quedar del tot clars per al lector. Altres apartats dels annexos són la comunitat Reactable, 

els diferents productes o les exhibicions de Reactable que s’han fet, i també hi trobem imatges 

que complementen el treball. L’últim apartat del annexos exposa altres experiments en què 

una tecnologia tangible semblant a la de la Reactable és utilitzada.  

 

1.2. Resposta a les hipòtesis 

 

Gràcies a la tasca d’investigació i recerca sobre tot el procés per dur a terme unes cançons 

amb la Reactable i seguint els objectius que m’havia marcat, he pogut arribar a conclusions 

que em verifiquen ambdues hipòtesis. 

Si ens mirem la primera hipòtesi, la qual definia que qualsevol gènere musical pot arribar a 

ser representat amb la Reactable, podem afirmar que és parcialment certa. 
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Tal i com es descriu a la introducció, un dels objectius per donar resposta a aquesta hipòtesi 

consisteix en la tria adequada de cançons de diferents estils musicals. Conseqüentment, les 

quatre cançons escollides pertanyen a gèneres musicals diferents. Encara que totes s’han 

pogut dur a terme amb la Reactable, han sorgit certes dificultats que disminueixen la qualitat 

d’algunes cançons respecte d’altres. Per exemple, tots els sons utilitzats en els loops de la 

cançó, d’estil Dance, Sky full of Stars, menys la melodia, que equivaldria a la veu, tenen una 

gran semblança amb els sons originals. Per contra, a la cançó Boulevard of Broken dreams, 

pertanyent al gènere musical de rock alternatiu, els sons de guitarra elèctrica i baix de la cançó 

original no tenen gaire similitud amb els sons de piano usats amb la Reactable, però com que 

les notes tocades són les mateixes, és absolutament reconeixible. El mateix succeeix amb les 

dues cançons restants. En el cas de Locked out of Heaven, el fet que hi hagi una melodia 

principal, dos pentagrames d’acords i una percussió altament elaborada permet identificar la 

cançó, però el grau d’exactitud dels sons de la Reactable amb els originals és menor que en la 

primera cançó. A més a més, el que caracteritza principalment aquesta cançó és la veu del 

cantant Bruno Mars i, com que amb la Reactable s’utilitza una melodia amb un so concret i no 

pas una acapella, el nivell de similitud entre la cançó recreada i l’original disminueix. Si ens 

fixem en la darrera cançó, Let it be dels Beatles, tampoc s’aconsegueix un so massa similar al 

de la cançó original per culpa de la manca de samplers de piano en instrument, quelcom, des 

del meu punt de vista, és desconcertant i inexplicable. 

Altrament, un punt en contra la primera hipòtesi és la limitació de ranures de què disposa un 

reproductor de loops, cosa que no et permet utilitzar gran varietat de frases musicals i 

requereix, en alguns casos, modificar frases semblants entre si per tal que totes esdevinguin la 

mateixa i només ocupar una ranura d’un cub. Aquest problema no succeeix si s’utilitza el 

mètode en el qual no s’usen reproductors de loops, però llavors la qualitat de la cançó 

disminueix considerablement. 

Recopilant totes aquestes dades podem treure la conclusió que, efectivament, qualsevol cançó 

de qualsevol gènere musical pot recrear-se amb la Reactable. Ara bé, segons l’estil musical 

elegit o l’estructura de la cançó, el nivell de semblança amb la cançó original serà major o 

menor. I el que és més, com que la Reactable demana cançons amb poca diversitat de frases, 

és a dir, cançons monòtones i repetitives, i que hagin estat creades per programes informàtics 

i, per tant, els sons siguin digitals i es puguin imitar fàcilment, la podríem relacionar amb la 

música de Deep House, que és un gènere de música digital que combina Soul i Electrònica i 

està caracteritzat, precisament, per la monotonia i la incessable repetició d’una mateixa frase 

aplicant-hi variants. 



La Reactable: la creació de melodies 

47 
 

Pel que fa a la segona, la qual exposava que els loops són la base del funcionament d’aquest 

instrument, s’ha pogut comprovar la seva certesa amb els dos mètodes diferents utilitzats per a 

la recreació de les cançons. 

Mentre que l’elaboració de la cançó Let it be, realitzada amb el primer mètode, ha estat menys 

complexa que l’elaboració de les cançons Sky Full of Stars, Boulevard of Broken Dreams i 

Locked out of Heaven, realitzades amb el segon, el nivell de semblança amb la cançó original 

entre les cançons realitzades amb el primer mètode i les cançons realitzades amb el segon és 

molt diferent. 

Amb la senzilla anàlisi d’aquests resultats obtinguts, tenint en compte que en el segon mètode, 

a diferència del primer, s’utilitzen loops creats personalment amb un programa informàtic, 

arribem a la conclusió que l’ús dels reproductors de loops és vital per a reproducció de música 

amb la Reactable. 

 

1.3. Balanç dels objectius 

 

Respecte al primer objectiu plantejat, que era documentar-me per tal de conèixer millor aquest 

instrument, puc afirmar que s’ha dut a terme correctament. He pogut aprofundir en temes més 

concrets, com per exemple el seu funcionament, la qual cosa m’ha ajudat llavors a poder 

realitzar la part pràctica. Altres apartats no tan extensos i aparentment menys transcendentals 

també han ajudat en la realització de la part pràctica i en la verificació d’hipòtesis, com per 

exemple el diferents artistes o les exhibicions de la Reactable, que m’han ajudat a tenir una 

perspectiva de com és de cara al públic l’ús d’aquests instrument i quins gèneres musicals 

caracteritzen els artistes i les exhibicions que es duen a terme. A més a més, si els vol treballar 

amb un instrument, i especialment aquest perquè és molt nou, cal tenir un mínim de 

coneixements sobre els aspectes referits a ell mateix i els que l’envolten, i no pas únicament el 

seu funcionament. 

El segon objectiu, el qual consistia en aprendre a fer una anàlisi musical que servís per llavors 

poder-ne dur a terme la cançó, també ha estat assolit de manera correcta. Crec que, 

aparentment, pot semblar una tasca senzilla però no ha resultat ser així. En primer lloc, s’han 

de tenir uns coneixements musicals, en aquest cas no havien de ser excessivament extensos, 

que et permetin fer una bona anàlisi. No obstant, la principal dificultat d’aquest segon objectiu 

ha estat l’organització i modificació de les frases musicals per tal de disposar de suficients 
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ranures reproductores de loops per cobrir tota una cançó. I és aquest fet el que posa en dubte 

la primera hipòtesi, la qual afirma que totes les cançons es poden fer amb la Reactable. Per 

tant, aquest segon objectiu ha estat clau per poder donar resposta a aquesta hipòtesi. 

Per últim, pel que fa al tercer objectiu el qual consistia en la recreació amb la Reactable de les 

cançons prèviament analitzades, puc afirmar que s’ha portat a terme de manera satisfactòria. 

Totes quatre cançons, segons el meu punt de vista, són perfectament reconeixibles, algunes 

més que altres ja sigui perquè s’han usat mètodes d’elaboració diferents o els sons utilitzats 

comparteixen menys similitud amb els originals. Aquesta és una altra raó que em porta a no 

poder afirmar del tot la primera hipòtesi perquè segons el gènere musical de la cançó 

s’utilitzaran uns instruments o altres, els quals seran més fàcils o més difícils d’imitar. D’altra 

banda, gràcies aquest tercer objectiu també he pogut certificar la segona hipòtesi, que 

exposava que els reproductors de loops eren la base per la reproducció musical d’aquest 

instrument. Tot i que és possible crear una cançó amb la Reactable sense l’ús de reproductors 

de loops, i així ho demostra la recreació de la cançó Let it Be dels Beatles, la qualitat entre les 

cançons com Let it Be i les altres tres, en les quals s’usen reproductors loops, és incomparable. 

 

1.4. Valoració personal 

 

Personalment, crec que els resultats obtinguts amb aquest treball han estat els esperats. Trobo 

que és un treball que descriu perfectament com utilitzar la Reactable de manera adequada per 

tal de poder arribar a fer una cançó o simplement una melodia. 

No obstant, la seva realització no ha estat gens senzilla. En primer lloc, considerant que els 

meus coneixement, tant pel que fa a l’instrument en general, com en solfeig
27

 i en l’ús de 

programes informàtics productors de música digital, no eren massa elevats, ha suposat bon un 

repte a afrontar si volia tirar-lo endavant. Cal destacar l’ajuda que he rebut per part de 

persones enteses en els diferents àmbits, la qual cosa m’ha facilitat aquesta tasca d’adquisició 

de nous coneixements i aprofundiment de certs conceptes. 

Per un altre costat, una tasca que pot semblar senzilla i fàcil de realitzar com és l’elecció de 

les cançons també ha suposat un repte ja que s’ha intentat que totes les cançons fossin bastant 

diferents entre elles i, a més a més, que fossin conegudes, fet que opino que comporta que el  

treball sigui més atractiu i proper al lector. 

                                                           
27

 Lectura cantada de les notes tenint en compte l’entonació, la durada, la intensitat i el fraseig, amb una síl·laba 

o nom de nota per a cada so. 
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Altres complicacions que han anat sorgint durant el treball són, per exemple, la dificultat de 

l’idioma a l’hora de recopilar la informació, ja que la majoria de la que he trobat estava en 

anglès i hi apareixien molts conceptes tècnics que no poden ser traduïts o de difícil traducció. 

I no només la informació teòrica de l’instrument, sinó també tots els programes utilitzats, els 

quals utilitzen un vocabulari molt específic amb molts tecnicismes a analitzar abans de poder 

fer-ne ús. 

Tot i això, la gran dificultat que se m’ha presentat i a la qual he fet front correspon a tota la 

composició de les cançons amb la Reactable i a la gravació en vídeo de les taules. 

Primerament, com ja està explicat en el marc teòric, he hagut de fer una anàlisi de les 

partitures de totes les cançons creades. Aquesta tasca ha resultat complicada ja que he hagut 

d’organitzar tots els sons de tal manera que pogués ser factibles recrear-les amb la Reactable. 

Altrament, també ha estat complicat l’ús d’un programa tan complex per a la creació de 

música com és l’Ableton Live 9, utilitzat pels millors productors de música digital del planeta 

i el qual jo no havia fet servir mai prèviament. Una altra gran dificultat sobre la creació de 

melodies ha estat l’agrupació en plena gravació amb la Reactable de tots els sons creats amb 

l’Ableton i la utilització d’altres aspectes de l’instrument, ja siguin altres objectes com filtres, 

delays, distorsions, etc. com els paràmetres per controlar-los degudament. 

En el cas que pogués seguir amb aquest treball i ampliar-lo, em centraria sobretot en la segona 

hipòtesi cercant més cançons de diferents gèneres per tal d’acabar-la de precisar. Un altre 

aspecte que afegiria seria la creació d’una cançó pròpia, és a dir, la composició d’una partitura 

d’una cançó inventada per tal de després dur-la a terme amb la Reactable. Possiblement, 

també afegiria un apartat més relacionat amb la popularització d’aquestes produccions en el 

qual s’hi exposaria la manera d’aconseguir-ho i la viabilitat, ja que crec que ha de ser un 

procés molt feiner i durador si no es disposa de contactes que t’hi puguin ajudar. 

Per acabar, només em queda dir que ha estat un treball amb el qual he gaudit molt realitzant-

lo i suposo que això ha estat gràcies a l’interès pel tema tractat i l’entrega que hi he dedicat. 

Em sento orgullós d’haver pogut assolir tots els objectius i així donar resposta a les hipòtesis 

plantejades. A més a més, estic molt content dels resultats que han donat les meves 

produccions a les xarxes socials, especialment dins la Reactable Community on, en aquests 

moments, entre les quatre cançons, he aconseguit més de 8.000 descàrregues només d’usuaris 

que tenen l’aplicació per mòbils o tauletes. 
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1. Estructura i funcionament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objectes específics 

 

Generadors Efectes i Filtres Controladors 
Controladors 

Globals 
 
Oscil·lador 

 Ona sinusoïdal 

 Sawtooth 

 Ona quadrada 

 White noise 

 
Filtre 

 Filtre de 
freqüències baixes 

 Filtre de 
freqüències altes 

 Filtre Bandpass 

 
LFO 

 Ona sinusoïdal 

 Sawtooth 

 Ona quadrada 

 Random 

 
Ajustos de so 

 Tempo 

 Fons de la 
taula 

 
Reproductor de loops 

 Reproductor de 
loops 

 Oneshot 

 
Delay 

 Reverb 

 Ping-Pong delay 

 Feedback delay 
 

 
Seqüenciador 

 Seqüenciador 
monofònic 

 Seqüenciador 
polifònic 

 Seqüenciador 
aleatori 

 
Sortida d’àudio 

 
Sampler 

 Mode 
instrument 

 Mode bateria 

 
Modulador 

 Flanger 

 Cor 

 Ringmodulation 
 

 
Entrada MIDI 

 
Tonalitat 

 
Entrada d’àudio 

 
Wave shaper 

 Resampler 

 Compressor 

 Distortion 

 
Acceleròmetre 

Fig. 38:Taula dels diferents objectes de la Reactable amb les seves respectives subcategories. 

Fig. 37:Esquema del funcionament del hardware de la Reactable i el seu respectiu diagrama de flux.  Font: Asosports 
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3. ReacTVision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reactable Community 

 

Reactable Community és un espai web on els usuaris poden compartir la seva música 

Reactable, ja siguin taules, vídeos o gravacions de veu. No fa falta estar-hi registrat per 

escoltar les gravacions d’àudio o veure els vídeos perquè la pàgina Reactable està connectada 

amb dues altres pàgines que ho permeten, com són Soundcloud per àudio i Youtube per àudio 

i vídeo. D’altre banda, sí que és necessari un compte de Reactable Community si el que es vol 

és pujar elements a la web o baixar taules d’altres usuaris per fer-ne ús. D’aquesta manera, els 

loops utilitzats per altres artistes per a la creació de la seves cançons es poden remesclar i 

donar-los un toc particular al gust de l’usuari.  

Reactable Community també està enllaçada amb xarxes socials com Twitter i Facebook la 

qual cosa et permet compartir els teus àudios o vídeos a aquestes plataformes i que els teus 

contactes puguin accedir-hi ràpidament. 

A més a més de descarregar les taules d’altres usuaris i poder-les escoltar, existeix un apartat 

on només els usuaris poden expressar la seva opinió sobre qualsevol taula, àudio o vídeo de la 

comunitat. La funció Like permet indicar que t’agrada l’element en qüestió. També es poden 

dipositar comentaris tant en taules, àudios o vídeos d’un usuari com en la mateixa pàgina 

Reactable del músic. Formant part de la Reactable Community trobem diversos artistes 

famosos dins aquest àmbit, com s’explicarà a posteriori. 

Fig. 39: digitalització de les imatges captades amb la càmera 

de l’instrument i interpretades per el software. Font: 

ReacTVision 

Fig. 40: exemples de símbols adherits les diferents cares 

de cada objecte per tal que el software els analitzi, els 

reconegui i actuï segons correspon. Font: ReacTVision 
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5. Artistes 

 

5.1. Björk Guðmundsdóttir 

 

Björk Guðmundsdóttir
28

, nascuda el novembre del 1965 

a Reykjavík, és una cantautora i compositora islandesa. 

Atès que està interessada en molts estils musicals 

diferents, entre ells el pop, el Rock Alternatiu, la música 

electrònica, el Dance
29

, el Jazz, etc. se la descriu en una 

cantant excèntrica, en el bon sentit de la paraula ja que 

aquest fet la distingeix de la resta.  

Va saltar a la fama com a cantant d’un grup de Rock Alternatiu anomenat The Sugarcubes. 

Una vegada es va desintegrar el grup, Björk va iniciar la seva carrera en solitari. El seu primer 

àlbum de gran èxit internacional va ser Debut, el qual el va qualificar com «a virgin trying to 

express herself, I mean a virgin musically»
30

. Passada una llarga carrera plena d’èxits, Björk 

va llançar l’àlbum Biophilia, el primer àlbum de la història en format App-Àlbum, és a dir, un 

àlbum en format aplicació de llibre digital, amb objectes 3D interactius, pel·lícules i 

animacions. 

A més a més de la seva carrera musical, ha actuat en diverses pel·lícules, una d’elles, Dancer 

in the Dark del 2000, va ser nominada als premis Óscar al Globus d’Or a la millor cançó 

original. 

En conseqüència de la seu extens i variat repertori musical, ha esdevingut una cantant famosa 

capaç d’atraure un públic molt variat en el seus concerts. Amb el seu àlbum Volta (2007), on 

hi introdueix la Reactable com un instrument més, es demostra aquesta visió tan alternativa. 

Björk diu, referint-se a Volta: 

I knew from the start I wanted the album to be bloody, physical and urgent. 

But then trying to work out how you do it is sometimes like solving a murder 

mystery thing. But that's so fun. I love solving riddles. So this one got solved 

with the use of either tribal live drumming or 808s, 909s, the old-school 

drums machine noises. Or the mix of all those. The rhythms were actually 

                                                           
28

 La seva transcripció fonètica és ['pjœrk 'kvʏðmʏntstoʊhtɪr] 
29

 Com el seu nom indica, estil musical composat amb l’objectiu de fer ballar a la persona que l’escolta. 
30

 «Una verge intentant expressar-se, em refereixo a una verge musicalment parlant». 

Fig. 41: Björk Guðmundsdóttir. Font: 

Rockaxis 
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some of the last things we worked on. The melodies, clavichord, the pipa 

and kora and all the brass came first.
31 

El fet que Björk utilitzés la Reactable durant la gira d’aquest àlbum va crear un impacte 

positiu sobre els espectadors, ja que resultà ser quelcom molt innovador. No obstant, no era 

ella qui el feia funcionar sinó Damian Taylor, que es va donar a conèixer com «that tall guy 

who does the wizard rune table thing in Björk’s band»
32

. Damian, que havia passat la majoria 

de la seva vida adulta en els estudis de gravació exercint d’enginyer, de programador i de 

productor, defineix la seva primera experiència amb la Reactable. 

At first I couldn’t quite believe it actually existed. I almost thought the 

YouTube videos were some 3D animator’s funny joke because the 

instrument was just so completely different to anything that existed. As often 

happens, the universe took a funny turn and soon I was playing one live 

onstage! What is really amazing about the Reactable is how intuitive and 

visceral it is. I’m a bit of a synth and studio geek so I understood the 

function of all the different blocks immediately. However, the completely 

free way that I could access those different aspects of sound and synthesis 

were unlike anything I had ever experienced before or since. Demonstrating 

these capabilities to people who weren’t as geeky as me was brilliant; they 

could grasp straight away the effects of what they were doing even if they 

didn’t understand the theory.
33

 

 

5.2. Oliver Huntermann 

 

Oliver Huntermann, nascut 1968 a Hamburg, Alemanya, és  

productor musical, DJ i remesclador internacionalment conegut. 

                                                           
31

 Jo sabia des d’un principi que volia que l’àlbum fos sagnant, físic i insistent. Però després, intentar esbrinar 

com fer-ho és com resoldre el misteri d’un assassinat. Però això és molt divertit. M’agrada resoldre endevinalles. 

Així que aquesta es va resoldre utilitzant percussions tribals dels 80 o 90, els sons de bateria old-school. O la 

barreja de tots ells. Els ritmes eren, de fet, una de les últimes part en les quals vam treballar. Les melodies, 

clavicordis, la pipa i la kora i tots els instruments de vent van ser primer. 
32

 Aquell noi alt que toca la taula que sembla una runa màgica a la banda de la Björk. 
33

 Al principi no podia creure que realment existís. Gairebé vaig pensar que es vídeos de Youtube eren una mena 

de broma amb animacions en 3D perquè l’instrument era completament diferent a tot el que existia. Com sol 

passar, l’univers va fer un gir inesperat i ben aviat estava tocant a l’escenari! El que és realment sorprenent de la 

Reactable és la seva forma intuïtiva i visceral.  Sóc una mica un friki dels sintetitzadors i, en conseqüència, vaig 

entendre la funció de tots els diferents blocs immediatament. No obstant, la via lliura amb què podia accedir a 

aquests diferents aspectes del so i de la síntesi eren diferents a  tot el que havia experimentat abans o fins 

aleshores. Poder demostrar les capacitats a la gent que no eren tan frikis com jo era brillant; podien captar 

immediatament el estaven fent sense entendre la teoria.  

Fig. 42: Oliver Huntermann. 

Font: Partysan 



La Reactable: la creació de melodies 

59 
 

Amb orígens en el Dub
34

, els estils musicals que més el caracteritzen són el Trance
35

, el 

Techno
36

 i el Progressive
37

. 

Des de ben petit ja va sortir a la llum la seva passió per la música contemporània tal que als 

14 anys, Huntermann ja va començar a punxar
38

 en públic. Als 24 anys d’edat va treure el seu 

primer single, Chrome. 

Des de llavors, ha anat agafant importància dins el món de la música moderna, sobretot amb 

el llançament del disc Paranoia, el qual va rebre molt bones crítiques en tots els àmbits i, a 

més, va situar-lo com un dels artistes Techno més buscats i desitjats. Paranoia ressalta les 

habilitats musicals d’aquest artista i la seva versatilitat com a productor. 

Pel que fa al món de la Reactable, Oliver Huntermann és un dels grans artistes d’aquest 

instrument. L’utilitza sovint en les seves aparicions en públic, donant concerts exclusivament 

de Reactable. L’any 2011, amb el seu Tour en viu de Reactable, va fer que la popularitat de 

l’instrument augmentés considerablement, encara que l’impacte produït no fos tant important 

com el de Björk. Aquell mateix any, es va exhibir la Reactable en el Sónar de Barcelona, amb 

ell com un dels músics protagonistes. 

 

5.3. Gui Boratto  

 

Gui Boratto, nascut el 1974 a São Paulo, Brasil, és 

arquitecte, músic, compositor i productor el qual va iniciar 

la seva carrera en el sector de la publicitat el 1993. 

Fins a poder arribar a ser un pes pesat dins del món de la música Techno, Gui ha recorregut un 

llarg camí des dels seus inicis en el sector periodístic de la seva ciutat natal. No va ser fins a 

l’edat dels 30 anys quan va llançar el seu primer àlbum Royal House quan va aconseguir 

                                                           
34

 Estil de música desenvolupat a Jamaica durant els anys 60 amb orígens en el Reggae. De fet, el Dub és 

considerat un subgènere d’aquest. El pare d’aquest estil musical és King Tubby. 
35

 Gènere de música electrònica caracteritzat per un tempo d’entre 125 i 150 BPM, frases melòdiques curtes i 

amb grans salts de to entre les notes. Una exemple de cançó Trance és Communication, de l’actual i famós 

Armin Van Buuren. 
36

 Estil musical creat als anys 70 però el qual no es va popularitzar fins els 90. És una evolució del Rock 

Progressiu, però les melodies són més electròniques i els ritmes més durs i repetitius. Manian – Ravers Fantasy 

és una cançó que exemplifica perfectament aquest gènere. 
37

 El Progressive és un estil de música molt variat que tan el podem trobar en Rock, Trance, Metal, Country o 

Folk, entre molts altres. En aquest cas ens referim al Progressive House, una mescla entre House i Progressive. 

Tal com el nom indica, l’estructura de la cançó és progressiva. Un bon exemple el trobaríem en la cançó Heroes, 

d’Alesso. 
38

 Posar en contacte l’agulla del giradiscs, amb el disc, o bé donar entrada a una cinta magnetofònica. 

Fig. 43: Gui Boratto. Font: Mixing.Dj 
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captar l’atenció de la gent amb la seva incorporació d’elements de percussió llatina en el 

clàssic House francès. 

Després de rebre innombrables llicències de les principals marques internacionals, l’any 2005 

va dedicar-se exclusivament a la composició i producció de les seves pròpies cançons. 

Els singles Mr Decay i A Beautiful Life són l’emblema d’un canvi d’escena cap a climes més 

melòdics. En aquest últim, la vocalista és la seva dóna, Luciana Villanova. Amb un estil 

caracteritzat per la combinació entre un Pop suau i sensible i un Dance elaborat, Gui 

desenvolupa un perfil musical força diferent. 

En conseqüència del seu inacabable calendari d’actuacions i gires, ha obtingut una reputació 

considerable, i ha aparegut en escenaris dels clubs més importants i en grans festivals de 

música electrònica. A més a més, amb la seva elaborada i treballada trajectòria ha aconseguit 

entrar en les llistes dels DJ més famosos del món. De fet, segons theDJlist, és considerat el 

387 millor DJ del món. 

Amb el sofisticat àlbum Take my breath away, Gui no mostra cap intenció de frenar el seu 

objectiu d’arribar a la cima de la música electrònica i exposa el seu argument sobre la 

desaprovació de la música segons l’estil o l’artista.  

I believe in good and bad taste. Not only in music, but in all kinds of artistic 

expressions. Despite the style, hype, name or whatever, I just want to release 

beautiful pieces of music. Good music is unanimous. Let’s have a different 

approach.
39

 

 

5.4. Le Freak Selector 

 

Martín Narkdone, conegut amb el sobrenom de Le Freak 

Selector, és un músic oficial de la Reactable nascut a Buenos 

Aires, Argentina. Amb la seva mescla de sons cosmopolites, 

els seu mapes visuals i la seva escènica musical la qual 

combina diferents estils l’ha portat al món de la fama. 

                                                           
39

 Crec en el bon i el mal gust. No només en música sinó també en tota classe d’expressions artístiques. A pesar 

de l’estil, promoció, nom o qualsevol cosa, només vull descobrir peces de música belles. La bona música és 

anònima. Tinguem un enfoc diferent. 

Fig. 44: Le Freak Selector. 

Font: Reactable Community 
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Va estudiar composició musical electro-acústica a Buenos Aires, la seva ciutat natal. A més a 

més, té estil addicionals de piano, percussió i psicoacústica. Com a Dj i productor musical, es 

va traslladar a Barcelona l’any 2011, on ha estat composant i remesclant per Reactable Global 

Sound. Ha estat resident de la sala Apolo
40

 durant 5 anys i ha combinat el ja desenvolupat so 

cosmopolita urbà de Barcelona amb tendències electròniques com el Deep
41

. 

Després de 10 anys viatjant, Le Freak Selector torna a ser a Buenos Aires, on dóna classes de 

música, DJ i masteclass de la Reactable. A més a més, actua arreu del món: USA, Espanya, 

França, Lituània, Argentina, Xile, Alemanya, etc. 

Dins del la Reactable Community és un artista reconegut amb taules que superen les 40.000 

descàrregues. 

 

5.5. David Amo & Julio Navas 

 

David Amo i Julio Navas són uns dels duets de DJs i 

productors més coneguts dins el gènere de la música 

electrònica. Com a amos i administradors de Fresco 

Records
42

, han dut a terme grans projectes amb artistes 

famosos així com remescles d’autors tan importants com 

David Guetta, entre d’altres. 

La seva treballada carrera, que va començar a l’edat de 16 anys, els ha permès evolucionar 

fins a arribar a ser en uns respectats i meticulosos professionals. 

Amo i Navas han actuat en els millors festivals arreu del món, incloent-hi Rock in Rio 

(Madrid) i Creamflieds (Liverpool). Per altra banda, aquest duo ha punxat en les millors clubs 

d’Eivissa entre ells Amnèsia Ibiza i Space Ibiza. A la Nit de Cap d’Any del 2010, varen actuar 

davant d’un milió de persones a la platja de Rio de Janeiro. 

En la seva actual gira, amb la qual celebren els 20 anys units, han integrat la Reactable en les 

seves aclamades actuacions. Aquest nou Tour Reactable llançarà una nova llum a la música 

electrònica ja que el reconeixement d’aquest dos artistes és considerable.  

                                                           
40

 Famosa Sala de concerts i discoteca de Barcelona. 
41

 El Deep és un subgènere del House originat als EUA durant els 80 i que intenta mesclar soul amb electrònica. 

Es caracteritza per tenir un sou suau, càlid i envoltant però ballable alhora. 
42

 Marca discogràfica innovadora fundada a Barcelona l’any 2004 per Julio Navas i David Amo. Des d’un 

principi, es va consolidar com una discogràfica productora de música House i totes les seves subcategories. 

Fig. 45: Amo & Navas. Font: 

Orbita 
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5.6. Carles López 

 

Carles López és un músic, Dj i productor català nascut a 

Barcelona que ha actuat en més de quaranta països diferents i en 

tot tipus d’esdeveniments, entre els quals destaquen el Sónar de 

Barcelona, Nova York i Washington, Electrowave festival de 

Hong Kong, Bid Day Out de Sidney i en els premis MTV, els 

MTV awards, celebrat a Belfast l’any 2011.  

Des de fa més de 3 anys, Carles forma part de la companyia Reactable Systems. És un dels 

principals músics de la Reactable i encarregat de mostrar al món aquest instruments i donar-lo 

a conèixer.  

 

5.7. Nortec Collective 

 

Nortec Collective és un conjunt de música format el 1999 a 

Tijuana, Baixa Califòrnia. El seu estil de música és 

especialment característic, ja que combina la música 

norteña mesclada amb la música electrònica, resultant una 

mena d’estil Techno-norteño. 

A part de la producció de cançons com a un col·lectiu, els integrats del grup han llançant 

independentment els seus èxits, tots sota la discogràfica Mil Records.  

El febrer de 2012, Bostich i Fussible, els dos components del grup, van integrar la Reactable 

en les seves exhibicions en viu. 

La gran sorpresa va arribar al juny del 2014, dia en el qual, mitjançant les xarxes socials, van 

anunciar la dispersió del grup un cop finalitzat l’últim àlbum titulat Motel Baja, després de 15 

anys junts. 

 

6. Exhibicions 

 

Tal i com s’explica a l’apartat d’història de l’instrument, la Reactable va ser presentada en 

públic per primera vegada, dos anys després de la seva creació al 2003, en el Congrés 

Fig. 46: Carles López. Font: 

Reactable Community 

Fig. 47: Nortec Collective. 

Font: SanDiegoRed 
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Internacional de Música Informàtica de Barcelona. Llavors, era un instrument totalment nou 

en el món de la música però, a poc a poc i gràcies a una bona campanya publicitària 

mitjançant un gran nombre d’aparicions en públic, va aconseguir atraure l’atenció de diversos 

artistes famosos. 

El primer gran pas es va donar quan, un any després de la seva presentació, es va penjar un 

vídeo al portal web Youtube on es mostrava l’innovador instrument. A partir de llavors, en 

gran part gràcies a la cantautora islandesa Björk, va anar incrementant la seva popularitat. 

Amb els anys, l’equip Reactable, liderat per Sergi Jordà, ha realitzat més de 150 presentacions 

i concerts en més de 30 països diferents. 

S’ha presentat en importants festivals i congressos com l’Ars Electronica, a Àustria, el Sónar, 

A Barcelona, el Transmediale a Berlín o el CODE Festival, a Vancouver. Pel que fa a les 

exhibicions o esdeveniments relacionats amb la Reactable celebrats els tres últims anys, 

trobem una llarga llista on apareixen festivals bastant destacables. 

 

6.1. Any 2012 

 

 Creamfields BA: exhibició de Reactable a càrrec de Le Freak Selector al llegendari 

festival de Creamfields. 

 MTV Hip Hop Awards: concert de Reactable de Big Fish amb Morgan als premis 

MTV de Hip Hop l’any 2012 a Itàlia. 

 

6.2. Any 2013 

 

 SXSW Music Gear Expo: demostracions en viu de Reactable al Convention Centre 

d’Austin, Texas. 

 This is Ibiza: concert de Jose Franco al mític festival This is Ibiza de Miami. 

 Internet Science Conference 2013: concert a càrrec de Carles López a la Conferència 

Internacional d’Internet a Brussel·les. 

 Reactable vs. Piano: concert de Carles López amb la Reactable i Filippo Fano amb el 

piano a l’Antic Teatre a Barcelona. 

 Sónar 2013: concert de Carles López al famós festival de música Sónar de Barcelona. 
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 BELIVE Freedom Festival: exhibició a càrrec de Bastinado al conegut festival de 

música i cultural a Whistler, Canadà. 

 Bella Terra Festival: de nou, actuació de Bastinado al Bella Terra Festival de 

Massachusetts. 

 

6.3. Any 2014 

 

 Palau de la Música: concert de Carles López al palau de la Música. a Barcelona 

 Sónar 2014: tres taules Reactable disponibles amb exhibicions constants durant el 

MusicHackDay. 

 Fab Lab Conference: exposició d’una Reactable al desè aniversari de la Fab Lab 

Conference, a Barcelona. 

 

7. Productes 

 

7.1. Reactable Live! 

 

Reactable Live! permet als músics i al seu públic experimentar la música 

d’una forma completament nova. Dissenyat per proporcionar una 

connexió directa i intuïtiva amb el so a través de la pantalla multi-tàctil, 

és perfecte per tocar en viu i donar a conèixer la seva creativitat. És un 

instrument excel·lent per estimular la connexió del músic amb la seva 

audiència i defineix una nova manera de comunicar-se amb la música.  

 

7.2. Reactable Experience 

 

Reactable Experience és un instrument musical electrònic innovador que permet a tot el món  

experimentar amb el so, canviar la seva estructura i potenciar la creativitat d'una manera 

veritablement alternativa, divertida i visualment atractiva. És el dispositiu perfecte per a llocs 

que estan dissenyats per captivar als seus visitants. 

Fig. 48: Reactable Live! 

Font: Reactable  
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7.3. Reactable Mobile 

 

Basat en el programaria de la Reactable Live!, el 

Reactable Mobile és una aplicació que simula un 

sintetitzador versàtil que permet reproduir i processar 

les pròpies mostres de so amb una qualitat d'àudio 

professional. 

 

7.4. Reactable by MOS 

 

Edició especial de la Reactable dotada d’un gran disseny i destinada a l’exposició en hotels, 

sales VIP, galeries d’art i cases d’alta gamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50: Reactable Mobile. Font: AppAdvice 

Fig. 49: Reactable Experience. Font: Reactable 

Fig. 51: Reactable by MOS. Font: W Barcelona 
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8. Notes 

 

9. Primer mètode: Sampler + Seqüenciador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Símbol Silenci Durada (T) 

Rodona 
 
 

 
4 T 

Blanca 
 
 

 2 T 

Negra 
 
 

 1 T 

Corxera 
 
 

 1/2 T 

Semicorxera 
 
 

 1/4 T 

Fusa 
 
 

 1/8 T 

Semifusa 
 
 

 1/16 T 

Octava actual 
de la seqüència 

Compassos de la seqüència 

Temps actual 
de la seqüència 

 Mi 

 Tercera octava 

 Corxera amb punt (0,75T) 

 Primer compàs 

 Tretzè temps (de 0,25T) 

Fig. 53: esquema d’una seqüència d’un seqüenciador polifònic. 

Fig. 52: Taula de la durada de les notes i els seus respectius silencis 
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10. Segon mètode: utilització de loops 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 54: Representació del primer compàs de la melodia 

(1r pentagrama) amb el seqüenciador de la Reactable. 

Fig. 55: Parts del programa de producció musical Ableton Live 9. Font: Expert Reviews 

Barra d’opcions 
generals 

Barra de 
reproducció  

Canals o pistes d’àudio  

Biblioteca  

Opcions de la pista seleccionada  

Mapa de la pista seleccionada  
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11. Taules de les cançons  

Fig. 56: Taules de les cançons 
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12. Sergi Jordà 

 

12.1. Biografia 

 

Sergi Jordà és professor associat al 

Departament de Tecnologies de la Informació i 

la Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra 

(UPF). 

Durant els seus anys d'estudiant a la dècada de 

1980, va descobrir la programació d'ordinadors 

i va decidir dedicar-se de ple a viure la música 

per ordinador. 

Actualment és llicenciat en Física Fonamental i Doctor en Ciències de la Computació. 

És investigador en el Grup de Tecnologia Musical. Dins d'aquest grup, ha coordinat 

dos projectes europeus i dirigit un equip de música i interacció avançada format per 

estudiants, el qual es centra en la Human Computer Interaction (HCI), amb un èmfasi 

especial en la interpretació musical a temps real. Un exemple d'aquesta convergència 

entre el rendiment de la música per ordinador i la HCI es pot veure en el projecte sobre 

interfícies tangibles Reactable, que el 2007 va aconseguir repercussió internacional, 

quan la cantant islandesa Björk va incorporar aquest instrument a la seva gira mundial 

Volta. Amb centenars d'articles en revistes internacionals, centenars de conferències i 

presentacions de tot el món, aquest projecte ha aconseguit una popularitat massiva 

sense precedents per a un projecte d'origen acadèmic, havent rebut nombrosos premis 

internacionals de prestigi. 

Deixant de banda l’instrument, Sergi Jordà ha rebut diversos premis internacionals, 

entre ells el Ciutat de Barcelona (1999 i 2007) i el prestigiós Prix Ars Electronica Nica 

d'Or (2008). 

Durant els últims anys, Sergi ha centrat el seu interès en el camp de la Interacció 

Tangible (TI), entrant també dominis no musicals. Ha creat llenguatges de 

programació tangibles per a nens, ha estudiat els possibles beneficis de les taules amb 

diferents usuaris, com els nens autistes, tècniques refinades per al seguiment d'objectes 

en l'espai 3D i ha desenvolupat una programació de sobretaula de codi obert per ajudar 

a altres a construir les seves pròpies aplicacions de sobretaula. 

 

Fig. 57: Sergi Jordà. Font: Universitat 

Pompeu Fabra 
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12.2. Entrevista 

 

Sergi Jordà – Portador del Projecte Reactable i Professor de la UPF. 

1) Com va sorgir la idea de crear aquest instrument tan peculiar? 

 

«Jo des dels anys 80 que porto treballant amb la música electrònica encarada als 

directes. L’any 2003 vaig tenir la sort que vaig poder formar un equip de treball amb 

tres estudiants i dedicar un any i mig a un projecte, el que va arribar ser el projecte 

Reactable. 

Pel que fa a com va venir-me la idea de crear aquesta taula tant especial, va ser de cop 

i volta. Vaig tenir aquesta idea i mentre anàvem avançant en el projecte l’anava 

perfilant. En un primer cop, quan vaig pensar-hi per primera vegada, vaig estar tot una 

nit rumiant com seria l’instrument. Així que podríem dir que va ser relativament fàcil 

trobar la idea principal però no ho va ser pas tant la seva creació d’acord amb la idea 

que tenia en ment.» 

 

2) Tot i haver-se desenvolupat el 2003, segurament no és un instrument gaire conegut per 

la majoria de la gent. A què creus que és degut aquest fet? 

 

«Com que no hem invertit capital en publicitat per a donar a conèixer l’instrument, no 

ha arribat a tanta gent com si ho haguéssim fet. Tot i això, s’han venut centenars 

d’exemplars a tot el món i milers d’usuaris s’han descarregat l’aplicació per a tabletes. 

Tampoc és que ens hagi interessat massa fer una gran publicitat perquè l’empresa 

Reactable Systems és una empresa petita i s’hauria de fer necessàriament una 

ampliació si augmentessin molt el nombre de vendes. Crec que és un instrument que, 

ara per ara, com que no s’inverteix en publicitat, ha donat força benefici, produeix 

però no consumeix.» 

 

3) Ja que els objectes empleats per a la construcció d’aquest instrument no són gaire 

específics, es pot arribar a crear una “Reactable casolana” amb un nivell de 

funcionament una mica digne? 

 

«Poder-se fer sí que es pot. El hardware és bastant senzill perquè es necessita poc més 

d’una càmera, un projector i una taula semitranslúcida. Ara bé, la qualitat d’aquesta 
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Reactable casolana seria molt menor perquè els materials que s’utilitzen per a la real 

són molt cars (la càmera val uns 2000€), i la precisió seria realment escassa ja que la 

instal·lació requereix un cert nivell de cura. A més a més, altres imitacions o rèpliques 

de la Reactable que s’han fet presenten dificultats a l’hora de captar les imatges o 

dissenys de les cares del cubs perquè tenen problemes amb la llum. 

Per altra banda, el software que utilitza és molt elaborat i és difícil recrear-lo. I si tens 

el hardware però no el software no pots fer res, i viceversa. 

No obstant, hi ha diverses persones que han aconseguit fer una Reactable casolana 

però sense la interconnexió entre objectes, sinó que es tracta d’una càmera que capta 

les posicions d’un sol objecte i transforma aquestes imatges en sons molt simples.» 

 

4) Com creus que es podria augmentar la popularitat d’aquest instrument? 

«A part de invertint diners en publicitat, també podria augmentar la seva popularitat 

baixant-ne el preu. Però el fet que hi hagi pocs exemplars fa que el preu encara sigui 

elevat. A més, el material que s’usa per fabricar-lo és especialment car però garanteix 

qualitat i seguretat. Podríem baixar-ne la qualitat i, per exemple, comprar càmeres 

molt més barates, però llavors ningú et garanteix que no pugui fallar durant una 

actuació. És un peix que es mossega la cua, com més qualitat més cares són les coses. 

El mateix passa amb els diners: com que es venen pocs exemplars no se’n treu tants 

diners com si se’n venguessin més. Llavors, se’n podria invertir en publicitat per 

augmentar la popularitat.» 

5) En el món de la música clàssica del segle XXI, algun compositor s’ha interessat en 

aquest instrument o queda més reservat en l’àmbit de la música electrònica? 

 

«De fet, sí que hem trobat compositors de música clàssica que s’han interessat en 

l’instrument. Per exemple, un quartet de saxos. També s’han fet concerts de coral 

acompanyats de la Reactable o fins hi tot ens hem trobat un duet de piano i Reactable. 

Altres grups o cantants no relacionats amb la música electrònica i que han utilitzat 

l’instrument en algun dels seus concerts o en algun dels seus singles són Nortec, un 

grup mexicà, Coldplay o la cantant Björk.» 

 

6) Trobes que està infravalorat perquè, encara que sigui molt més estètic, no és tan 

pràctic com altres? 
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«És veritat que no és un instrument molt pràctic per a la producció de cançons ja que 

no està pensat per cobrir aquesta necessitat. De què serviria la seva estètica si només 

fos per producció i no es fessin directes? Ara bé, el fet que no sigui tan freqüentment 

utilitzat com les taules de mescles és perquè el seu ús és molt més complicat que 

enllaçar una cançó darrera una altra. El músic ha d’estar molt més concentrat que 

aquells que es dediquen a posar un pen-drive amb la música i deixar que vagi sonant.» 

 

7) Quines característiques ha de tenir un músic de Reactable que el diferencien de la 

resta? 

 

«No gaire res d’especial. A part de saber música, cosa que és obvia, s’ha de tenir 

ganes de provar i experimentar amb coses noves. També s’ha de tenir paciència i 

sobretot concentració perquè si fas algun error en un directe es nota molt més. Els 

directes no solen durar més d’una hora perquè suposa un esforç de concentració prou 

gran per al músic, però se n’han arribat a fer de dues hores i tot.» 

 

 

8) La Reactable és un instrument en creixement encara. Quin creus que és el seu futur? 

Creus que assolirà una gran importància dins del món de la música electrònica? 

 

«Pel que fa a nosaltres, estem cada dia treballant per millorar-lo, sobretot en software. 

A més a més, estem treballant amb altres línies paral·leles. En la meva opinió, aquest 

instrument es podria popularitzar o potser així serà quan s’abarateixin els seus costos 

de producció i, en conseqüència, el seu preu al mercat.» 

 

9) Estàs treballant en algun altre projecte semblant a aquest o en tens algun de pensat de 

cares al futur? 

 

«Sí, actualment estem treballant amb altres projectes com un llenguatge de 

programació tangible per a nens, una aplicació de sobretaula i fins i tot projectes 

relacionats amb l’estudi del cervell.» 
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13. Partitures analitzades 

13.1. Coldplay – Sky Full of Stars  

Fig. 58: escàner 1 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Sky Full of Stars de Coldplay. 
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Fig. 59: escàner 2 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Sky Full of Stars de Coldplay. 
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Fig. 60: escàner 3 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Sky Full of Stars de Coldplay. 
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13.2. The Beatles – Let it Be 

  

Fig. 61: escàner 1 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Let it be de The Beatles 
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Fig. 62: escàner 2 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Let it be de The Beatles 
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13.3. Green Day – Boulevard of Broken Dreams 

  

Fig. 63: escàner 1 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Boulevard of Broken Dreams de Green Day 
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Fig. 64: escàner 2 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Boulevard of Broken Dreams de Green Day 
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13.4. Bruno Mars – Locked out of Heaven 

  

Fig. 65: escàner 1 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Locked out of Heaven de Bruno Mars 
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Fig. 66: escàner 2 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Locked out of Heaven de Bruno Mars 
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Fig. 67: escàner 3 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Locked out of Heaven de Bruno Mars 
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14. El model Reactable 

 

El model Reactable, és a dir, el model d’una superfície tangible capaç de produir sons i 

imatges simultàniament ha estat imitat i se li han donat molts altres usos. No obstant, sovint 

no s’ha aconseguit el mateix nivell d’exactitud i qualitat ja que no és gens senzill copar-ne el 

software i encara menys connectar-lo correctament amb el hardware. 

Dins dels annexos, a l’apartat de productes de l’empresa Reactable Systems, se n’exposa un 

que et permet personalitzar la teva taula, tant en estructura externa, és a dir, en disseny, com 

en l’ús que se li vol donar. La taula en qüestió és la Reactable Experience. Per oferir noves 

experiències, aquesta taula gaudeix amb la possibilitat de modificar el programa intern i 

donar-li noves aplicacions sense modificar el hardware. És així com s’han pogut crear, per 

exemple, esquemes astronòmics de la rotació dels planetes, programes de creació de formes 

geomètriques o fins i tot jocs de l’estil Golpea al topo. 

 

 

 

 

 

Per poder veure un exemple en format vídeo, deixo el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/watch?v=QQTZsKBMre4 

Fig. 69:  altres aplicacions de la Reactable 

Fig. 68: escàner 4 de l’anàlisi de la partitura de la cançó Locked out of Heaven de Bruno Mars 

https://www.youtube.com/watch?v=QQTZsKBMre4
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15. Col·lecció de sons per explicar conceptes 

 

Aquest últim apartat del annexos consisteix en una col·lecció de sons, creats amb la Reactable 

i mostrats en vídeo, que permeten al lector entendre certs conceptes teòrics que es fan de 

difícil explicar redactant. Aquests sons, els quals es troben gravats en el DVD posteriorment a 

les cançons, ens ofereixen l’exemple de: 

 Canvi de nota i d’octava d’un sampler. 

 Realimentació d’un delay. 

 Distorsions digital i clàssica. 

 Filtres d’altres freqüències i de baixes freqüències. 

 Efecte flanger. 

 Oscil·lador de baixes freqüències (LFO) 

 Mode oneshot dels reproductors de loops.  

 Suboscil·ladors.  

 

 

  


