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El terme música generativa s'utilitza per a descriure música 
composta mitjançant regles o sistemes. Aquesta sèrie 
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 Laurie Spiegel i Terre Thaemlitz. 
 
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 americana Laurie Spiegel, seguida d'un extracte de la banda 
sonora d'una obra per a teatre composta per l'artista americà Terre Thaemlitz. 

 
01. Llista de temes 
 
01:49 Laurie Spiegel "A Harmonic Algorithm", 2011 (20' 24") 
 
Aquesta és la tercera encarnació de la sèrie "A Harmonic Algorithm", un algoritme 
que compon música i que vaig escriure al meu ordinador Apple II cap al 1980. 
Anys abans, a Bell Labs, mentre treballava en els meus programes per a prendre 
decisions musicals en el llenguatge FORTRAN IV, se'm va acudir que si un 
compositor es limita a crear peces de música individuals, al final de la seva vida 
només quedarà un nombre finit d'obres seves. A mi m'hauria encantat descobrir 
noves peces de compositors desapareguts als quals admirava profundament, però 
precisament perquè coneixia molt bé la seva obra, sabia que mai podria tenir el 
plaer d'escoltar una de les seves peces per primera vegada. Si en comptes de 
compondre treballs individuals de durada finita, un compositor pogués codificar 
en un programa d'ordinador els seus mètodes compositius, preferències, 
processos i sistemes per a prendre decisions musicals, i fins a cert punt la seva 
sensibilitat estètica, aquests podrien seguir component i generant nova música 
molt després que l'humà biològic deixés d'existir. Però per descomptat, el 
compositor que escriu l'algoritme és una part crucial d'aquesta mescla, i per tant 
aquesta peça és en realitat un encreuament de les personalitats musicals de 
Bach i Spiegel.  
 
Per a crear la peça, vaig passar molt de temps estudiant les progressions 
harmòniques de les obres corals de Bach, en les quals es basa el software. Vaig 
trobar casualment un llibre de segona mà fantàstic anomenat The Contrapuntal 
Harmonic Technique of the 18th Century  (Allen Irvine McHose, 1947) que va 
resultar molt útil en el procés de codificació de la lògica dels algoritmes. Un 
algoritme composicional és bàsicament un conjunt de regles, una descripció en 
un llenguatge abstracte d'ordinador d'un procediment de presa de decisions, una 
mena de partitura escrita que representa el procés compositiu, només que en 
comptes de ser llegida per humans, és interpretada per una màquina.  
 
El que escoltareu aquí va ser creat utilitzant un parell d'ordinadors Macintosh. El 
meu vell Mac SE executava el programa escrit en el llenguatge C i enviava notes 
MIDI al meu MacBook Pro actual, que al seu torn convertia la informació en so i 
gravava el resultat al seu disc dur. El que escoltareu és una execució no-
interactiva: una vegada engegat el programa, no vaig tocar en cap moment 
l'ordinador fins que vaig decidir aturar-lo de manera totalment arbitrària (tal com 
notaràs). Si els ordinadors no fallessin mai i poguéssim disposar d'un 
subministrament elèctric ininterromput, aquests processos compositius podrien, 
en teoria, funcionar eternament mentre ningú toqués la tecla que posa fi al 
programa. Les dues versions anteriors d'"A Harmonic Algorithm" es troben als 
meus CDs Unseen Worlds (la versió Macintosh de mitjan dels vuitanta) i Obsolete 
Systems (la versió original en Apple II, escrita en el llenguatge Apple PASCAL). 
Les tres versions difereixen essencialment en la seva orquestració: la primera 
d'elles feia servir ones quadrades, la segona un sintetitzador MIDI FM, i aquesta 
tercera, instrumentació que vaig escollir del meu ordinador intuïtivament, per 
pura preferència estètica.  
 
"A Harmonic Algorithm" fou concebut des del principi com una sèrie d'algoritmes 
basats en aquest model teòric. Fins avui només n'he escrit dos amb èxit, però 
espero poder afegir-ne més a la sèrie per tal de crear AMO (A Musical 
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[Laurie Spiegel] 
 

 
Offering, dedicada a Bach, en l'obra del qual s'inspiren aquestes peces).  
 
Per als interessats en el tema, el següent article descriu la base teòrica de 
l'algoritme: http://retiary.org/ls/writings/sonic_subsets.html.        
    
Laurie Spiegel, Nova York, 19 de setembre de 2011. 
 
22:16 Terre Thaemlitz "Substitution (Part 3: Questions)", 2011 (??'??") 
 
Artistes: Terre Thaemlitz (so) / Eszter Salamon i Bojana Cvejic (lletres). Amb les 
veus de: Sasa Asentic, Joanna Bailie, Terre Thaemlitz, Tracee Westmoreland, 
Chrysa Parkinson, Gérald Kurdian, Michael Schmid, Ragna Aurich, Eleanor 
Bauer, Polina Akhmetzyanova, Sayaka Kaiwa, Bérengère Bodin, Patricia Barakat. 
De l'obra de teatre Tales of the Bodiless.    
 
"Substitution (Part 3: Questions)" va ser escrita per a la producció escenogràfica 
més gran d'Eszter Salamon, Tales of the Bodiless: Musical Fiction Without 
Science, que també es va publicar en un llibre trilingüe acompanyat d'un CD, 
editat per Botschaft Gbr. Jo em vaig encarregar de crear so per a dues de les 
quatre seccions d'aquesta peça de 75 minuts. La performance té lloc en un 
teatre, amb visuals (projeccions, vídeo, fum i aire controlats) i un sistema 
d'amplificació de 17 canals creat a mida. La secció de la qual es va extreure 
aquesta peça, "Substitution", explica la història d'un món en el qual les 
diferències sexuals han estat substituïdes per la diferència entre els éssers sense 
cos i els que encara tenen cos.  
 
En relació al tema central de COMPOSANT AMB PROCESSOS, el temps, aquesta 
peça resulta adequada atesa la seva actitud narrativa, però totalment anti-
climàtica, envers la composició, que requereix de l'oïdor un ajustament de les 
expectatives sobre la interpretació tant teatral com musical.  
 
Terre Thaemlitz  

 
02. Biografies 
 
Laurie Spiegel  
 
La música de la compositora Laurie Spiegel combina la seva formació clàssica, 
coneixements de llaüt i banjo pre-clàssics, amb la seva activitat de programadora, 
dissenyadora de software, artista audiovisual i teòrica. Pionera en el treball amb 
diversos sistemes de música electrònica i per ordinador, Spiegel ha desenvolupat 
nombrosos programes interactius que utilitzen la lògica algorítmica com a 
complement de les habilitats humanes. La seva obra s'ha centrat també en 
l'estètica de l'estructura musical i el procés cognitiu.  
 
Entre els seus treballs més coneguts es troben les peces per al GROOVE Hybrid 
System a Bell Labs (a la dècada dels setanta), treballs pioners en la transmissió 
de música digital a través de xarxes, una versió de "Harmony of the World" de 
Kepler que es va incloure al disc d'or de la sonda espacial Voyager, i Music 
Mouse – An Intelligent Instrument per a ordinadors Mac, Amiga i Atari. Sovint 
titllada sovint de minimalista per l'ús dels drones i els ritmes del seu LP 
primerenc The Expanding Universe, la seva música més recent es considera més 
fosca i complexa, tal com mostren els seus CDs Unseen Worlds i Obsolete 
Systems.  
 
Spiegel viu i treballa al Lower Manhattan des dels anys setanta, i ha impartit 
classes a Cooper Union i NYU, on va fundar l'estudi de música per ordinador l'any 
1981.  
  
Terre Thaemlitz  
 
Terre Thaemlitz és un productor multimèdia guardonat, escriptor, conferenciant, 
educador, remesclador, DJ i propietari del segell discogràfic Comatonse 
Recordings. El seu treball combina una mirada crítica a les polítiques d'identitat 
(de gènere, de sexualitat, de classe, lingüística, ètnica i racial) amb una anàlisi 
dels aspectes socioeconòmics de la producció mediàtica comercial. Ha publicat  
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[Terre Thaemlitz] 
 

 
més de 15 álbums en solitari i nombrosos singles i treballs de vídeo. Els seus 
assajos sobre música i cultura han estat publicats internacionalment en llibres, 
publicacions acadèmiques i revistes. Com educador sobre assumptes de 
transgènere i queer, Thaemlitz ha impartit classes i ha participat en conferències 
a Europa i Japó. En l'actualitat viu a Kawasaki, Japó. 
 
 

03. Enllaços d'interès    
 
Laurie Spiegel  
http://retiary.org  
 
Entrevista amb Laurie Spiegel 
http://www.tokafi.com/15questions/interview-laurie-spiegel/ 
 
Sonic Set Theory: A Tonal Music Theory for Computers 
http://retiary.org/ls/writings/sonic_subsets.html 
 
Terre Thaemlitz  
http://www.comatonse.com 
 
Tales of the Bodiless: Musical Fiction Without Science  
www.eszter-salamon.com/WWW/talesofthebodiless-CD.htm 
 
 

04. Crèdits 
 
Enregistrat al Music Research Centre de la Universitat de York, Gran Bretanya. 
Agraïments especials a Terre Thaemlitz i Laurie Spiegel.  
 
 

05. Llicència 

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