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3

EL TALKBOX
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3.1  L'EFECTE DE SO TALKBOX

1  Què és el talkbox?

L'efecte de so talkbox o, simplement, talkbox o talk box, és un dispositiu que produeix el 

clàssic so de "guitarra parlant" que s'obtenia amb l'efecte de wah-wah per guitarra que feia 

servir originalment Jimmy Hendrix (es pot sentir el so d'aquest efecte de wah a l'introducció 

de la cançó de Jimmy Hendrix, Voodoo Child). Amb ell, el músic és capaç de produir sons 

com les vocals o les consonants, així com paraules i, fins i tot, frases.

Amb un efecte de talkbox, s'agafa el so que surt de la guitarra, i es transmet a la boca a 

través d'un tub de plàstic (PVC). Els llavis i cavitats vocals (boca, gola i laringe) de l'executor 

modulen el so. El resultat sonor obtingut és com el d'una "guitarra parlant", el qual, si 

s'escau, s'alimenta a través d'un micròfon i des d'allà s'amplifica a través de la megafonia o 

s'envia a un aparell de gravació. Es pot sentir el so de guitarra talkbox, per exemple, a 

l'introducció de la cançó del grup de música Bon Jovi, Livin 'On A Prayer.

Quan el talkbox va ser comercialitzat per primera vegada, se'l va conèixer per diversos 

noms (com voicebox, modulador de veu, tub de boca, o wah de boca). Sembla ser que el 

nom de "talkbox" el va estandaritzar Roger Troutman del grup de música Zapp, una de les 

persones clau en la història del talkbox en la música funk.

El talkbox, però, no només s'utilitza com a efecte sonor per a guitarra, sinó per a tot tipus 

d'instrument musical que emeti un senyal elèctric de sortida, com els sintetitzadors musicals 

o els violins elèctrics.

2  Breu història

L'origen de la creació de l'efecte talkbox és força incert. Hi ha algunes teories al respecte 

-algunes d'elles, fins i tot, parlen de robatoris de patents-. Entre aquestes teories, tenim la 

següent:

El Talk Box va ser inventat per Bob Hulzon, de la companyia Holzum Music, l'any 1971. Es 

va fer perquè Joe Walsh toqués en directe la cançó Rocky Mountain Way. Després ho va 
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patentar Bob Heil, de la companyia Heil Sound.

Però també tenim una altra teoria que, sembla ser, és més oficial. Aquesta teoria diu que el 

primer talk box que va sortir al mercat va ser un model de la casa Kustom Electronics (un 

model anomenat The Bag) l'any 1969. El seu aspecte era com el d'una ampolla d'aigua 

ficada dins d'una bossa.

Alguns rumors diuen que en realitat l'havia inventat Bob Hulzon, però que la casa Kustom 

Electronics va saber treure'l abans, al mercat. Fos com fos el que sí que queda clar és que 

va ser Bob Heil el primer a patentar l'invent, i que, després, altres fabricants com ara Jim 

Dunlop o Electro Harmonix van començar a fabricar els seus propis models de talkbox.

Jeff Beck va utilitzar el talkbox en el seu àlbum Blow By Blow, en la versió del She's a 

Woman de The Beatles. Abans d'això, Beck el va fer servir en el Beck Bogert & Appice, un 

àlbum llançat el novembre del 1973.

Aquell mateix any, Heil li va donar un dels seus aparells de talkbox a Peter Frampton com 

un regal de nadal i Frampton el va fer servir repetidament en el seu àlbum Frampton Comes 

Alive!. A causa de l'èxit de l'àlbum i, particularment dels singles Do You Feel Like We Do? i 

Show 'Em the Way, Frampton va esdevenir un sinònim d'ús del talkbox, tot i utilitzar-lo 

només en una petita part de la seva discografia. De fet, al talkbox, fins i tot se l'ha arribat a 

anomenar “Frampton”.

El 1988, Heil va vendre els drets de producció a la companyia Dunlop Manufacturing Inc., 

que és l'empresa que segueix construint el model coercial Heil Talk Box segons l'estàndard 

exacte sobre el qual el construís Bob Heil. Peter Frampton també ven la seva pròpia línia de 

productes Frampton, que inclouen un pedal d'efecte talkbox.

El talkbox també va ser fet servir per Stevie Wonder; per la guitarrista argentina Lula 

Bertoldi de la banda Eruca Sativa, el guitarrista Slash, de Guns N' Roses; Richie Sambora, 

de Bon Jovi; Kirk Hammett, de Metallica; Matthias Jabs, de Scorpions; Brian May, de 

Queen; John Petrucci, de Dream Theater; Tom Morello, de Rage against the machine; Dave 

Grohl, de Foo Fighters; o Joe Perry, guitarrista d'Aerosmith, en el seu gran èxit Sweet 

Emotion; entre tants d'altres. Més recentment es pot sentir al solo de guitarra de la cançó 

Jambi del disc 10.000 Days del grup Tool.

2.1  “Talkboxers” en la música Funk

El so talkbox en la música Funk, Rythm & Blues i Hip Hop varia en gran mesura de l'efecte 

de so de talkbox amb una guitarra, ja que es fa servir un sintetitzador en comptes d'una 
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guitarra, pel que es pot arribar a produir una gran varietat de sons. Es diu que Stevie 

Wonder va ser el primer músic en fer servir l'efecte de talkbox amb un sintetitzador. Roger 

Troutman va portar això a un altre nivell, arribant a establir el seu propi estil i causant un 

gran impacte en el món dels talkboxers.

3  Funcionament

L'efecte auditiu talkbox s'aconsegueix a partir de la reproducció d'un instrument musical 

utilitzant un altaveu amb motor acústic de compressió. El so que surt d'aquest altaveu es 

canalitza a través d'un tub flexible (normalment de PVC) i és conduït fins a l'interior de la 

cavitat bucal de l'instrumentista musical, o talkboxer.

Gràcies a l'articulació de sons, lletres i fins i tot paraules per part de l'artista executor, 

s'aconsegueix que aquest so instrumental agafi un matís humà. Evidentment, el tipus de so 

reproduit final serà el so característic de l'instrument musical, però “humanitzat” gràcies a 

l'intervenció bucal de l'instrumentista.

Figura 15.1  Peter Frampton utilitzant l'efecte sonor talkbox 1

A la fotografia de la figura 15.1 podem veure clarament com el músic Peter Frampton té el 

tub de plàstic a través del que l'hi arriba el so de l'instrument musical (en el cas de Frampton 

solia ser una guitarra elèctrica) i que modula amb la boca, per després enviar-lo a través 

d'un micròfon a l'equip de so general. Podem observar, també, com Frampton utilitza una 

mena de cinta adhesiva per tal de subjectar el tub ben a prop del micròfon.
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4  Sonoritat

Depenent de l'instrument musical utilitzat buscarem una sonoritat o una altra quan el fem 

passar a través d'un efecte talkbox. Per exemple, el so buscat amb una guitarra elèctrica per 

a fer servir amb talkbox, és un so més aviat distorsionat i amb un pèl d'oscil·lació en la 

desafinació (com la produïda per un efecte de tipus chorus). Amb un sintetitzador musical 

buscarem un so lead (monofònic) que sigui senzill amb, potser, també un punt d'oscil·lació 

en la desafinació. Així doncs, no necessitarem de grans meravelles tecnològiques ni a nivell 

de guitarra ni, encara menys, a nivell de sintetitzador.

En el món dels sintetitzadors, per exemple, Roger Troutman va utilitzar el model Minimoog, 

de la casa Moog Music durant les dècades dels anys 1970 i 1980, i dels models DX7 i 

DX100 de la casa Yamaha durant la dècada del 1990. La majoria de les seves gravacions 

més famoses van ser fetes amb el Minimoog. Així doncs, és evident que no es necessita de 

cap mena de so gaire sofisticat per tal d'aconseguir un bon so de talkbox.

Per aconseguir un so com el de Roger Troutman, faria falta un sintetitzador monofònic, on 

les freqüències agudes destaquessin per sobre de les greus i, on es jugués amb la 

modulació de to i el pitch bend.

Amb una guitarra elèctrica es poden aconseguir efectes sonors interessants si es combina 

el so del talkbox conjuntament amb l'efecte de tipus wah.

5  Execució

Es poden tenir moltes dificultats a l'hora de pronunciar les paraules la primera vegada que 

es fa servir un talkbox. Un consell per practicar l'articulació dels sons és el de començar 

primer amb la pronunciació de les vocals amb tots els seus matisos (tancades, obertes...).

Al principi, cal exagerar els canvis en la forma de la boca al pronunciar les vocals i fer-les 

llargues dintre d'un mateix to (la mateixa nota musical). Una vegada que un se sent còmode 

fent això, es tracta d'escurçar les vocals i jugar amb diferents rangs de to.

Després de dominar les vocals, s'ha d'intentar pronunciar paraules amb la lletra "r". Després 

s' afegiran la "s" i la "d". Fins i tot amb moltes hores d'aquestes pràctiques, es poden seguir 

trobant paraules que siguin molt difícils d'articular. Això pot ser a causa de la grandària del 

tub i el volum del so. Els tubs grans tendeixen a dificultar l'articulació, de manera que es 

recomana provar tubs més petits de 12 mm de diàmetre.

El volum del so ha de ser ajustat per l'amplificador de potència a un nivell proper al del 
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volum natural de cant del talkboxer en qüestió. Si es troben dificultats amb la reproducció de 

les freqüències baixes, es pot intentar d'ajustar a un nivell òptim les freqüències baixes amb 

un equalitzador. Si passés amb les freqüències altes, es faria el mateix però amb les 

freqüències altes.

5.1  Mode monofònic, modulació i pitch bend

Amb els sintetitzadors musicals, es pot trobar que a l'hora de fer servir el so monofònic que 

fa falta, es pitgen dues notes alhora produint un so poc natural. Així doncs, si el sintetitzador 

té la funció de portament o lliscament, es farà servir per produir transicions suaus entre 

notes, aconseguint així, un so més natural.

Amb una guitarra elèctrica només s'ha de procurar de no tocar més d'una corda alhora.

S'ha parlat també de la modulació per a sintetitzadors. Amb això, s'aconsegueix l'efecte de 

vibrato tan típic de molts cantants. La simulació del vibrato humà es fa amb un sintetitzador 

sel·leccionant la modulació de to amb una ona triangular. Si es seleccionés la modulació 

tímbrica amb una ona triangular s'aconseguiria l'efecte conegut com a wah, el qual també 

pot produir uns efectes força interessants.

Amb la guitarra elèctrica, això es faria amb la palanca de vibrato o fent oscil·lacions amb la 

corda sonant. L'efecte wah es reproduiria amb un pedal d'efecte wah (com el model de la 

casa Dunlop, Crybaby, popularitzat per Jimmy Hendrix).

La rodeta de pitch bend dels sintetitzadors pot ser útil per fer lliscaments tonals analògics 

(glisandos).

Amb la guitarra això es faria amb la palanca de vibrato o tensant la corda amb el dit prement 

la corda i fent-la llisca per l'ample del màstil (la tècnica coneguda entre els guitarristes com a 

bending).

6  Components

El Talkbox necessita dels següents components per a poder ser reproduit:

· Instrument musical que dóni un senyal elèctric de sortida: normalment es fa servir 

  una guitarra o un sintetitzador musical. En cas de que sigui un sintetitzador, per 

  anar bé, aquest ha de tenir algun so solista (a poder ser, monofònic) i amb control 

  de modulació i pitch bend.

· Amplificador de potència d'estat sòlid: es recomana utilitzar els que donen una 

  potència de sortida d'entre 50 i 100 W (els amplificadors de guitarra són els que 
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  més es fan servir).

· Un altaveu amb motor acústic de compressió: es recomana utilitzar altaveus de 

  passius d'uns 50 W de potència (segons la potència que dóni l'amplificador, és 

  clar).

· Un tub de PVC flexible d' 1 cm de diàmetre, aproximadament, i d'uns 2 metres de 

  longitud.

· Cablejat adequat (un cable per connectar la guitarra o el sintetitzador a   

  l'amplificador de potència, i un altre cable per connectar l'amplificador de potència 

  a l'altaveu).

A part d'aquests elements bàsics de configuració de l'efecte sonor talkbox, també es 

necessitarà la font d'alimentació de l'amplificador de potència. L'amplificador de potència 

haurà de tenir, també, un pre-amplificador per adaptar adequadament el voltatge de sortida 

de l'instrument musical a l'entrada de l'etapa de potència.

Segurament farà falta un filtre passa-baixes previ a l'altaveu, per tal de no fer-lo malbé.

També es pot posar un commutador per tal d'activar/desactivar l'efecte en si. L'activació o 

desactivació d'aquest commutador pot indicar-se visualment amb l'ajut d'un díode LED.

Si es volen realitzar enregistraments i/o actuacions en directe, també es necessitarà un 

micròfon per tal d'amplificar el so, amb el seu corresponent equip de reproducció acústic.

Moltes vegades, els talkboxers més exigents aprofiten l'amplificador de potència que 

utilitzen amb l'instrument musical que toquen, “pontejant-lo” de tal manera que a l'hora 

d'accionar el commutador del mòdul de talkbox, aquest talla la sortida que va cap a l'altaveu 

del propi amplificador i envia el senyal cap a l'altaveu que porta integrat el mateix mòdul de 

talkbox per tal d'utilitzar l'efecte en si. Es pot veure aquesta configuració utilitzada amb un 

sintetitzador musical a la figura 15.2.
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Figura 15.2  Esquema de muntatge per a efecte de talkbox fent

servir un sintetitzador musical 2

En aquesta figura 15.2 es pot observar que l'amplificador de potència és de tipus combo, és 

a dir, que porta l'amplificador integrat amb l'altaveu de reproducció. La sortida del 

sintetitzador (que també podria ser una guitarra elèctrica o qualsevol altre instrument 

musical susceptible d'amplificació) passa per l'amplificador de potència i es dirigeix cap al 

talkbox. Aquest so és transmès a la boca a través d'un tub. Canviant la forma de la boca, i 

fins i tot articulant sons, es sentirà un efecte com si en realitat s'estigués cantant. A 

continuació, el micròfon capta el so que ha filtrat la cavitat bucal.

L'interior del mòdul de talkbox mostrat a la figura 15.2 es pot veure a la figura 15.3.
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Figura 15.3  Esquema de l'interior d'un mòdul de talkbox sense amplificació 3

Les parts de l'esquema de la figura 15.3, serien:

1  Altaveu de motor de compressió

2  Tub flexible

3  Juntura d'unió entre el tub i l'altaveu

4  Aïllament físic entre l'altaveu i el xassís de la unitat de talkbox

5  Xassís de la unitat de talkbox

6 i 7  Borns de connexió de l'altaveu

8  Commutador de l'efecte de talkbox

9  Entrada del senyal provinent de l'amplificador de potència

Si es volgués utilitzar un pedal de talkbox amb amplificador de potència incorporat, es 

podria fer servir el model comercial Banshee, de la casa Rocktron. Només faria falta la 

guitarra o sintetitzador i el Banshee per a tenir la configuració completa. Això sí, la qualitat 

del so no és la mateixa, ja que aquests models comercials integrats fan servir amplificadors 

de baixa potència, per tal d'abaratir costos (veure el capítol 3.2: Models comercials i efectes 

sonors semblants).

6.1  Altaveus amb motor de compressió

Un motor de compressió és un tipus de controlador d'altaveu que utilitza la tècnica de 
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"compressió" per aconseguir alts rendiments. En aquest context, la compressió es refereix 

al fet que la zona de la membrana de l'altaveu és significativament més gran que l'obertura 

per la qual s'irradia el so. Els drivers de compressió són els més comunament utilitzats en 

aplicacions d'alt nivell de pressió acústica. Normalment s'utilitza juntament amb les botzines 

acústiques, assolint eficiències molt altes en comparació amb altaveus de radiació directa. 

Són molt utilitzats en la reproducció de les altes freqüències sonores en altaveus de gran 

potència de reforç de so, com els tweeters.

Un motor de compressió expulsa el so a través de petits canals (més petit que el diafragma) 

per tal de que aquest surti amb més intensitat de volum. És possible tenir un motor de 

compressió de con, encara que la majoria dels controladors de compressió tenen 

diafragmes en forma de cúpula, com els que utilitzen els tweeters, ja que així la ressonància 

del propi diafragma s'absorveix i no presenta pràcticament gaires efectes audibles (en 

detriment, això sí, de l'eficiència del propi altaveu).

Realment, la part clau de l'efecte talkbox és l'altaveu amb motor de compressió. Ja sabem 

que uns dels mòduls de talkbox més famosos són els de la sèrie Golden Throat, de la casa 

Electro Harmonix. Un dels artistes que van fer popular la sèrie Golden Throat va ser el 

cantant de Zapp, Roger Troutman. La sèrie Golden Throat utilitzava altaveus amb motor de 

compressió 1823M, de la casa Electro Voice. Per desgràcia, aquests ja no es fabriquen, tot i 

que encara es poden trobar a llocs de subhastes com eBay. Molts talkboxers estan a la 

recerca d'aquests motors de compressió, pel què els podriem arribar a trobar a un preu 

bastant alt.

Darrerament, empreses com Monacor i Pyle estan fabricant i comercialitzant motors de 

compressió, així que aconseguir-ne algun aquests per tal de construir un mòdul de talkbox 

podria ser una bona opció.

El gran problema dels altaveus amb motor de compressió és que es fan malbé amb relativa 

facilitat, pel què se'ls ha de protegir de tota mena de cops, mantenir a temperatures 

ambientals fresques, evitar sotmetre'ls a retalls de senyal (clipping) i filtrar-los 

electrònicament amb un filtre passa-altes característic per a cada tipus d'altaveu (a més de, 

evidentment, complementar-lo amb un amplificador amb una potència i una impedància de 

càrrega òptima per a al model d'altaveu que sigui).

6.2  El tub

El tub és també un peça important per a un talkbox. Per connectar el tub al talkbox, ens farà 

falta un adaptador anomenat tubeholder (o subjectador de tub). Els tubeholders no tenen 

una forma estàndard i poden ser de rosca o estar integrats en el motor de compressió.
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Els talkbox que trobem al mercat, normalment venen amb un tub de PVC de color negre o 

transparent. També podem trobar tubs suaus amb molta varietat de colors a botigues de 

plàstic o de jardineria (òbviament, aquests no es fabriquen amb la finalitat de ser fer servits 

en unitats de talkbox).

Si el tub és massa tou, es pot aixafar dins de la boca i, si és massa rígid, pot ser difícil de 

manejar per fer les modulacions amb la veu. S'han de provar diferents tubs de diferents 

materials per trobar la millor opció per a cadascú.

6.2.1  Mida del tub

Tampoc hi ha una mesura estàndard per al tub. El model d'Electro Harmonnix, el Golden 

Throat -utilitzat per Roger Troutman- ve amb un tub negre o daurat, amb un diàmetre 

exterior de 12 mm i interior de 9 mm. El model S.Talker K-Type, de la casa Wild Media 

Systems, ve amb un tub amb un diàmetre exterior de 13 mm i interior de 11 mm. El Heil  

Talkbox, de Jim Dunlop, ve amb un enorme tub transparent amb un diàmetre exterior de 16 

mm i interior de 13 mm. La mida del tub depèn de la mida del tubeholder. El S.Talker ve amb 

2 tubs de diferents mides perquè l'artista intèrpret tingui l'opció de connectar-lo per dins o 

per fora del tubeholder.

S'han de provar diferents mides per tal de trobar aquell que més bé ens vagi. Tot i així, s'ha 

de tenir en compte que els tubs prims es poden obturar amb la llengua (aturant així el flux 

de so); i que els amples poden fer que ens sigui difícil a l'hora d'articular paraules 

correctament.

Els tubeholders han de tenir un ajust hermètic per evitar les possibles fuites que disminuirien 

la pressió de so. Si haguéssim d'augmentar el volum per compensar d'alguna manera 

aquestes fuites, això es traduiria com una càrrega addicional per al motor de compressió.

A la figura 15.4 podem veure un dibuix amb un exemple sobre les especificacions físiques 

de la rosca d'un motor de compressió, juntament amb un tubeholder que vindria a ajustar-se 

a aquesta rosca.
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Figura 15.4  Mides de la rosca d'un motor de compressió i les d'un tubeholder 4

6.3  Amplificadors

Alguns talkbox com el Golden Throat Deluxe de la casa Electro Harmonix o el Banshee, de 

Rocktron tenen incorporat un amplificador de potència.

Amb aquests talkboxes, es pot realitzar un conjunt simple, format només per l'instrument 

musical i el talkbox. És el conjunt més recomanat per a principiants. Però, ja que aquests 

talkboxes han incorporat amplificadors de baixa potència (d'entre 5 i 20 W), no podrem 

aconseguir el volum que desitgem. Un baix nivell de sortida podria donar lloc a que hi 

haguessin paraules que no s'escoltessin adequadament (la lletra 'n' és la consonant més 

directament afectada quan el nivell de sortida és massa baix).

Tot i així, aquests models de talkbox també tenen un control de gain (guany del senyal 

d'entrada), pel que és possible modificar el senyal fins a un volum bastant decent. No 

obstant això, aquest tipus d'amplificadors tendeixen a un so més aviat comprimit (atac dur i, 

en general, rígid) quan el nivell de guany és alt. El que es pot mirar de fer és amplificar el so 

amb pre-amplificadors de baixa distorsió abans d'enviar-lo al talkbox, per tal d'evitar aquest 

problema.

Molts talkboxers que han estat capaços de dissenyar-se els seus propis talkbox fan servir, 

com a amplificador, amplificadors de guitarra amb sortida d'altaveu (el que es coneix entre 

els guitarristes com a capçal d'amplificació). Els amplificadors de guitarra tenen  avantatges, 

com per exemple els equalitzadors de freqüència que porten al pre-amplificador, però els 

que són de tipus combo són molt grans, i els de capçal també déu n'hi do.

A més, amb el talkbox, normalment el què es vol és aconseguir un so d'atac càlid (és a dir, 

de temps d'atac lent) amb la finalitat d'aconseguir més realisme amb el so vocal. Però fins i 
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tot amb models d'amplificador solid state (d'estat sòlid, o de transistors -que és el mateix-), 

els amplificadors de guitarra tendeixen a sonar comprimits al pujar el guany. També, 

depenent del producte, la distorsió és inevitable, fins i tot quan s'utilitza un guany net, sense 

distorsió de senyal.

Per tal de conduir un motor de compressió de, per exemple, 100 W, idealment s'ha d'utilitzar 

un amplificador de potència també de 100 W, o lleugerament superior. Però, compte, ja que 

també és important tenir en compte que aquesta potència sigui per a la impedància de 

càrrega que ens ocupa (veure el punt 6.3 del capítol 2.6: Amplificadors de potència). Si fem 

servir amplificadors de baixa potència, aquests, no seran capaços de conduir el motor de 

compressió en tota la seva plenitud (no sentiriem el seu so real). En canvi, amb 

amplificadors de potència de 100 W, el so que obtindrem serà de la millor qualitat, fins i tot a 

baix volum.

Així doncs, l'etapa de potència ideal per talkbox serà petita, de 100 W de potència i amb una 

impedància compatible a la de l'altaveu amb motor de compressió, amb control de to, de 

baixa distorsió i que ens doni una representació el màxim de fidel possible al so original i 

amb una resposta de freqüència plana.

Una altra bona opció per tal d'amplificar el senyal, és fer servir un bon amplificador per a 

baix elèctric. Un que no ens comprimís el so ni ens el distorsionés a l'augmentar-li el guany 

(els fabricants d'amplificadors per a baix, últimament procuren que aquests amplifiquin el so 

amb el màxim de realisme possible, sigui quina sigui la seva font sonora).

Triem l'amplificador que es triï, el més important a recordar és que els motors de compressió 

són molt delicats, així que hem d'assegurar-nos de fer adaptar correctament la impedància i 

la potència de sortida de l'amplificador a les de l'entrada del motor de compressió, així com 

també a impedir que el nostre amplificador clipegi, cosa que podria també danyar-nos el 

motor de compressió, i protegir-lo amb un filtre passa-altes adequat.
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3.2  MODELS COMERCIALS DE TALKBOX I 

EFECTES SONORS SEMBLANTS

1  Models comercials de l'efecte talkbox

Molts fabricants han llançat molts models diferents de talkbox. De fet, ja fa més de 40 anys 

que el primer model de talkbox va ser llançat al mercat, però les característiques tècniques 

d'aquests són pràcticament les mateixes.

El gran referent en quant a models de talkbox han estat els de la sèrie Golden Throat, de la 

casa Electro Harmonix.

Anem a comentar els models de pedal d'efecte talkbox comercials més rellevants.

1.1  Sèrie Golden Throat

Hi ha un total de 4 productes de la sèrie Golden Throat, d'Electro Harmonix. Músics com 

Roger Troutman van utilitzar el Golden Throat I, que ha acabat sent la gran referència en el 

món dels talkbox. El seu motor de compressió d'alta potència (100 W) produeix un gran 

realisme de so. Per desgràcia, ja no es fabriquen i els llocs de subhastes com eBay serien 

la millor opció si els volguessim comprar. Hi ha molts talkboxers arreu del món que estan 

buscant aquest model, pel què avui dia podria tenir un preu d'adquisició bastant alt.

1.1.2  Golden Throat (tret al mercat entre el 1976 i el 1977)

· Motor de compressió: Electro Voice 1823M (Pmitjana = 100 W; Zcàrrega =  8 Ω; resposta en 

freqüència: 400 Hz ~ 10 kHz)

· Tub: Daurat, de 12 mm de diàmetre exterior / 9 mm de diàmetre interior

· Altres: interruptor bypass de peu, una entrada i una sortida de cable tipus jack.
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1.1.3  Golden Throat I (venut per primera vegada el 1978)

· Motor de compressió: Electro Voice 1823M (Pmitjana = 100 W; Zcàrrega =  8 Ω; resposta en 

freqüència: 400 Hz ~ 10 kHz)

· Tub: Daurat o negre amb 12 mm de diàmetre exterior / 9 mm de diàmetre interior

· Altres: interruptor bypass de peu, una entrada i una sortida de cable tipus jack.

L'única diferència entre el model del 1978 i l'anterior és purament estètica.

1.1.4  Golden Throat II (venut per primera vegada el 1979)

· Motor de compressió: DU 60 (Pmitjana = 60 W; Zcàrrega =  16 Ω; resposta en 

freqüència: 100 Hz ~ 8 kHz)

· Tub: Negre amb 12 mm de diàmetre exterior / 9 mm de diàmetre interior

· Altres: interruptor bypass de peu, una entrada i una sortida de cable tipus jack.

1.1.5  Golden Throat Deluxe (venut per primera vegada el 1979)

· Motor de compressió: Electro Voice 1823M (Pmitjana = 100 W; Zcàrrega =  8 Ω; resposta en 

freqüència: 400 Hz ~ 10 kHz)

· Amplificador de potència: Pmitjana = 25 W

· Tub: Negre amb 12 mm de diàmetre exterior / 9 mm de diàmetre interior.

· Altres: interruptor bypass de peu, una entrada i una sortida de cable tipus jack, control de 

to i control de volum.

Figura 16.1  Model Golden Throat I, de la casa Electro Harmonix 1



Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 24

1.2  Heil talkbox

El model Heil Talkbox, de Jim Dunlop, es va convertir en un talkbox molt popular entre 

músics com Peter Frampton, Joe Walsh (The Eagles), Slash (Guns N' Roses), Jerry Cantrell 

(Alice In Chains) o Joe Perry (Aerosmith), entre d'altres. És un producte dissenyat 

específicament per a guitarristes, pel què el seu so es veu reforçat en la gamma de 

freqüències mitjanes, donant com a resultat una certa coloració tonal del so en comparació 

a d'altres unitats de talkbox.

Certes dades tècniques d'aquest model de talkbox, són:

· Motor de compressió: Pmitjana = 50 W; Zcàrrega = 8 Ω; resposta en 

freqüència: 800 Hz ~ 12 kHz.

· Tub: de color blau cel o bé transparent, amb 16 mm de diàmetre exterior i 13 mm 

          de diàmetre interior.

· Altres: interruptor bypass de peu, un connector d'entrada i un altre de sortida de 

senyal de tipus TRS 1/4” (jack).

Figura 16.2  Heil talkbox, de la casa Dunlop 2

Aquest model de talkbox específic per a guitarra no porta cap mena d'amplificador 

incorporat (a l'igual que els models de la gamma Golden Throat, a excepció de la sèrie 

Deluxe).

La carcassa d'aquest model de talkbox es metàl·lica i molt resistent. És un dels models de 

talkbox més àmplia i satisfactòriament comercialitzats, amb un preu de venta al públic que 
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està sobre els 200 € / unitat.

1.3  Rocktron Banshee

El model Banshee, de la casa Rocktron, és un talkbox que, a l'igual que el Golden Throat 

Deluxe, porta un amplificador de potència incorporat. Així doncs, tot el que hem de fer és 

connectar directament la guitarra o el sintetitzador, sense necessitat de fer servir cap 

amplificador extern. Al pujar el guany de l'etapa de potència ens dóna un so massa 

distorsionat, pel que no acabaria de ser un producte gaire indicat per a professionals, tot i 

que és perfecte per a talkboxers novells amb un pressupost econòmic limitat.

Les altres característiques d'aquest model de talkbox són que té un control de to situat al 

pre-amplificador de la pròpia unitat, i que disposa de dues sortides de senyal, a part del tub: 

una per a amplificador de potència i una altre per anar directament a un altaveu amb una 

imedància de càrrega a partir dels 8 Ω.

El Banshee va sortir al mercat l'any 1997, però no va causar un gran impacte. L'any 2002 la 

casa Rocktron va recomercialitzar aquest model de talkbox i li va rebaixar el preu per tal de 

fer-lo més atractiu de cara al públic-consumidor (sobre els 200 € / unitat). Ho va aconseguir. 

L'any 2007 van treure al mercat el Banhee 2, que el diferenciava del seu original pel fet que 

ara també es podia escoltar el so de l'instrument musical mentre s'activava l'efecte. També 

hi ha una diferència en el preu de venta, que ara es situa sobre els 250 € / unitat. El 

Banshee 2 ha tingut una bona rebuda en el món comercial, tot i que els talkboxers més 

exigents segueixen preferint el model de Heil Sound.

Algunes dades tècniques que són vàlides tant per al model del 1997 com per al del 2007, 

són:

· Motor de compressió: model de la casa Electro Voice (Pmitjana = 50 W; Zcàrrega =  16 

Ω).

· Amplificador de potència: Pmitjana = 5 W.

· Tub:   Negre amb el logotip de la casa Rocktron imprès, amb un diàmetre exterior 

de 13 mm i interior de 10 mm.

· Altres: interruptor de derivació de peu, una entrada i una sortida de cable amb 

connectors de tipus 1/4”. Indicador visual tipus LED d'activació.
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Figura 16.3  Banshee 2, de la casa Rocktron 3

Juntament amb el model Heil talkbox, és el model de talkbox més comercialitzat, 

actualment.

1.4  Danelectro Free Speech Talkbox

Aquest article, de la casa Danelectro, va sortir al mercat l'any 2002. Utilitza dos micròfons de 

tipus electret en miniatura, a la part externa-superior del tub, per tal de captar el so que surt 

de la boca de l'artista. Aquests micròfons envien el so de nou cap a l'unitat de talkbox, des 

d'on s'enviarà a la sortida de senyal de la pròpia unitat. Això ens aporta una gran comoditat, 

ja que no necessitem de cap mena de sistema de microfonia extern. El problema, però, és 

que els dos micròfons que duu són de baixa qualitat i tenen fama d'espatllar-se amb molta 

facilitat.

L'unitat té, a més, un controlador de volum i un altre d'overdrive (efecte de saturació de 

senyal que origina una distorsió sonora característica), un commutador de peu d'encesa i 

apagat i un LED d'estat a la part frontal.
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Figura 16.4  Free Speech Talkbox, de la casa Danelectro 4

La qualitat auditiva està per sota de la del model Banshee, però el seu preu de venta al 

detall està sobre els 100 € / unitat. Això, sumat a la comoditat d'ús, el fa ser un producte 

força atractiu per als talkboxers menys exigents.

2  Efectes sonors semblants al talkbox

En el món de la música hi ha hagut, i de fet hi ha, nombrosos efectes musicals que intenten 

emular la veu humana a partir d'algun tipus de processador sonor. En farem un repàs per tal 

d'obtenir una mica de perspectiva sobre tot aquest món.

2.1  Singing guitar

El 1939, Alvino Rey va utilitzar un micròfon de coll de carboni (originalment desenvolupat 

per a comunicacions militars) per tal de modular el so de la seva  guitarra elèctrica. En una 

demostració, el micròfon va ser col·locat en contacte amb la gola de l'esposa d'Alvino, Luise 

King (una de les cantants del grup The King Sisters), que es va amagar darrere d'una 

cortina mentre amb la boca articulava les paraules per produir l'efecte. La nova combinació 
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de so es va anomenar Singing Guitar, i va ser usat en escenaris i en la pel·lícula Jam 

Session. Tot i així, no va prosperar gaire, en el món musical. Rey també va crear algun altre 

efecte semblant, mitjançant la manipulació dels controls de to de la seva guitarra elèctrica, 

però l'efecte vocal va ser menys pronunciat.

2.2  Sonovox

Un altre efecte de veu primerenc, utilitzant el mateix principi de fer servir la gola com un filtre 

va ser el Sonovox. En lloc de fer servir un micròfon de coll per modular una senyal de 

guitarra, es van utilitzar altaveus petits units a la gola de l'artista intèrpret.

Figura 16.5  Intèrpret musical utilitzant un efecte sonovox 5

Es va fer servir en pel·lícules com Una Carta a tres esposes (1949), La vida secreta de 

Walter Mitty (1947), la veu de Casey Júnior del tren en la pel·lícula Dumbo (1941) o The 

Reluctant Dragon (1941). També es va fer servir amb els instruments de Rusty a 

Orchestraville,amb el piano de Magic Sparky's Piano, i amb l'avió de Whizzer, l'Avió que 

Parla (1947). El Sonovox també va ser utilitzat en ràdios com la PAMS de Dallas o la JAM 

Creative Productions. Lucille Ball va fer una de les seves primeres aparicions 

cinematogràfiques durant la dècada del 1930 a Pathé Newsreel, fent servir el Sonovox.

El Sonovox fa una aparició fins i a la pel·lícula de 1940 You'll Find Out,protagonitzada per 

Kay Kyser i la seva orquestra, de Bela Lugosi, Boris Karloff i Peter Lorre. Lugosi utilitza el 

Sonovox per representar la veu d'una persona morta durant una sessió d'espiritisme.
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2.3  Talking Steel Guitar

Pete Drake, un dels pilars de Nashville en l'utilització del Pedal Steel Guitar, va fer servir 

una mena d'efecte Talkbox pel seu àlbum Forever, l'any 1964, conegut com a Talking Steel 

Guitar. L'any següent, Gallant va llançar tres àlbums on feia servir aquest efecte: Pete 

Drake and his Talking Guitar, Talking Steel and Singing Strings i Talking Steel Guitar. 

L'invent de Pete Drake consistia en un controlador d'altaveu de con de 8 polzades fixat a un 

embut del qual en sortia un tub transparent que portava el so a la boca de l'artista intèrpret. 

Degut al baix volum de so que en sortia, només es va fer servir en estudis de gravació. 

Aquest tipus d'efecte, després del Singing guitar, va ser el gran precursor del Talkbox.

2.4  Vocoder

Un vocoder (nom derivat de voice coder -codificador de veu-) és un analitzador i 

sintetitzador de veu. Va ser desenvolupat a la dècada del 1930 com un codificador de veu 

per a telecomunicacions. El seu primer ús va ser en matèria de seguretat en 

radiocomunicacions, on la veu ha de ser digitalitzada, xifrada i transmesa per un canal 

d'ample de banda estret.

El vocoder s'ha utilitzat també com a instrument musical. Com a instrument, s'utilitza amb 

guitarres i sintetitzadors i produeix un so de guitarra parlant o teclat parlant, segons 

l'instrument. Els vocoders són utilitzats amb freqüència per crear el so d'un robot parlant, 

com el de la cançó Mr. Robot de Styx. També ha estat utilitzat amb freqüència en música 

electrònica i hip hop (per exemple, Beastie Boys van rescatar aquest efecte a finals de la 

dècada del 1990 amb la seva cançó Intergalactic).

Anteriorment va ser àmpliament emprat pel grup alemany Kraftwerk durant la dècada del 

1970, pel que són considerats com els pares de la música electrònica experimental i totes 

les seves variants, essent algunes de les seves més conegudes interpretacions Die Robot i 

Autobahn.

Per entendre com funciona el vocoder, hem de saber primer que la veu humana consisteix 

en sons generats per l'obertura i tancament de la glotis (cordes vocals), el que produeix una 

ona periòdica amb molts sons harmònics. Aquest so bàsic és llavors filtrat pel nas i la gola 

(un complicat sistema ressonant conegut com el tracte vocal) de forma controlada, creant 

l'àmplia varietat de sons de parla. Hi ha un altre conjunt de sons, coneguts com sords, que 

no són generats per la vibració de les cordes vocals.

Un cop sabut això, podem dir que el vocoder examina la parla trobant la seva ona bàsica, 

que és la freqüència fonamental, i mesurant com canvien les característiques espectrals 

amb el temps, gravant la parla. Això dóna com a resultat una sèrie de nombres que 

representen aquestes freqüències modificades en un temps particular a mesura que l'usuari 
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parla. En fer això, el vocoder redueix en gran mesura la quantitat d'informació necessària 

per emmagatzemar la parla. Per recrear la parla, el vocoder simplement reverteix el procés, 

creant la freqüència fonamental en un oscil·lador electrònic i passant el seu resultat per una 

sèrie de filtres basat en la seqüència original de símbols.

Figura 16.6  Sintetitzador MS2000B, de la casa Korg, amb un micròfon incorporat

per utilitzar com a efecte auditiu vocoder 6

2.5  Auto-tune

L'Auto-tune és un processador d'àudio digital creat per Antares Audio Technologies per tal 

de corregir el to en execucions vocals i instrumentals. S'utilitza per tal d'emmascarar 

inexactituds i errors, per la qual cosa ha permès a molts artistes produir enregistraments 

amb una afinació musical molt precisa.

Aquest processador està disponible en format plugin per a programes professionals d'àudio 

usats en entorns d'estudi, com ara ProTools, o FL studio XXL, i també com a "stand-alone", 

unitat de "rackmount" per a processament en presentacions en viu musical.

El so particular que dóna aquest efecte s'assembla, pels seus tons precisos i de ràpid canvi, 

a la sonoritat que s'aconsegueix mitjançant un vocoder o un talkbox.

Aquest tipus d'efecte es pot apreciar molt clarament a la cançó Believe, de la polifacètica 

artística Cher. També han fet servir aquest efecte, artistes com Madonna, Lady Gaga, 

Enrique Iglesias, Ana Torroja, Paulina Rubio, Justin Bieber, o grups com Black Eyed Peas.

Els artistes que fan servir Auto-tune solen rebre crítiques negatives perquè això fa que es 

posi en dubte el seu talent vocal. Un dels artistes que s'oposen totalment a l'Auto-tune és el 

raper nord-americà Jay-Z, de tal manera que el segon senzill del seu disc The Blueprint 3 

porta per nom (DOA) Death Of Auto-Tune ('Mort de l'Auto-Tune ').
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Hi ha un programari semblant, anomenat Melodyne, el qual ha anat guanyant camp a l'Auto-

tune, sobretot en l'àrea de producció, pel fet que permet l'edició manual del to, tenint uns 

abast menys limitats que el programari d'Antares Audio Technologies. No obstant això, 

aquest avantatge no existeix quan aquest efecte s'utilitzaa en vius musicals.

2.6  Wah-wah

El pedal de wah-wah és un tipus d'efecte per a guitarra i baix. Consisteix en un filtre passa-

altes, amb una freqüència de tall variable. Quan aquesta freqüència de tall varia d'un valor 

baix a un d'alt, produeix un so similar a una veu humana pronunciant la paraula "uaaa" 

(d'aquí el seu nom). A mesura que el pedal és pressionat, augmenta la freqüència dels 

baixos del senyal que són retallats.

La seva primera aparició va ser el 1945, basat en un pedal creat per Leo Fender, amb el 

propòsit de produir un efectes similar al d'una trompeta amb sordina. A la dècada del 1960, 

la casa Vox va treure un pedal de característiques similars al que va anomenar Wah-wah. 

La casa Thomas Electronic Organs va llançar un pedal semblant amb el nom de Crybaby. 

B.J. Plunkett, el va patentar l'any 1967.

Hi ha dos tipus principals de wah-wah:

· L'efecte que és controlat pel guitarrista mitjançant la manipulació d'un pedal amb el 

  peu, que mou l'eix estriat d'un potenciòmetre, controlant la freqüència de tall.

· El Wah-Wah automàtic. En aquest cas el peu del guitarrista es substitueix per un 

  oscil·lador de baixa freqüència (LFO, Low Frequency Oscillator) al qual se li ha de 

  prefixar una sèrie de modulacions i ajustaments, així com variacions del "tempo" 

  d'acord amb el ritme de la peça musical.

Aquest pedal d'efecte és molt popular i ha estat i és un dels efectes per a guitarra elèctrica 

més popular que existeix. L'han fet servir nombrosos músics de la talla de Leo Fender, 

Jimmy Hendrix, Brian May, Frank Zappa, Eric Clapton, Slash, Joe Satriani o Steve Vai.
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Figura 16.7  Pedal d'efecte wah-wah, de la casa Vox 8
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3.3  LA GUITARRA ELÈCTRICA

1  Introducció

Una guitarra elèctrica és una guitarra que utilitza el principi d'inducció electromagnètica per 

convertir les vibracions de les cordes de metall en senyals elèctrics. Atès que el senyal 

generat és relativament feble, aquest s'amplifica abans d'enviar-se a un altaveu. Aquest 

senyal de sortida de la guitarra elèctrica pot ser fàcilment alterat mitjançant circuits 

electrònics per modificar alguns aspectes del so. Sovint, el senyal es modifica amb efectes 

sonors com la reverberació i la distorsió. Es podria dir que cap altre instrument musical ha 

tingut més impacte en l'evolució de la música del segle XX. Concebuda el 1931, la guitarra 

elèctrica va sorgir d'una necessitat dels músics de jazz, tractant d'amplificar el seu so. Des 

de llavors, s'ha convertit en un instrument musical de cordes, capaç d'una multitud de sons i 

estils. Va ser un dels elements primordials en el desenvolupament del rock and roll i una 

infinitat d'altres gèneres de la música.

2  Història

La guitarra elèctrica es va inventar als Estats Units a mitjans del segle XX, com a 

conseqüència de l'aparició de l'amplificador l'any 1920, aparell que ofereix un major potència 

sonora. Daleshores ençà van ser molts els instruments que van patir alteracions en el seu 

disseny acústic tradicional i van evolucionar cap al disseny elèctric. La guitarra va ser un 

dels primers instruments en adaptar-se i, encara que van ser diversos els pioners que van 

aportar això, la primera guitarra inventada i fabricada se li pot atribuir a la casa 

Rickenbacker. Els primers guitarristes de jazz veien que no tenien prou volum sonor per 

competir amb la resta d'instruments de la banda, pel que van ser els que van adoptar 

aquesta mena d'instruments. Leo Fender va dissenyar la primera guitarra elèctrica sòlida 

desmuntable i amb poques peces, perquè els músics no tinguessin problemes en haver de 

canviar peces de l'instrument gastades o trencades per l'ús. Era el naixement de la guitarra 

elèctrica Fender Telecaster. Després vindrien altres models (Stratocaster) i altres marques 

com Gibson, ESP Guitars o les japoneses Ibanez, Jackson guitars i Yamaha.

La guitarra elèctrica és un instrument que, juntament amb la guitarra acústica, pertanyen al 

grup dels cordòfons.
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Aquest instrument va ser molt utilitzat en les operetes, però, va ser ràpidament adoptat per 

grups de Jazz i Blues. La seva creació també va permetre nous estils musicals, com són el 

Rock, i el Heavy Metal, on es va convertir en el símbol i protagonista d'aquestes noves 

corrents musicals.

A la dècada del 1990, va sorgir la fàbrica Line 6. Aquesta casa, famosa pels seus 

modeladors d'efectes i amplificadors, ha creat la línia de guitarres Variax. Aquesta guitarra, 

mitjançant un micròfon piezoelèctric situat al pont, estableix la comunicació amb un sistema 

modelador que conté els sons de les més famoses guitarres acústiques i elèctriques. Entre 

aquestes estan: Gibson Les Paul, 335, 175, Super 400, Explorer, Epiphone Casino, models 

de Gretsch, Rickenbacker, les Fender Stratocaster i Telecaster, així com acústiques Martin, 

banjos i citars Danelectro, o dobro. A més, mitjançant un cable de xarxa es poden editar les 

afinacions i els sons en un ordinador. És una guitarra d'aparença normal amb la diferència 

que no posseeix micròfons a la vista. Els seus models són la Variax 300, 500 i 700, totes 

tenen essencialment els mateixos sons i la diferència rau principalment en el maquinari. El 

2006 la fàbrica va incloure en el seu disseny un baix de similars característiques.

El 2007, la companyia Gibson va llançar una nova guitarra anomenada Gibson Robot Guitar 

que s'afina a través d'un complex sistema electrònic, sense intervenció del guitarrista. 

Aquesta guitarra promet revolucionar el medi per la comoditat oferta als guitarristes: per 

exemple, no es necessitarà diferents guitarres afinades en diferents tons durant un concert, 

sinó tan sols una.

Des del seu naixement a mitjans del segle XX fins a l'actualitat, la guitarra elèctrica ha 

guanyat importància en la música popular. La seva imatge sovint és utilitzada en cartells 

sobre concerts i altres.

3  Estructura

La guitarra elèctrica està formada per les següents parts:

1. Claviller

2. Cella (també "celleta" o "pont superior")

3. Clavilla

4. Trasts

5. Tensor del màstil o "Ànima"

6. Marcadors de posició

7. Diapassó

8. Coll

9. Cos
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10. Càpsules o Pastilles

11. Controls de volum i to

12 Pont

13. Protector o colpejador

Figura 17.1  Parts d'una guitarra Epiphone Les Paul 1
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· El cos: normalment de fusta (alzina, vern, caoba, tell, freixe, etc.), encara que de 

vegades està fet de materials sintètics que inclouen materials plàstics (com el policarbonat) i 

aliatges d'alumini. Allotja en la part interior dels components electrònics i pot ser semisòlid 

amb una petita caixa de ressonància. La densitat de la fusta incideix en el lapse de temps 

que una nota roman sostinguda després de prémer la corda. En el cos es fixa el pont, que 

vé a ser la part del cos de la guitarra on es fixen les cordes de la pròpia guitarra. Hi ha 

diversos tipus de pont, cadascun amb característiques especials que incideixen en el so 

final de l'instrument i, fins i tot, alguns ponts inclouen pastilles piezoelèctriques per captar la 

vibració de les cordes, o també palanques de vibrato (també anomenades de Whammy 

bars) per variar la tensió de les cordes i causar un efecte de vaivé a l'entonació. Un model 

típic de palanca de vibrato és l'anomenat Floyd Rose.

· El màstil: també fet d'una o diverses peces de fusta (auró, caoba, palorrosa, etc.), 

Té al seu interior una barra d'acer o un altre material molt resistent, anomenada ànima, per 

contrarestar la tensió de les cordes sobre ell i que no perdi linealitat sonora. Sol anar 

cargolat al cos (com a la Fender Stratocaster) o bé enganxat (a la Gibson Les Paul). Sobre 

el màstil hi ha el diapasó (on es recolzen els dits al tocar), fet de la mateixa fusta que el 

màstil o bé una altra (palorrosa, palissandre africà, banús, auró, etc.), i encolada a ell. Sobre 

el diapasó i en perpendicular a les cordes es troben els trasts; petites barres metàl·liques 

(d'acer normalment) que entren en contacte amb la corda al recolzar els dits en l'espai entre 

ells i sobre el diapasó.

· El claviller o pala del claviller: extrem del màstil on les cordes van enrotllades a 

unes peces metàl·liques cilíndriques amb un cargol sense fi que regula la tensió de la corda 

i, per tant, la seva afinació. A les guitarres modernes, pot observar-se un claviller 

autoafinador. Aquest tipus de clavillers porten un petit motor, el qual gira depenent de 

l'afinació desitjada (que es selecciona amb una mena de potenciòmetre amb diferents 

opcions).

4  Components

Les pastilles (pickup, en anglès) electromagnètiques estan formades per un imant 

permanent envoltades per un bobinat de coure. Quan un cos metàl·lic ferromagnètic es mou 

dins del camp magnètic de l'imant permanent, es provoca un corrent induït en el bobinat 

proporcional a l'amplitud de moviment i de freqüència igual a la de l'oscil·lació del cos (en 

aquest cas, una corda metàl·lica). Aquest corrent és molt feble, de manera que el cablejat 

de l'interior de la guitarra i el que va des d'aquesta fins a l'amplificació ha d'estar molt ben 

apantallat, per evitar sorolls paràsits.
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Parlarem amb més deteniment sobre les pastilles al final d'aquest capítol, ja que aquestes 

són les encarregades d'enviar el senyal cap al nostre amplificador i, per tant, requereixen 

d'una especial explicació.

Ja hem vist que algunes guitarres elèctriques també compten amb un sistema en el pont 

que genera un efecte de vibrato anomenat palanca de vibrato o whammy bar. Aquest 

dispositiu va ser introduït per primera vegada a les guitarres dels anys 50 reemplaçant al 

pont fix. Aquest nou sistema compta amb molles que permeten un moviment que pot estirar 

i afluixar les cordes generant vibració i la modificació del to a preferència del músic.

El primer sistema de palanca de vibrato va ser el Bigsby, el qual, encara és possible veure's 

en guitarres semisòlides, sobretot en els models de la casa Gretsch.

El sistema de palanques de la casa Fender va ser el més usat en les dècades del 70 i 80 i 

actualment és triat per milers de músics en el món. A diferència del Bigsby, el qual tenia una 

sola molla, aquest sistema compta amb un opcional de cinc molles a la part posterior del 

cos de la guitarra, però generalment quan un adquireix una guitarra de fàbrica amb aquest 

tipus de palanca, en porten només tres. Això permet que l'afinació sigui més "perfecta" i no 

produeixi gaire desafinació un cop accionada la palanca.

El sistema Floyd Rose també és un dels dispositius més usats actualment per molts 

guitarristes, generalment d'estils de rock pesat, sigui metall, heavy o hard rock. Aquest 

sistema compta amb l'opció de cinc molles, com Fender, però a diferència d'aquesta, té una 

morsa que trava les cordes en el claviller, impedint la fricció de les mateixes. Per això, en un 

principi, un cop travades les cordes no es podia tocar l'afinació, per la qual cosa es va crear 

un sistema de microafinadors al pont que aconsegueixen afinar la guitarra un cop està 

travada.

El sistema flotant és una variació del Floyd Rose. Compta amb totes les característiques de 

l'anterior però a diferència d'aquell, aquest té doble acció, és a dir, tant arronsa les cordes 

com les estira més enllà de la seva afinació estàndard.

El sistema bàsicament funciona així: les molles situades a la part posterior de la guitarra 

creen una força que és directament proporcional a la força que exerceixen les cordes sobre 

el pont. Això crea la sensació, a l'estar minuciosament calibrat, de que el sistema "quedi a 

l'aire", o com el seu nom ho indica, sigui flotant. La marca més rellevant, dintre d'aquests 

sistemes de pont flotant, és Edge, una versió millorada del Floyd Rose, feta per Ibanez.
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5  Afinació

Les cordes de la guitarra es nomenen de baix cap a dalt (des de les més agudes fins a les 

més greus) amb nombres ordinals: primera corda, segona corda, tercera corda, etc. També 

se les coneix amb el nom de la seva nota d'afinació (com amb els violins, violes, violoncels i 

contrabaixos):

1.  la corda mi (la primera corda, afinada en el mi3, sent el do3 la nota central d'un 

     piano).

2.  la corda si (la segona corda, afinada en el si2).

3.  la corda sol (la tercera corda, afinada en el sol2).

4.  la corda re (la quarta corda, afinada en el re2).

5.  la corda la (la cinquena corda, afinada al la1).

6.  la corda mi (la sisena corda, afinada en el mi1).

Aquesta afinació és la normal, però moltes vegades es fan servir d'altres. També es canvien 

les tonalitats de les cordes posant una celleta que se situa un trast més alt per cada semitò 

que es vulgui augmentar. Per exemple si es posa una celleta al primer trast l'afinació seria la 

següent: fa1, sib1, mib2, lab2, do3 i fa3.

La guitarra de deu cordes és com la suma d'una guitarra comuna de sis cordes i un 

contrabaix (afinat normalment: sol1, re1, la(0) i mi(0)).

5.1  Tesitura

La tesitura d'una guitarra elèctrica de sis cordes amb l'afinació estàndard va des del mi1 (la 

corda més greu a l'aire) fins al do#5 en una guitarra de 21 trasts, re5 en una guitarra de 22 

trasts, el re#5 en una de 23 i el mi5 en una de 24.

6  Micròfon de pastilla (pickup)

El micròfon de pastilla o, simplement, pastilla (pickup, en la seva traducció anglesa), és un 

transductor electroacústic que fa de micròfon en instruments musicals elèctrics. S'utilitza 

principalment en instruments de corda, com ara la guitarra elèctrica, el baix elèctric i el violí 

elèctric.
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Figura 17.2  Pastilla simple (single coil) 2

Estan formades per un imant permanent envoltat per un bobinat de coure. Quan un cos 

metàl·lic ferromagnètic (normalment una corda metàl·lica) es mou dins del camp magnètic 

de l'imant permanent, es provoca un corrent elèctric induït en el bobinatge, proporcional a 

l'amplitud del moviment i de freqüència igual a la de l'oscil·lació de l'objecte. Aquest corrent 

és molt feble, de manera que el cablejat de l'interior de l'instrument, així com el cablejat fins 

l'amplificació, ha d'estar molt ben apantallat per tal d'evitar sorolls paràsits.

Figura 17.3  Esquema simplificat corda-pastilla-amplificador 2
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6.1  Sortida

El voltatge de sortida de les pastilles varia entre els 50 mV rms fins a 1 V rms en alguns 

(però molt pocs) models. Algunes pastilles d'alt senyal aconsegueixen un nivell de sortida 

tan alt utilitzant imants molt potents, que produeixen més flux magnètic i, per tant, una 

sortida més gran. Això pot ser perjudicial per a la qualitat del so, perquè els imants 

tendeixen a atreure les cordes, la qual cosa fa que la seva amplitud decreixi massa 

ràpidament (el so s'apaga aviat). Altres pastilles d'alt senyal tenen una bobina amb més 

espires. Tanmateix, això augmenta la impedància de sortida, cosa que pot afectar les 

freqüències altes si la pastilla no s'aïlla amb un amplificador-seguidor (buffer).

6.2  So

Les diferents espires de la bobina estan molt juntes, la qual cosa actua com un condensador 

en paral·lel amb la bobina, que produeix una resposta en freqüència característica de cada 

pastilla, arribant a ressonar a certes freqüències. Com més espires tingui la bobina, major 

voltatge de sortida oferirà, però amb més impedància i menor freqüència de ressonància. 

Són pastilles amb una linealitat inferior a altres tipus de captadors, com les pastilles 

piezoelèctriques i les òptiques. De tota manera, des d'un punt de vista artístic, aquesta no-

linealitat pot ser positiva.

Figura 17.4  Guitarra Fender Stratocaster, amb 3 pastilles

simples (single coils) 3
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La càrrega generalment consisteix en una resistència (els potenciòmetres de volum i to, 

juntament amb la resistència fins a terra, del cable i l'amplificador), i condensadors (els 

condensadors del control de to i la capacitància que apareix entre el senyal i la malla del 

cable). El sistema complet forma un filtre passa-baixes de segon ordre. Si es tenen en 

compte les diferents capacitats i resistències, es produeix una resposta en freqüència 

diferent.

6.3  Humbucker

Un problema de les pastilles electromagnètiques és que capten les interferències de 50 o 60 

Hz de la xarxa de distribució elèctrica i els seus armònics. Per prevenir aquest efecte, la 

companyia nord-americana Gibson va dissenyar el 1955 un model de pastilla que consisteix 

en dues pastilles normals (les vistes fins aleshores, anomenades single coils), però amb la 

diferència que els imants i el sentit de les espires està invertit, i connectades juntes. 

D'aquesta manera, qualsevol soroll electromagnètic ambiental serà cancel·lat.

Un efecte d'aquesta combinació és que, quan es connecten en sèrie (la connexió més 

comuna), l'inductància del conjunt augmenta, la qual cosa baixa la freqüència de 

ressonància del sistema i atenua les altes freqüències. Un altre efecte d'aquesta combinació 

és que pot augmentar la tensió de sortida, per la qual cosa el guany del pre-amplificador 

s'ha de veure reduït, per tal d'evitar efectes de distorsió per saturació.

Figura 17.5  Guitarra Gibson Les Paul Traditional, amb dues

pastilles dobles (humbuckers) 4
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6.4  Pastilles actives

A diferència de les pastilles passives, les pastilles actives necessiten d'una font externa 

d'energia per operar. Això es deu al fet que aquest tipus de pastilla té un petit pre-

amplificador i un equalitzador en el seu interior, el que permet dues coses:

· A causa del voltatge de sortida que s'obté amb aquest pre-amplificador, la   

  bobina consta de moltes menys voltes del que, per exemple, necessita una pastilla 

  passiva, reduint així el soroll i brunzit fins a nivells ínfims.

· Tenint un circuit equalitzador, es pot modificar el timbre d'aquest micròfon (pastilla) 

  d'una manera molt més precisa.

Tot i que aquestes pastilles actives semblin molt millors que les seves antecessores -les 

passives-, no tots els guitarristes les prefereixen, ja que tot i que és veritat que donen un so 

més net i cristal·lí, molts pensen que aquest acaba sent un so estèril i sense personalitat (a 

més de que són més cares i que depenen d'una font d'alimentació). Així que, artísticament 

parlant, la tria va a gust del consumidor.

6.5  Pastilles piezoelèctriques

Les pastilles piezoelèctriques es basen en l'efecte piezoelèctric. Solen anar al pont o en els 

seients de les cordes, ja que han d'estar en contacte gairebé directe amb la corda. A 

vegades també es situen al màstil de la guitarra. El seu so és més natural que el de les 

pastilles electromagnètiques. Es poden observar col·locades en diverses guitarres de la 

casa Jackson o ESP.

Aquest tipus de pastilla és més típic de les guitarres acústiques que no pas de les guitarres 

elèctriques, ja que es munten directament sobre el cos de la guitarra, el qual, actuarà com a 

ressonador de la vibracions de les cordes, aconseguint-se un so molt natural (objectiu molt 

buscat en els sons habituals de guitarra acústica).

Aquest model de pastilles té una impedància de sortida molt alta, i moltes vegades s'utilitza 

un pre-amplificador per tal d'evitar pèrdues de senyal, filtrat i soroll en el cable de 

l'instrument. Un cos sòlid proveeix espai per als circuits i una bateria. En els últims temps 

s'han dissenyat pastilles amb una impedància de sortida mitjana i una resposta de 

freqüència uniforme.
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Figura 17.6  Esquema simplificat guitarra-pastilla piezoelèctrica-amplificador 2

Un pas més enllà en el món de les pastilles és la inclusió de pastilles MIDI per utilitzar la 

guitarra amb sintetitzadors i generar sons amb ells.
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3.4  EL SINTETITZADOR MUSICAL

1  Introducció

Un sintetitzador musical és un instrument musical electrònic o de teclat capaç d'imitar sons 

ja existents o de crear-ne de totalment nous. Els sintetitzadors acostumen a controlar-se des 

d'un teclat o fins i tot mitjançant sistemes de vent o percussió.

De fet, és un instrument musical electrònic, que pot ser analògic o digital, dissenyat per 

produir so generat artificialment, fent servir tècniques com la síntesi additiva, sostractiva, de 

modulació de freqüència, de modelatge físic o modulació de fase, per crear sons.

El sintetitzador pot crear sons mitjançant manipulació directa de corrents elèctrics (com els 

sintetitzadors analògics), o bé mitjançant la manipulació d'una ona FM digital (sintetitzadors 

digitals), o a través de la manipulació de valors discrets emprant ordinadors (sintetitzadors 

basats en programari), o combinant qualsevol mètode.

A la fase final del sintetitzador, els corrents elèctrics es fan servir per produir vibracions en 

altaveus, auriculars, etc.

Aquest so sintètic es distingeix de la gravació de so natural, on l'energia mecànica d'una 

ona de so es transforma en una senyal que més tard es convertirà de nou en energia 

mecànica durant la seva reproducció.

2  Història del sintetitzador musical

Tot i que els primers sintetitzadors van ser construïts a la dècada del 1920, no va ser fins als 

anys 60 quan es van començar a popularitzar. El seu desenvolupament va tenir lloc 

principalment als laboratoris d'electrònica de les universitats dels Estats Units. Allà, alguns 

pioners com Bob Moog van construir prototips de sintetitzadors i van fer demostracions.

Al principi, el sintetitzador era vist com una cosa purament experimental i elitista, potser pel 

fet que només alguns artistes de l'avantguarda es van atrevir a compondre música feta amb 

sintetitzadors.

L'any 1968, un músic anomenat Walter Carlos, en col·laboració amb Moog, va gravar una 

sèrie d'obres de Johann Sebastian Bach en un disc anomenat Switched-on Bach (més 
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conegut als països de parla hispana com a Bach Electrónico), fent servir un sintetitzador 

Moog modular i una gravadora de 4 pistes. L'àlbum va ser rebut amb inusual atenció, va 

vendre centenars de milers de còpies, va ser el primer àlbum de música clàssica a obtenir 

un premi Grammy així com a ser el primer àlbum de música clàssica en vendre un milió de 

còpies, i va provar al gran públic que el sintetitzador podia ser adaptat a la música 

tradicional.

Figura 18.1  Sintetitzador modular, inventat per Bob Moog l'any 1964 1

Amb el sorgiment d'un nou mercat els fabricants van dissenyar models més petits com el 

Minimoog, a més van començar a aparèixer fàbriques al Japó de la mà de cases com 

Roland i Yamaha.

Els nous estils musicals de la dècada del 1970, com el rock progressiu, demandaven nous 

sons i el sintetitzador va ser adoptat amb gust. Alguns dels herois dels sintetitzadors dels 

anys 70 van ser Keith Emerson d'Emerson, Lake & Palmer i Rick Wakeman de Yes.

Fins aquest moment els sintetitzadors eren emprats per afegir sons nous als instruments ja 

existents. Però amb l'arribada de la tecnologia digital va ser possible que aquests 

comencessin a emular instruments ja existents, com vibràfons i pianos elèctrics.

En aquesta època, va néixer la que avui és considerada la música electrònica, de mà de 

pioners com el grup alemany Kraftwerk. Es tracta de música repetitiva i una mica robòtica 

produïda gairebé exclusivament per sintetitzadors. La música electrònica va derivar en 

subestils com el technopop o el synthpop, on van destacar bandes com Linkin Park, 

Depeche Mode, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Ultravox, Alphaville, Modern Talking, 
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The Human League, Erasure, Soft Cell, Gary Numan, Pet Shop Boys i més en l'actualitat 

grups com The Russian Futurist.

El 1983 es va adaptar l'interfície MIDI que permetia a diferents marques de sintetitzadors 

comunicar-se entre si i gravar el que es tocava en un aparell anomenat seqüenciador. Això 

va revolucionar la forma de fer música ja que qualsevol persona podia programar encara 

que no fos un bon artista executor. Els sintetitzadors més representatius d'aquesta era són 

el Yamaha DX7 i el Roland D-50.

A principis de la dècada del 1980 es va desenvolupar també el sampler o mostrejador, que 

permetia gravar sons reals i reproduir-los. Aquesta tecnologia va possibilitar el que és comú 

avui en dia, que s'utilitzin sintetitzadors i samplers per emular gairebé tots els sons 

existents.

3  Característiques dels sintetitzadors musicals

a) Nombre de formes d'ona: com més gran és aquest nombre, major és la qualitat dels sons, 

ja que permet obtenir més matisos en els sons.

b) Memòria de formes d'ona: és la memòria que li dedica el sintetitzador als sons. Com més 

gran és aquesta memòria, major és la qualitat i el nombre de sons.

c) Arpegiats: és un dispositiu que repeteix els acords amb només tocar-los una vegada.

d) Sampler: és un dispositiu que permet gravar i reproduir sons reals.

e) Knobs: controls que alteren la qualitat del so.

f) Memòria flash interna: memòria que permet gravar samplers, sons sintetitzats per l'usuari, 

preferències, etc.

g) Memòria flash externa: memòria en forma de targetes que es venen per separat i que 

permeten ampliar els sons (patches) del sintetitzador.
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Figura 18.2  Sintetitzador Nord Wave, comercialitzat per

la casa Clavia des de l'any 2007 2
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