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TAQUIGRAFONIES: LA MÀQUINA D'ESCRIURE EN L'ART I LA 
SEVA APLICACIÓ EN DIFERENTS PROPOSTES DE CREACIÓ 

SONORA

taquigrafonies és un neologisme propi creat per a reforçar la 
identitat sonora de la màquina d'escriure en el nostre treball 
creatiu. El terme, va ser originat amb la finalitat de destacar la 
capacitat de la màquina d'escriure que, a partir de les seues 
potencialitats estructurals i sonores, permet accedir a la nostra 
memòria, produint records. Al dir Taquigrafonies, fem al·lusió a 
l'acció sonora de teclejar del mecanògraf utilitzant la màquina 
d'escriure en un context de reflexió sonora i artística amb la 
funció de produir records personals, col·lectius, afectius i 
històrics.

Per al desenrotllament d'este treball vam tindre com a objectiu 
general l ' invest igar e l desenvolupament de la màquina 
d'escriure, en distints contextos, per a actualitzar el seu ús  en 
un entorn artístic sonor. Com a objectius específics: comprendre 
com la màquina d'escriure va ser capaç de convertir-se en un 
símbol de la modernitat. Analitzar l'impacte, posterior a la seua 
creació, en l'imaginari social, esbrinant com li han utilitzat per a 
la producció d'obres artístiques visuals i sonores, a més 
d'elaborar una obra personal creativa utilitzant la màquina 
d'escriure i el so com a elements centrals de les peces.

Per assolir els objectius  establerts  elaborem una metodologia 
transdiciplinar i aplicada que va afavorir un abordatge més complet 
sobre la importància, evolució i desús de la màquina d'escriure en la 
societat. En la nostra investigació afrontem estudis  lligats a la 
sociologia i economia a través dels  autors Boaventura Souza Santos i 
Ray Debraj, igualment esbrinem com la màquina d'escriure va influir en 
l'entrada de les dones de classe mitjana en el mercat laboral de les 
oficines, a partir d'estudis de Christopher Mantinga i Paul Robert. 
També a nivell metodològic aprofundim el nostre treball en el camp de 
l'art, esbrinant l'ús  de la màquina d'escriure en les arts  visuals, en el 
cine, en l'art sonor, en la música i en els nous mitjans. Per a açò 
treballem en col·laboració amb el grup d'investigació del Laboratori de 
Creacions Intermèdia (Universitat Politècnica de València), explorant 
obres relacionades amb les avantguardes  artístiques, l'art sonor i de 
l'art amb els nous mitjans. Un altre aspecte a destacar va ser la 
realització d'entrevistes amb persones de diverses professions i 
distintes nacionalitats sobre les seues experiències personals i records 
de la màquina d'escriure. Elaborem també una obra personal creativa 
com a estratègia metodològica des de la nostra pròpia pràctica, 



utilitzant la màquina d'escriure i el so com a elements centrals del 
treball.

Com resultats obtinguts, podem destacar la comprensió de 
l'impacte causat per la màquina d'escriure en la societat i la 
seua influència en els canvis de les  estructures  laborares, a més 
de la reestructuració de l'imaginari cultural de finals del segle 
XIX. També jutgem d'extrema rellevància el llegat deixat pel 
nostre treball d'investigació en el camp del cridat typewriter art 
(“art de la màquina d'escriure”). Per a açò elaborem una 
significant recopilació i comentaris sobre l'ús de la màquina 
d'escriure en l'art, separant per obres visuals, escultòriques, 
sonores, musicals i filmográfiques, presentats en un esquema 
cronològic.

Com últim punt significatiu a destacar dels resultats, està en l'obra 
personal creativa que fa ús de la màquina d'escriure i del so, per a la 
qual hem elaborat una sèrie de peces que estan dividides en tres 
grups: exercicis taquigràfics, restitucions  de les avantguardes 
històriques i accions sonores o audioactuacions. Estes peces van ser 
produïdes davall un context d'investigació d'autors, compositors i 
artistes que van relacionar l'experiència interna, la memòria, el territori i 
la subjectivitat, temes que han sigut discutits en l'apartat de la 
producció creativa personal.
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