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El terme música generativa s'utilitza per a descriure música 
composta mitjançant regles o sistemes. Aquesta sèrie de sis 
episodis explora diferents acostaments generatius a la 
composició i la interpretació (algorítmics, basats en 
sistemes, formalitzats i de procediment) especialment en el 
context de les tecnologies experimentals i la pràctica 
musical de finals del segle XX, al mateix temps que examina 
l'ús de la determinació i la indeterminació en la música, i la 
seva relació amb temes com el control, l'automatització i la 
intenció artística.  
 
Cada episodi de la sèrie va acompanyat d'un programa 
addicional, titulat Exclusives, que presenta peces sonores 
exclusives o inèdites d'artistes i compositors clau en aquest 
camp.  
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Escrit i editat per Mark Fell i Joe Gilmore. Narrat per Connie 
Trevor. Exclusives de Marcus Schmickler i EVOL. 
 
Mark Fell és un artista i músic resident a Sheffield, Regne 
Unit. Ha actuat i exposat en nombrosos festivals 
internacionals i institucions. L’any 2000 va obtenir un 
esment honorífic en el prestigiós premi ARS Electronica, i el 
2004 va ser nominat per a un premi Quartz per la seva tasca 
d'investigació en música digital. Recentment ha dut a terme 
una obra encarregada pel Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Viena, estrenada a Youniverse, Biennal 
Internacional d'Art Contemporani de Sevilla. En l'actualitat 
treballa en un projecte d'investigació finançat per l’Arts and 
Humanities Research Council a la Universitat de York, que 
explora pràctiques independents en música per ordinador 
radical. www.markfell.com  
 
Joe Gilmore és un artista i dissenyador gràfic resident a 
Leeds, Regne Unit. La seva obra ha estat exposada en 
diverses galeries i festivals d'art digital i els seus treballs 
discogràfics han estat publicats en segells internacionals 
com 12k/Line (Nova York), Entr'acte (Londres), Cut (Zuric), 
Fällt (Belfast) i Leonardo Music Journal (San Francisco). En 
l'actualitat el Joe imparteix classes al departament de 
Disseny Gràfic del Leeds College of Art & Design. És també 
un dels fundadors de rand()%, una emissora de ràdio a 
Internet dedicada a emetre música generativa. 
http://joe.qubik.com 
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Exclusives 
 
Cada episodi d'aquesta sèrie va acompanyat d'un programa complementari amb 
material exclusiu d'alguns dels artistes sonors i compositors més rellevants en el 
camp de la música generativa. El segon episodi presenta dues obres ben 
diferents, una de l'artista alemany Marcus Schmickler i una altra del col·lectiu 
català EVOL.  
 
01. Llistat de temes 
 
02:00 Marcus Schmickler "RR 0" (Revolving Realities #0), 2010 (23:43)   
 
"RR 0" és un fragment d'una instal·lació colaborativa i auto-reactiva de llum i so, 
estrenada el 19 de gener de 2010 a Colònia. El so de la peça conté una 
sonificació* de dades astrofísiques i una simulació de sistemes dinàmics. La 
instal·lació consistia en una sèrie de cables electro-luminiscents controlats per 
ordinador, projeccions de llum quasi-esfèriques i un sistema de so 10.2. La 
instal·lació de llum, així com els controladors fets a mida i les projeccions, van 
ser creats pel col·lectiu de Colònia Interpalazzo, i Schmickler va escriure diversos 
fragments musicals per a l'obra. "RR 0" capta l'activitat del sistema durant la 
posta de sol, just abans que es faci fosc, el moment en què la instal·lació de llum 
es torna visible.  
 
La peça va ser concebuda originalment per a "The Bonn Patternization", que 
explora la sonificació de dades astrofísiques de diferents estrelles, cúmuls 
estel·lars i galàxies, analitzant propietats com els seus nivells de llum, distància i 
coordenades. Els sons es generen a partir de sistemes que simulen 
matemàticament fenòmens astronòmics com la interacció gravitacional de cossos 
celestials. El procés subjacent de "RR 0" simula el comportament d'objectes o 
clústers d'objectes en un camp gravitatori i es basa en una visualització 
implementada en Supercollider per Fredrik Olofsson i convertida en una aplicació 
de síntesi subtractiva amb l'ajuda d'Alberto de Campo.  

  

*La sonificació és el procés de convertir informació o dades en so. [N. de T.]  
 
25:41 EVOL 'Untitled Anthem Study', 2010 (12:37)   
 
Des que al 1998 va llegir La Geometria Fractal de la Natura, l'influent tractat 
publicat l'any 1982 per Benoît Mandelbrot, Roc Jiménez de Cisneros va quedar 
fascinat per l'autosemblança, els sistemes de funció iterada i la seva possible 
aplicació en estructures musicals. Aquesta peça, completada pocs dies després 
de la mort de Mandelbrot a la tardor de 2010, utilitza diversos sistemes de 
síntesi escrits originalment per a Rave Slime (ALKU, 2010) en combinació amb 
un algoritme usat en la composició Fart Synthesis (Presto!?, 2009).  
 
La peça és un dels múltiples estudis realitzats al llarg d'un procés d'investigació 
que va començar a les acaballes de 2008, i que combina sons inspirats en la 
cultura rave amb algoritmes generatius per a explorar conceptes de física de 
partícules com els espais de configuració, la permutació de paràmetres i els 
espais de fase.  
 
 

02. Biografies 
 
Marcus Schmickler 
 
Marcus Schmickler és un artista reconegut internacionalment en diversos àmbits 
de la música contemporània. Molt proper al segell alemany A-Musik, Schmickler 
ha treballat amb música electrònica, improvisada i experimental, a més de la 
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creació de bandes sonores, obres radiofòniques i projectes de pop no 
convencional. També és membre de MIMEO i Pluramon. Schmickler ha rebut 
nombrosos premis i la seva obra s'ha exhibit mundialment. Ha publicat a Editions 
Mego, A-Musik, Erstwhile, Häpna i ha col·laborat amb Thomas Lehn, Thomas 
Brinkmann, Keith Rowe, John Tilbury, Peter Rehberg, Felix Ensslin i Jutta 
Koether. Les seves partitures han estat interpretades per conjunts com 
Schlagquartett Köln, Ensemble Recherche, Zeitkratzer i Staatskapelle Weimar 
entre d'altres. 
 
EVOL 
 
Des de finals dels anys noranta, Roc Jiménez de Cisneros i els seus 
col·laboradors produeixen el que ells anomenen "computer music per a 
hooligans", inspirada per la geometria, la física, el soroll i la cultura rave. La seva 
obra, un vòrtex de línies de baix generatives, botzines i vocalitzacions 
estranyament familiars, proposa una aproximació radical i lúdica a la composició 
algorítmica. Els seus treballs s'han publicat a Entr'acte, Mego, Presto!?, Diskono, 
Scarcelight, fals.ch i el seu propi segell, ALKU. L'any 2003 el grup va iniciar una 
sèrie de peces electroacústiques titulada Punani, al voltant de la implementació 
de tècniques generatives i la psicodelia en allò que Kristian Vester defineix com 
"Radical Computer Music".  
 
Des de 1996, EVOL ha comptat amb la participació de Stephen Sharp, Rubén 
Patiño, Miguel Ferrer, Jakob Draminsky Højmark, Joe Gilmore, Anna María Ramos 
i Andy Davies. El nom del projecte té el seu origen en una espècie herbàcia de 
saüc amb una característica olor fètida anomenada Sambucus Ebulus (en català, 
évol).  
 
 

03. Enllaços d'interès    
 
Marcus Scmickler http://www.piethopraxis.org 
Supercollider http://www.audiosynth.com 
Fredrik Olofsson http://www.fredrikolofsson.com/ 
EVOL http://www.vivapunani.org 
Astrophysics Data System http://adswww.harvard.edu 
Benoît Mandelbrot http://en.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 
Espais de configuració http://lesswrong.com/lw/pi/classical_configuration_spaces 
 
 

04. Crèdits 
 
Enregistrat al Music Research Centre de la Universitat de York, Gran Bretanya. El 
projecte d'investigació New Aesthetics in Computer Music està finançat per l’Arts 
and Humanities Research Council UK. Agraïments especials a Marcus Schmickler 
i Roc Jiménez de Cisneros.  
 
 

05. Llicència 

2010. Publicat sota una llicència Creative Commons "Reconeixement-
SenseObraDerivada 3.0 No adaptada". 
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