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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 Yasunao Tone i Christophe Charles. 
 
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 està acompanyat d'un programa addicional que presenta peces 
sonores inèdites d'artistes clau en aquest camp. Aquest inclou dues peces, la 
primera de l'artista japonès Yasunao Tone, seguida d'una nova obra del 
compositor francès Christophe Charles.  

 
01. Llista de temes 
 
01:33 Yasunao Tone "MP3 Deviation", 2011 (28' 20")  
 
La peça de Yasunao Tone "MP3 Deviation" va ser desenvolupada durant una 
residència en el marc del projecte d'investigació New Aesthetics in Computer 
Music al Music Research Centre de la Universitat de York, Regne Unit. En 
aquesta obra, la reproducció d'arxius d'MP3 s'altera mitjançant la introducció 
d'errors. Cadascun dels errors detectats pel descodificador s'utilitza per a disparar 
canvis en la reproducció de l'arxiu. El so resultant no és el propi error, sinó que 
està causat per aquest. La peça estén les idees i els temes desenvolupats per 
Tone en el seu treball "Solo For Wounded CD".  
 
29:50 Christophe Charles "Music for Julius", 2011 (20')   
 
El compositor Rolf Julius va morir el 21 de gener de 2011. Julius és conegut pel 
seu concepte de "small music" – una combinació de múltiples capes de sons 
electrònics i naturals reproduïts a través de petits altaveus a baix volum. Julius 
emprava tota mena de petits contenidors i receptacles (tasses, plats, testos, etc.) 
per a alterar la ressonància dels altaveus de diferents maneres. La seva música 
en directe requeria de la participació activa de l'audiència i per això va ser 
sempre una experiència difícil. La seva actitud i les seves obres han estat una 
gran influència al treball de Charles, que amb "Music for Julius" mira de capturar 
algunes de les característiques dels colors i la densitat de la música de Julius, tot 
reinterpretant la idea de "small music". Alguns dels sons provenen dels arxius 
propis de Charles, i d'altres van ser gravats de nit, "quan els insectes i les 
granotes estan més xerraires, combinats amb tractaments electrònics molt 
subtils". La confrontació d'aquestes capes de so complexes produeix resultats 
inesperats que forcen a l'oïdor a trobar el camí a través d'un món dens de 
vibracions que es fonen amb el propi ambient sonor del context de l'escolta.  
 
 

02. Biografies 
 
Yasunao Tone  
 
Yasunao Tone (Tòquio, 1935) és un artista interdisciplinar japonès. L'any 1957 
es va graduar a la Universitat de Chiba amb l'especialització de literatura 
japonesa. Durant els anys seixanta va participar en el moviment Fluxus i el 1972 
es va traslladar als Estats Units. Va organitzar i va participar en multitud de grups 
de música experimental i de performance com Group Ongaku, Hi-Red Center i 
Team Random (el primer grup d'art informàtic japonès). El seu gens convencional 
treball musical uneix certes formes de cultura asiàtica tradicional amb teories 
post-estructuralistes, i des de meitat dels anys noranta s'ha convertit en una 
notable influència per a les noves generacions d'artistes sonors d'arreu del món. 
Viu i treballa a Nova York.  
 
Christophe Charles 

 
Charles (nascut a Marsella el 1964) treballa amb sons trobats i compon utilitzant 
programes d'ordinador, fent èmfasi en l'autonomia de cada so i l'absència d'una 
estructura jeràrquica. En l'actualitat és professor de la Musashino Art University  
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de Tòquio. La sèrie de Charles titulada "Undirected" va ser publicada pel segell 
discogràfic alemany Ritornell, i la seva música ha vist la llum en diverses 
recopilacions a Mille Plateaux, Ritornell, Sub Rosa, Code, Cirque, Cross, X-tract, 
CCI i ICC. 
 
 

03. Enllaços d'interès    
 
Christophe Charles http://home.att.ne.jp/grape/charles/ 
Yasunao Tone en directe a Lovebytes 
http://www.youtube.com/watch?v=HIDihdjWH7A 
Recerca de New Aesthetics in Computer Music  
http://www.music.york.ac.uk/mrc/na-cm/ 
Christophe Charles a NAiCMR http://www.music.york.ac.uk/mrc/na-
cm/index.php?n=Main.ChristopheCharles 
Group Ongaku a Ubu http://www.ubu.com/sound/group_ongaku.html 
Yasunao Tone "Anagram for Strings" on "Flux Tellus" 
http://www.ubu.com/sound/tellus_24.html 
 
 

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 Yasunao Tone i 
Christophe Charles.  
 
 

05. Llicència 

2011. Publicat sota una llicència Creative Commons "Reconeixement-
SenseObraDerivada 3.0 No adaptada". 
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