
 

Recerca > COMPONENT AMB PROCESSOS: 
PERSPECTIVES SOBRE MÚSICA GENERATIVA I 
DE SISTEMES  
 
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 Ben Vida i THE HUB. 
 
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 episodi presenta dues 
obres generatives molt diferents, una del compositor nord-americà Ben Vida i una 
altra del grup en xarxa nord-americà THE HUB. 

 
01. Llista de temes 
 
02:31 Ben Vida "hy.morf.eld" 2011 (19'' 17') 
 
Enregistrat i mesclat amb un MacBook Pro. Es recomana reproduir a volum mig a través 
d'altaveus. Es desaconsella l'ús d'auriculars. 
 
El primer estiu que vaig viure a Nova York, l'església de St. Thomas va organitzar 
una sèrie de recitals d'òrgan amb les obres d'Olivier Messiaen. El que més em va 
agradar d'escoltar aquestes peces en directe va ser poder sentir la complexitat i el 
caràcter físic dels harmònics de l'òrgan, que s'amuntegaven a les voltes i als 
racons més baixos de l'església. Havia sentit aquestes peces en disc, però no hi 
vaig entrar realment fins que les vaig escoltar en aquesta situació. Em va passar 
una cosa semblant quan vaig veure "Crippled Symmetry" de Morton Feldman 
tocada en directe per primera vegada. M'encantaven els seus enregistraments, 
però va ser precisament la manera en què el so de la seva peça es comportava a 
l'espai el que va il·luminar les complexitats dels elements tímbrics i harmònics 
de l'obra. Els enregistraments que havia escoltat d'aquesta mateixa composició 
no plasmaven com la música aconseguia activar i canviar l'espai auditiu i, per 
extensió, la relació de l'oïdor amb la composició. L'esmentada "activació" de 
l'espai auditiu acostuma a donar-se sovint en directe, però aquests dos exemples 
destaquen degut a les seves fonts sonores, l'òrgan de tubs a la peça de Messiaen 
i la flauta, el vibràfon i el piano a la de Feldman: tots ells instruments que 
produeixen timbres amb les qualitats d'ones sinusoïdals i triangulars.  
 
M'interessa molt aquesta mena de síntesi additiva que té lloc al propi espai del 
concert, les distorsions, les interferències i l'espaialització que es produeix quan 
aquestes formes d'ona sense harmònics o amb harmònics molt escassos es 
barregen i s'afegeixen a la ressonància natural de l'espai. La meva intenció amb 
"hy.morf.eld" és recrear en una gravació l'efecte d'activació que té lloc en directe. 
El punt d'atenció de la música varia entre fonts internes i externes per tal de 
transformar l'espai sonor de l'habitació en la qual es reprodueix. La música activa 
de tant en tant l'oïda interna de l'espectador, amb emissions otoacústiques (que 
originen tons produïts i projectats literalment des de l'oïda interna, no pas a 
l'altaveu). Aquestes combinacions de freqüències també creen interferències 
tonals, distorsions harmòniques, tons pulsants i textures que s'escolten als 
altaveus. Treballant al voltant de la percepció aural i la localització sonora de 
l'oïdor més que no pas amb l'estructura de la composició, miro de reubicar 
l'experiència auditiva i potenciar una relació no només amb la forma i l'estètica 
de la música, sinó també amb el propi espai sonor. 
 
Els elements harmònics de "hy.morf.eld" estan basats en sèries d'harmònics 
canviants amb fonamentals que varien amb el temps. Les ones sinusoïdals 
individuals estan agrupades en quatre grups de dues ones i les notes estan 
afinades a partir d'intervals de temperament just que poden produir emissions 
otoacústiques. Aquests quatre grups, cadascun amb les seves envolvents 
automatitzades, es combinen amb dos grups de tons progressius, també afinats 
per a produir materials otoacústics. Totes les relacions entre frases, melodies i 
harmònics es van crear de manera generativa, amb interaccions rítmiques de 
fase. Només vaig programar algunes de les eleccions de notes base per a cada 
parell d'ones sinusoïdals. Les complexitats sonores radiquen més aviat en els 
harmònics canviants que tenen el seu origen al sistema d'afinació. Els tons  
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[Ben Vida] 
 

 
progressius ajuden a complicar la sèrie harmònica a mesura que pugen i 
coincideixen amb els acords, ressaltant així les relacions microtonals. Vaig 
enregistrar diferents iteracions del patch, que posteriorment vaig editar i 
seqüenciar a mode de composició. 
 
Els materials sintetitzats per a la peça van servir com a fonts de control per a 
automatitzar i definir els paràmetres d'un sistema modular de síntesi analògica. 
El resultat audible del procés digital va ser transformat en dades de control de 
voltatge mitjançant l'ús d'anàlisi de vocoder i vaig utilitzar aquestes dades de 
voltatge per a disparar les envolvents i altures de la peça. Tots els sons provenen 
de la combinació de Max/MSP i un sintetitzador modular analògic Eurorack.  
 
23:24 THE HUB "VAV" 2008 (35'' 05') 
 
"VAV" s'inspira en les congruències entre associacions de la lletra hebrea vav i les 
pràctiques musicals de THE HUB. L'associació de vav amb el principi de 
connexió pren forma en una música en la qual tots els sons estan connectats 
entre ells mitjançant l'intercanvi de dades binàries (bits). L'associació de vav amb 
un pilar, i els sis pilars espacials de l'espai tridimensional, es representa aquí 
mitjançant el moviment espaial del so, codificat per a ascendir en trajectòries 
cap a un punt mig, al centre i per damunt de l'espai de la instal·lació. 
L'associació amb el número sis ve del nombre d'intèrprets del grup, que al seu 
torn proporcionen sis fonts sonores per a la peça, reproduïda als sis altaveus de la 
instal·lació. "VAV" crea un paisatge sonor meditatiu i tridimensional a partir de 
sons sintetitzats matemàticament que funcionen com una reflexió de les 
simetries entre espai i temps, entre ocultació i revelació. 
 
Tots els sons i textures d'aquesta peça es van generar en directe mitjançant 
síntesi per ordinador, com a resultat de les interaccions algorítmiques definides a 
la composició. Es van realitzar múltiples preses en directe, editades 
posteriorment en una versió gravada de la peça de 35 minuts de durada, 
dissenyada per a ser reproduïda de manera contínua. Cadascun dels sis intèrprets 
va programar els seus instruments a l'ordinador per a tocar sons de percussió o 
continus que oscil·len entre tons purs afinats i soroll, i que es mouen en un espai 
tridimensional. La peça consisteix en cadenes d'interaccions: després de cada so, 
l'intèrpret fa una pausa i envia un senyal a un altre intèrpret perquè aquest llanci 
un nou so. Cada senyal conté a més dades d'un dels paràmetres del so que 
s'acaba d'executar, com ara la freqüència, el timbre o la durada. Aquest 
paràmetre és generat per l'intèrpret mitjançant un procés simple com per 
exemple una mostra d'un oscil·lador de baixa freqüència, la velocitat i rang del 
qual són controlats manualment. L'intèrpret que rep aquestes dades ha 
d'utilitzar-les al seu proper so, de manera que el resultat col·lectiu evoluciona en 
xarxa i es desenvolupa com una reacció en cadena a través del grup. Un intèrpret 
pot inicialitzar l'estat del conjunt amb un missatge determinat que obliga el grup 
a començar una nova evolució. També hi ha un estat especial en el qual 
qualsevol intèrpret pot desvincular-se de la xarxa i tocar pel seu compte. 

 
02. Biografies 
 
Ben Vida 
 
Ben Vida (1974) és un compositor, improvisador i artista sonor que ha col·laborat 
amb artistes com ara Siebren Versteeg, Doug Aitken, Hisham Bharoocha, Nadia 
Hironaka i Mathew Suib. Com a improvisador ha treballat al costat de Milo Fine, 
Fred Lonberg-Holm, Taku Sugimoto, Kevin Drumm, Yamatsuka Eye i C. Spencer 
Yeh entre molts d'altres. Ha tocat en formacions dirigides per Tony Conrad, Rhys 
Chattam i Werner Dafeldecker. Amb Keith Fullerton Whitman i Greg Davis ha 
explorat tècniques d'improvisació basada en el control de voltatge i la composició 
col·lectiva automatitzada. Ben va dirigir el grup Town and Country i ha publicat 
més de vint àlbums en segells discogràfics com Thrill Jockey, Drag City, PAN, 
Amish, Bottrop-Boy, Hapna i Kranky. Entre els premis que ha rebut fins ara 
destaquen l'Illinois Arts Council Grant for composition (2006) i l'atorgat pel 
Swedish Arts Grants Committee (2011).  
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[THE HUB: d'esquerra a dreta, Chris Brown, Scot Gresham-Lancaster, Mark 
Trayle, Tim Perkis, Phil Stone i John Bischoff] 
 

 
THE HUB 
 
John Bischoff porta més de trenta anys actiu com a compositor, intèrpret i 
professor a l'escena de música experimental de la Badia de San Francisco. 
Bischoff és conegut per les seves construccions de síntesi en temps real i per la 
seva tasca de pioner en el camp dels grups de música per ordinador en xarxa. És 
un dels membres fundadors de The League of Automatic Music Composers 
(1978) i va co-escriure l'article sobre aquest projecte que es va publicar a 
Foundations of Computer Music (MIT Press, 1985). També és un dels fundadors 
del grup en xarxa THE HUB, en el qual ha militat des de 1985. L'any 1999 va 
rebre un premi de la Foundation for Contemporary Performance Arts de Nova 
York. La seva obra ha estat publicada en segells com ara Artifact, 23Five, Lovely, 
i Tzadik. En l'actualitat és professor associat de música al Mills College 
d'Oakland, Califòrnia.  
 
Chris Brown és compositor, pianista, músic electrònic, i escriu música per a 
instruments acústics interactius, per a xarxes d'ordinadors, i per a conjunts 
d'improvisació. La col·laboració i la improvisació són dos dels temes centrals del 
seu treball, juntament amb la invenció i la utilització de nous instruments. 
Aquests van dels instruments electroacústics (la Gazamba, de 1982), als 
sistemes de transformació d'instruments acústics (Lava, el 1992), o instal·lacions 
interactives amb ràdios FM (Transmissions, realitzada l'any 2004 amb Guillermo 
Galindo). El 2005 va crear "TeleSon", una composició per a dos instruments 
ReacTable interpretada en un concert conjunt entre l'Ars Electronica de Linz i 
l'International Computer Music Conference a Barcelona. La seva música ha estat 
publicada a Tzadik, Pogus, Intakt, Rastascan, Ecstatic Peace, SIRR, i Artifact. 
Com a intèrpret ha gravat peces de Henry Cowell, Luc Ferrari, José Maceda, John 
Zorn, David Rosenboom, Larry Ochs, Glenn Spearman, i Wadada Leo Smith; en la 
seva faceta d'improvisador ha enregistrat al costat d'Anthony Braxton, Pauline 
Oliveros, Fred Frith, Rova Saxophone Quartet, Ikue Mori, Alvin Curran, William 
Winant, Biggi Vinkeloe, Don Robinson, i Frank Gratkowski, entre d'altres. És 
professor del Mills College a Oakland, Califòrnia, on codirigeix el Center for 
Contemporary Music (CCM). 
 
Scot Gresham-Lancaster és un compositor, intèrpret, fabricant d'instruments i 
educador amb diverses dècades d'experiència professional. Recentment ha 
treballat al IMéRA de Marsella en projectes de sonificació de dades de segon 
ordre. Com a membre de THE HUB, destaca per ser un dels pioners de la música 
per a ordinadors en xarxa, i ha desenvolupat diversos sistemes d'interpretació 
mòbil per a les òperes per a telèfon mòbil de cellphonia.org. També ha participat 
en diverses performances remotes amb músics i ballarins a través d'Internet. 
Gresham-Lancaster també és un expert en les tecnologies i tècniques educatives 
del segle XXI.  
 
Tim Perkis ha treballat al terreny de la música electrònica i el so per ordinador 
des de fa diverses dècades, i ha exposat i actuat freqüentment a Nord Amèrica, 
Europa i al Japó. El seu treball s'ha centrat majoritàriament en l'exploració de 
l'emergència de propietats vitals en sistemes interactius complexos. A més, és un 
improvisador respectat que ha tocat els seus instruments electrònics en directe 
amb centenars d'artistes i grups, com ara Eugene Chadbourne, Fred Frith, Elliott 
Sharp, Leo Wadada Smith i John Zorn. Perkis també va produir i dirigir una 
pel·lícula documental sobre l'escena de música i art sonor de la Badia de San 
Francisco, titulada Noisy People (2005).  
 
Phil Stone és un músic, programador i dissenyador d'instruments de Davis, 
Califòrnia. Des dels dies de les plaques computadores fins a l'actualitat, Stone 
s'ha dedicat a explorar la relació entre la lògica digital i la interpretació musical 
en directe. Va estudiar música experimental amb Alvin Lucier, Nic Collins i Paul 
DeMarinis a la Wesleyan University i amb David Rosenboom al Mills College. 
Stone va participar en l'elaboració d'alguns dels primers programes comercials 
per a fer música a través de MIDI, va treballar en aplicacions de realitat virtual i 
visualització de so a l'Ames Research Center de la NASA, i és programador/ 
analista de la Universitat de Califòrnia, Davis.  
 
Stone és un dels membres originals de l'ensemble de música per ordinador en 
xarxa THE HUB, i ha tocat amb ells per Nord Amèrica i Europa durant més de 
vint anys. També interpreta música per ordinador en directe per a la Laura Pawel  
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Dance Company de Nova York. Stone escriu tots els seus programes de música en 
el llenguatge de programació gràfic Pd, de distribució lliure. Dos dels seus 
sintetitzadors dissenyats en Pd es poden descarregar des de la seva pàgina web 
(www.pkstonemusic.com). 
 
Mark Trayle va estudiar composició amb Robert Ashley, David Behrman i David 
Rosenboom al Mills College. Treballa en diversos camps: música electrònica en 
directe, instal·lacions, improvisació, i composició per a grups de cambra. La seva 
música ha estat interpretada pels grups Champ D’Action, Ensemble 
Zwischentöne, Kammerensemble Neue Musik Berlin, i l'Ensemble Mosaik. Entre 
els seus col·laboradors més recents trobem noms com Muhal Richard Abrams, 
Boris Baltschun i Serge Baghdassarians, David Behrman, Toshi Nakamura, o 
Wadada Leo Smith. Trayle també dóna classes a l'escola de música de CalArts. 
 
 

03. Enllaços d'interès    
 
Ben Vida  
http://benvida.blogspot.com 
 
THE HUB 
http://crossfade.walkerart.org/brownbischoff/index.html  
 
John Bischoff  
www.johnbischoff.com 
 
Chris Brown  
www.cbmuse.com 
 
Scot Gresham-Lancaster 
http://about.me/scotgl 
 
Tim Perkis  
www.perkis.com 
 
Phil Stone 
www.pkstonemusic.com 
 
Mark Trayle  
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Trayle 
 
 

04. Crèdits 
 
Enregistrat al Music Research Centre de la Universitat de York, Gran Bretanya. 
Agraïments especials a Ben Vida, John Bischoff i Chris Brown.  
 
 

05. Llicència 
 
2012. Publicat sota una llicència Creative Commons "Reconeixement-
SenseObraDerivada 3.0 No adaptada". 
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