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REZUMAT 
Articolul descrie procesul componistic și metodele 
tehnice specifice de lucru în realizarea lucrării 
electroacustice „O dimineață ca oricare alta” a 
autorului. Compoziția propriu-zisă are o durată de șase 
minute și utilizează surse sonore neconvenționale, 
înregistrate din ambient special pentru acest demers. 
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INTRODUCERE 
Ca o timidă primă incursiune în domeniul muzicii 
electronice, crearea piesei electroacustice „O dimineață 
ca oricare alta” a ridicat câteva reale provocări în ceea ce 
privește barierele tehnice care trebuiau depășite și 
capacitatea de a adapta strategiile componistice 
convenționale. Probabil, majoritatea tehnicilor utilizate în 
compunerea acestei lucrări sunt foarte asemănătoare celor 
implicate în abordarea unei partituri tradiționale; astfel, 
ea poartă amprenta unui compozitor preocupat în special 
de muzica acustică. Cea mai mare parte a materialului 
sonor utilizat provine, însă, din diverse surse 
neconvenționale. 

 

PROCESUL COMPONISTIC 
Această prezentare încearcă să analizeze originea 
compoziției, structura ei, mijloacele tehnice folosite 
pentru a atinge anumite obiective muzicale și, de 
asemenea, povestea imaginară care stă la baza piesei și 
care a călăuzit întregul proces de creație. Aceste 
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ABSTRACT 
The article describes the compositional process and the 
specific technical methods involved in the creation of “A 
Morning Like Any Other”, an electroacoustic work by the 
author. The composition itself is six minutes long and 
utilizes unconventional sounds, recorded specifically for 
this purpose. 
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INTRODUCTION 
As a humble first experience in the field of electronic 
music, creating the electroacoustic piece “A Morning 
Like Any Other” posed several challenges with respect to 
the technical barriers that had to be overcome, and to the 
ability of adapting conventional compositional strategies. 
Probably most of the techniques employed while 
composing this piece are very similar to what one would 
do when approaching a traditional score; thus, it bears the 
trademark of a predominantly acoustic composer. 
However, most of the sound material that was involved 
came from different unconventional sources. 

 

THE COMPOSITIONAL PROCESS 
This presentation tries to analyse the origin of the 
composition, its structure, the technical means utilised to 
achieve certain musical goals, as well as the imaginary 
underlying story that guided the entire process. These 
analytical considerations will be treated separately, but 
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considerații analitice vor fi expuse separat dar alternativ, 
cu scopul de a stabili o relație între programul lucrării și 
modul în care a prins contur materializarea ei. 
Lucrul la conceperea piesei a început prin înregistrarea 
unei serii diverse de eșantioane sonore, pe suport digital 
și prin transferarea ulterioară a acestora în calculator, sub 
formă de fișiere audio distincte. Toate au fost captate din 
mediul înconjurător imediat, utilizând un reportofon 
portabil profesional cu două microfoane condensator. Pe 
lângă aceste eșantioane, o parte din materialul sonor brut 
a constat din scurte fragmente ale compoziției mele 
„Somn”, pentru cor mixt SSAATTBB, precum și din 
decupaje aleatorii provenite din diverse emisiuni de știri 
TV. De asemenea, unele materiale sonore au fost produse 
prin înregistrarea câtorva efecte acustice familiare, cum 
ar fi căscatul, mestecatul zgomotos, zgâriatul sau lovitul 
unor obiecte, periatul dinților și despachetatul unei 
bomboane. În fine, următoarele sunete și zgomote din 
mediul casnic au fost de asemenea captate și stocate: 
alarma unui ceas deșteptător, apa trasă la toaletă, 
curgerea unui robinet, scuturarea unei legături de chei și 
scârțâitul unei uși închizându-se. Toate aceste eșantioane 
sonore au fost apoi importate în programul de calculator 
ProTools, în care urmau să fie realizate procesarea și 
montajul. Odată ce etapa preliminară a înregistrării a fost 
încheiată, atenția s-a concentrat asupra ierarhizării 
surselor sonore. Acestea trebuiau organizate riguros, 
pentru a interacționa firesc în închegarea unui flux 
muzical coerent. A fost necesară stabilirea unei relații 
logice între evenimentele sonore, acest lucru fiind posibil 
prin conștientizarea unei arhitecturi de ansamblu a piesei. 
Ideea principală a lucrării este evocarea metaforică a 
întâmplărilor firești prin care trece un individ pe 
parcursul unei dimineți din timpul săptămânii. Decizia de 
a folosi sunetele provenite de la alarma deșteptătorului ca 
pe un fir roșu al întregului proces creator a condus la o 
abordare aproape leit-motivică. Alarma simbolizează 
începutul unei zile de lucru, ea punând totul în mișcare, 
astfel că sursa sonoră respectivă s-a pretat unei varietăți 
de transformări creative. Introducerea piesei evocă 
ultimele secunde ale unui somn liniștit, cu ajutorul 
câtorva scurte fragmente corale care au fost extrase de pe 
un CD audio existent. 
 

 
Figura nr. 1 – Fragment introductiv al piesei corale 

„Somn”, pentru SSAATTBB 
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alternatively, with the purpose of relating the work’s 
program to the way its materialisation took shape. 

Working on the piece began by recording a wide array of 
sound samples on digital support, and subsequently 
transferring them into the computer, as separate audio 
files. Everything was recorded from the immediate 
environment, using a portable recorder with capacitor 
microphones. In addition to these, some of the raw sound 
materials consisted of short fragments from a live 
performance recording of my composition “Sleep” for 
SSAATTBB choir, as well as of other random sounds 
captured from different TV news broadcasts. Other audio 
samples were produced by recording several very 
familiar sounds, such as yawning and chewing loudly, 
scratching and hitting various objects, brushing the teeth, 
and unwrapping a candy. Finally, the following sounds 
from the environment were recorded and stored: an alarm 
clock going off, a toilet flushing, a faucet running, a set 
of keys being shaken, and a creaky door shutting. All the 
sound samples were subsequently imported into the 
ProTools software, where all the processing and editing 
work was done. Once the preliminary recording process 
was completed, the focus moved to establishing a 
hierarchy of the sound sources. They had to be organised 
properly, so that they could interact naturally in building 
a coherent musical flow. There had to be a clear 
relationship between events, and it was to be achieved by 
envisioning an architectural projection for the entire 
piece. 

The central idea of the composition is a metaphorical 
evocation of what normally happens to an individual on a 
weekday morning. The decision to use sounds coming 
from the alarm clock as the backbone of the entire 
process led to a sort of leit-motivic approach. The alarm 
symbolises the very beginning of a working day, it sets 
everything in motion, and the sample lent itself to a 
variety of creative transformations. The introduction of 
the piece evokes the last seconds of a peaceful sleep, with 
the help of several short choral music fragments that had 
been cropped from an existing audio CD. 

 
Figure 1 – Introductory fragment from the choral 

piece “Sleep”, for SSAATTBB choir 
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Muzica corală și alarma constituie singurele sunete cu 
înălțime determinată care apar în întreaga lucrare. Acesta 
este motivul pentru care au fost învestite cu cel mai 
important rol structural dintre toate materialele utilizate. 
Ele vor reapărea de mai multe ori pe parcursul piesei, 
îmbrăcând diverse forme și răsărind în diverse contexte. 
În vreme ce alarma are caracteristici ritmice pregnante, 
precum și o egalitate perfectă a amplitudinilor, cluster-ul 
sonor vocal furnizează o înveșmântare sonoră bogată, 
prin fluiditatea sa „atemporală” și prin amplitudinea 
oscilantă. 

 
Figura nr. 2 – Exemplu de cluster vocal mobil, din 

piesa corală „Somn” 

Prin interacțiunea dintre aceste două tipuri de materiale a 
fost posibilă sugerarea unui scenariu familiar: alegoria 
dimineții cufundate în confuzie și toropeală. Impactul 
alarmei este omniprezent pe durata întregii compoziții, ea 
insinuându-se de la o scenă la alta. Uneori, dispare în 
fundalul sonor, asigurând cursivitatea elementară a 
înălțimilor determinate; alteori, se acumulează în pulsații 
simultane aparținând de prim-planul edificiului sonor. 

Nu este intenția acestui studiu să descrie compoziția pas 
cu pas; cu toate acestea, există câteva aspecte structurale 
care trebuie menționate. Nu se face aluzie la niciun tipar 
formal în „O dimineață ca oricare alta”, cel puțin nu 
într-o manieră strictă. Din punct de vedere 
macro-structural, se poate afirma că piesa îmbracă o 
formă cu repriză. Aglomerările de motive corale și ale 
alarmei, care deschid lucrarea, joacă și un rol structural 
invers, prin mijlocirea încheierii acesteia. La mijloc, are 
loc o continuă metamorfozare a materialelor, care sunt 
modelate și aranjate intuitiv în ce privește eficiența 
dinamică și varietatea. În sens larg, secțiunea mediană a 
piesei manipulează sonoritățile nu atât într-un mod 
predeterminat, cât într-unul improvizatoric. Din punct de 
vedere micro-structural, evenimentele sonore apar fie ca 
decupaje izolate din eșantioanele mai mari, fie ca gesturi 
muzicale extinse, combinate. Ele sunt deseori juxtapuse 
sau suprapuse în secțiuni active. Pentru a obține tranziții 
netede între gesturile sonore, toate segmentele au fost 
îngemănate într-o anumită măsură cu efectul „crossfade”. 
În general, creșterile și descreșterile în intensitate nu au 
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The choral music and the alarm are the only pitch-
determined sounds involved in the creation of the piece. 
This was the reason for assigning them the most 
important structural role among all the materials used. 
They would reoccur many times throughout the piece, 
taking different shapes and emerging within different 
contexts. While the alarm had certain rhythmical 
characteristics and perfect amplitude uniformity of all its 
impulses, the vocal sound cluster could provide a rich 
envelope with its “out-of-time” continuity and fluctuating 
amplitude. 

 
Figure 2 – Example of moving vocal cluster, from the 

choral piece “Sleep” 

With these two types of materials working hand in hand 
together, it was possible to create a suggestion of a very 
familiar scenario: an allegory of the morning confusion 
and drowsiness. The impact of the alarm is ubiquitous 
throughout the composition, as it progresses from one 
scene to another. Sometimes it disappears into the 
background, providing an underlying fluency of the 
pitched materials; other times it builds up into 
homogenous foreground simultaneities. 

It is not the intention of this paper to describe the 
composition event-by-event; however, there are several 
structural aspects that need to be mentioned. There is no 
reference to any formal pattern in “A Morning Like Any 
Other”, at least not in a strict fashion. Macro-structurally, 
it may be argued that the piece is set in a loose 
recapitulation form. The agglomerated choir and alarm 
motifs that open the work also play a similar but reversed 
structural role, by bringing it to an end. In between, there 
is a continuous transformation of materials, which are 
shaped and arranged intuitively with regard to dynamic 
efficiency and variety. In a broader sense, the middle 
section of the piece manipulates sounds not so much in a 
pre-conceived way, but more in an improvisatory one. 
Micro-structurally, sound events appear either as isolated 
cuttings from the larger samples, or as longer, combined 
musical gestures. They are frequently juxtaposed or 
superimposed together in busier segments. In order to 
achieve a smooth succession of the sound events, all 
regions have been crossfaded to a certain degree. 
Normally, increases and decreases in loudness were not 
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fost obținute prin efectul „fade”, ci mai degrabă prin 
controlul parametrului volum. 

În ceea ce privește latura pur tehnică, unele elemente 
specifice merită a fi descrise. În primul rând, lucrarea este 
concepută pe o suprapunere de zece piste audio. Două 
dintre piste au fost rezervate efectelor de „plug-in” pe 
întreaga durată, fără opțiunile „automation” și „bypass”. 
Deși ambele efecte țin de reverberație, ele diferă 
semnificativ. Primul aplică un timp de „decay” prelungit 
pe o largă scară de frecvențe, iar al doilea combină mai 
echilibrat sursa sonoră cu varianta ei procesată. Anumite 
segmente s-au dovedit mai mult sau mai puțin potrivite 
pentru li se imprima efectele de „reverb”, astfel că piesa 
evită să facă abuz de utilizarea acestora. Pentru a 
îmbogăți spectrul frecvențelor și pentru a afecta viteza de 
curgere a anumitor gesturi sonore, a fost folosit procedeul 
„pitch shift”, atât cu, cât și fără opțiunea de corectare a 
tempo-ului. Majoritatea eșantioanelor originare au fost 
transpuse prin această metodă (corul, alarma, vocea de la 
TV, căscatul). Transpoziția înălțimilor a fost realizată 
fără o precizie voită a intervalelor, în general prin 
încercare și eroare. Contrastul de registru și schimbarea 
de direcție au reprezentat scopul principal al acestei 
operații. Ca urmare a transpunerii unor segmente, 
egalizarea volumului a devenit necesară, în special pentru 
a izola o anumită plajă de frecvențe (în general, 
frecvențele foarte înalte generate de curgerea apei sau de 
scârțâitul ușii au fost eliminate). Unele segmente au fost 
transformate și mai radical, prin inversarea lor totală. 
Astfel, sunetele care aduceau a „glissando” au suferit 
modificarea direcției intervalice, în vreme ce discursul de 
la TV a devenit neinteligibil. 

După ce toți pașii amintiți au fost epuizați, iar compoziția 
se apropia de varianta finală în ceea ce privește durata și 
curgerea sa temporală, au fost necesare unele retușuri, în 
special legate de balanța intensității anumitor gesturi 
sonore. Această operațiune a fost aplicată fiecărei piste și 
fiecărui segment în mod separat. Nu a fost surprinzător că 
unele fragmente arătau asemănător unor structuri 
polifonice tradiționale. O meticuloasă cizelare a 
panoramării a fost de asemenea efectuată, cu scopul de a 
crea o spațializare sonoră sugestivă și impresia unei 
continue mișcări. Parametrul panoramare presupune o 
vastă gamă de posibilități și nuanțe, astfel că el a fost 
șlefuit cu delicatețe, prin control manual. Alte metode 
specifice de procesare a materialului sonor au inclus 
combinarea discursului vorbit în forma directă cu cea 
redată invers, plasarea în ecou a anumitor cuvinte sau 
sunete, precum și imitarea cluster-ului coral mobil prin 
suprapunerea sunetelor de căscat prelucrate. 

Intervalele dintre înălțimile alarmei care se acumulează 
către sfârșit reprezintă o transpoziție strictă a acordului 
final al piesei corale originale „Somn”. 

[ 

obtained by means of fading, but rather by adjusting of 
the volume controls. 

As far as the purely technical parameters are concerned, a 
few particular elements are worth describing. First of all, 
the composition unfolds on a ten-track setting. Two of 
the audio tracks have been assigned plug-in effects for 
the entire duration of the piece, without any automation 
or bypass option. Although both of these effects deal with 
reverberation, they are significantly different from each 
other. The first one applies a longer decay time and a 
wider frequency range capture, while the second one uses 
a more balanced combination of wet and dry sounds. 
Certain regions seemed to be more or less suitable for 
being assigned the reverb, and therefore the piece avoids 
being redundant with the use of these effects. In order to 
enhance the spectrum of frequencies and to impact the 
speed of certain gestures, pitch shift is employed, both 
with and without the time correction option. Most of the 
sample sounds have been transposed this way (the choir, 
the alarm, the TV voice, the yawning). Pitch shifting was 
applied with no precision of the intervals, usually by trial 
and error. Contrast in terms of register and course 
adjustments represented the principal aim of this 
operation. After transposing some of the regions, 
equalization became necessary, so as to isolate a 
particular frequency range of the sound (usually, higher 
frequencies generated by running water or by the creaky 
door shutting were isolated). Some of the regions have 
been transformed even further, by reversing them 
completely. Sounds that resembled a “glissando” were 
applied a change in the interval direction, whereas some 
of the TV speeches were rendered unintelligible. 

After all these steps had been taken and the composition 
came close to being finalized in terms of its duration and 
general pacing, a few refining actions still needed to be 
undertaken, especially in terms of balancing the loudness 
of certain gestures. This procedure was applied to all 
tracks and regions separately. Not surprisingly, some of 
the fragments appeared very similar to traditional 
polyphonic structures. A very meticulous work on the 
“pan” controls was also done, with the purpose of 
creating a suggestive sound space, and achieving the 
impression of continuous motion. The “pan” parameters 
included a wide array of possibilities and nuances, and 
were gently shaped manually. Other specific ways of 
processing the sound materials included combining 
reversed and non-reversed speech, echoing certain words 
or sounds, and imitating the choir’s mobile cluster by 
superimposing transformed yawn sounds. 

The intervals between the alarm pitches that keep 
building up towards the end represent a strict 
transposition of the final chord from the original choral 
piece “Sleep”. 
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Figura nr. 3 – Acordul final al piesei corale „Somn” 

Aceasta a fost singura operațiune de „pitch shift” 
controlată în totalitate din întreaga lucrare. Blocul 
armonic construit cu migală se disipează în cele din 
urmă, așa cum murmurul corului s-a ivit treptat în 
debutul compoziției. Acest argument ar putea susține 
ideea existenței în „O dimineață ca oricare alta” a unei 
forme generale boltite. 

 

CONCLUZII 
Compoziția intitulată „O dimineață ca oricare alta” a fost 
gândită de la început ca o îngemănare a celor două medii 
de exprimare muzicală, acustic şi electronic, ca o 
contribuţie personală adusă domeniului muzicii concrete, 
în spiritul tendinţelor postmoderne actuale. Procesul 
componistic a presupus câtevaetape distincte. Acestea au 
fost: obținerea materialului sonor brut (eșantioanele 
înregistrate din mediul înconjurător), conceperea 
partiturii convenţionale (lucrarea corală ale cărei 
fragmente se regăsesc în colajul final) şi procesarea 
computerizată (integrarea efectelor electronice) a tuturor 
acestor surse. Studiul de faţă descrie succint fiecare etapă 
de lucru, precum şi particularităţile constructive ale 
compoziției rezultate. 
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Figure 2 – Final chord of the choral piece “Sleep” 

This was the only fully controlled pitch shift operation 
throughout the entire work. The carefully constructed 
harmonic field eventually dies out slowly, just as the 
choral murmur had emerged at the beginning of the 
composition. This argument might support the idea of a 
general arch-like form of “A Morning Like Any Other” 
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CONCLUSIONS 
The composition entitled “A Morning Like Any Other” 
was conceived right from the beginning as a merger of 
two musical media, the acoustic and the electronic, and as 
a personal contribution to the field of musique concrète, 
in line with current postmodern tendencies. The 
compositional process involved several distinct stages. 
These were: the gathering of raw sound materials 
(samples recorded from the environment), the realization 
of a conventional music score (the choral work from 
which fragments were extracted and combined in the 
final collage) and the computer processing (integration of 
electronic effects) of all these sources. The present study 
describes briefly each of these work stages, as well as the 
architectural traits of the resulting composition. 


