
 

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 Stephan Mathieu i Russell Haswell. 
 
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. Així mateix, ha dut a terme 
una obra encarregada pel Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Viena, estrenada a Youniverse, Biennal 
Internacional d'Art Contemporani de Sevilla. 
www.markfell.com/wiki 
 
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. joe.qubik.com 

COMPONENT AMB PROCESSOS: 
PERSPECTIVES SOBRE MÚSICA 
GENERATIVA I DE SISTEMES #6.2 
Exclusives 
 
Cada episodi està acompanyat d'un programa addicional que presenta peces 
sonores inèdites d'artistes clau en aquest camp. Aquest inclou dues obres 
basades en processos, una del compositor alemany Stephan Mathieu i una altra 
de l'artista pluridisciplinar Russell Haswell. 
 
 

01. Llista de temes 
 
01:12 Stephan Mathieu “Untitled Consort Music” (Fragment), 2012 (15’ 35’’)    
“Untitled Consort Music” és una peça encarregada pel Groupe de Recherches 
Musicales (GRM) que va ser enregistrada en directe durant la mostra titulada 
Rétro Actif – Machines Anciennes/Musiques D’Aujourd’hui a La Gaîté Lyrique de 
París el 12 de novembre de 2011.  
 
Per a aquesta obra vaig escriure un quartet de corda basat en codi binari, que 
interpreten quatre gramòfons mecànic-acústics. Els 32 fragments de les veus 
individuals, que jo mateix vaig gravar i interpretar utilitzant violes da gamba 
soprano, alt i tenor, a més de viol baix, es van enregistrar sobre quatre dubplates 
mono a 78 RPM, per a ser reproduïts ad líbitum, creant així un flux constant de 
cordes que es pot tocar infinitament.  
 
A l'estrena de la peça a l'Acousmonium del GRM, que comptava amb un sistema 
de 30 altaveus per a l'ocasió, vaig tractar el senyal dels gramòfons a través d'un 
processador d'espectres en un ordinador, i el resultat es va mesclar amb les 
cordes acústiques i es va difondre a l'espai de la performance. El concepte per a 
“Untitled Consort Music” està basat en un oratori inacabat per a fonògrafs, 
gramòfons i tractaments en directe en el qual vaig treballar entre 2006 i 2008.  
 
Els dubplates els va tallar Andreas Lupo Lupich a D&M. Agraïments: François 
Bonnet i Christian Zanési. 
 
Stephan Mathieu, maig de 2012 
 
  
17:52 Russell Haswell “Oscillographics: the search for unusual images on a Stereo-
Phase Scope”, 2012 (20’’) 
 
De nen, durant els anys setanta, recordo haver vist oscil·loscopis de fons en 
programes de televisió i pel·lícules de ciència ficció. Però no va ser fins a finals 
dels vuitanta quan vaig tenir el plaer d'assistir a algunes sessions de 
masterització de vinil i CD, en les quals vaig veure per primera vegada un 
oscil·loscopi X-Y, també anomenat oscil·loscopi de fase estèreo. Aquest aparell és 
una ajuda visual per a l'enginyer de so, que permet visualitzar la fase, la 
diferència de tensió contínua, i l'amplitud estèreo d'un senyal d'àudio de dos 
canals. Les imatges en constant moviment que es poden veure a la pantalla es 
coneixen també com corbes de Lissajous. És com un oscil·loscopi comú (que 
mostra l'elevació lateral d'una forma d'ona) però que fa possible observar dues 
formes d'ona de front!   
 
Ja a mitjan els noranta, molt abans de l'arribada d'iTunes, el reproductor d'àudio 
per a Mac anomenat SoundJam MP (de Jeff Robbin i Bill Kincaid) permetia l'ús 
de TechRTA™ (www.channld.com), un plug-in d'oscil·loscopi de fase estèreo. 
Després d'aquella experiència sempre he escoltat la meva col·lecció de música en 
companyia d'un oscil·loscopi.   
 
La majoria de música acostuma a tenir un camp estèreo limitat, gairebé fins al 
punt de convertir-se en mono (que a l'oscil·loscopi apareix representat per una   
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[Dubplate d’“Untitled Consort Music”] 

 
línia vertical). Això ajuda en el procés de tall de discos de vinil, o per a assegurar 
la compatibilitat amb emissores de ràdio mono. Part de la meva investigació 
inclou la recerca de mètodes per a crear i controlar en temps real formes i 
imatges noves i interessants amb tan sols dos canals d'àudio visualitzats 
mitjançant un oscil·loscopi de fase estèreo. Durant l'any 2011 vaig publicar un 
CD titulat ACID NO!se Synthesis (Editions Mego), que documenta part dels meus 
experiments en aquest camp. 
 
L’àudio amb el qual contribueixo a aquest programa és un enregistrament cru, 
sense talls ni assajos previs (Toshiji Mikawa d'Incapacitants em va ensenyar fa 
temps que un artista del soroll mai no ha d'assajar). La gravació és una 
demostració d'un aparell que va aparèixer en un exemplar de la revista Practical 
Electronics de 1975, i que Tom Bugs va construir i va muntar amablement a 
petició meva a finals de 2011. Per a maximitzar el gaudi d'aquest podcast, 
recomano que utilitzeu el programa Spectre d'Audiofile-Engineering 
(www.audiofile-engineering.com/spectre) per a acompanyar el so amb corbes de 
Lissajous basades en vectors, o que simplement envieu els dos senyals d'àudio a 
un oscil·loscopi X-Y. 
 
Russell Haswell, 7 de febrer de 2012 
 
02. Biografies 
 
Stephan Mathieu 
 
Stephan Mathieu és un compositor i intèrpret de la seva pròpia música de 
formació autodidacta, que treballa en els camps de l'electroacústica i la digitalia 
abstracta. El seu so parteix principalment d'instruments antics, so ambiental i 
suports obsolets, gravats i transformats mitjançant microfonia experimental, 
tècniques de re-edició i processos de software com l'anàlisi d'espectres i la 
convolució; la seva obra s'ha comparat amb les pintures de paisatges de Caspar 
David Friedrich o el treball d'artistes monocromàtics com Mark Rothko, Barnett 
Newman i Ellsworth Kelly. 
 
Durant la darrera dècada la música de Mathieu ha estat publicada en 30 CDs i 
discos de vinil. A més de refinar el seu treball en solitari, en l'actualitat col·labora 
en projectes de directe i d'estudi amb Sylvain Chauveau, Robert Hampson/Main, 
Taylor Deupree, Jozef van Wissem i David Sylvian. 
 
D’altra banda, Stephan Mathieu també és un col·leccionista de discos de 78 
RPM de principis del segle XX, l'era dels primers enregistraments acústics i 
electrònics, i li encanta la manera que “aquests transporten el so”. 

 
Russell Haswell 
 
Russell Haswell és un artista de Coventry, Anglaterra. Viu i treballa a Suffolk, 
Regne Unit.   
 
Ha exhibit obres plàstiques a Sadie Coles HQ, Londres; TN Probe, Tòquio; Galerie 
Rudolfinum, Praga; Kunsthalle, Viena; Stedelijk Museum, Àmsterdam; Centre 
Regional d'Art Contemporain, Sète; Bricks & Kicks Gallery, Viena; Galerie Poo 
Poo, Londres; Musée d'Art Moderne, París; Anthony d'Offay Gallery, Londres; 
Kate Bernard Gallery, Londres; Independent Art Space, Londres i l'Institute of 
Contemporary Arts, Londres.    
 
Ha publicat nombrosos treballs sonors, que van des d'enregistraments de les 
seves pròpies actuacions en directe, com Live Salvage 1997 – 2000, Second 
Live Salvage i IN IT: Immersive Live Salvage, els tres publicats per Mego, fins a 
Wild Tracks, una col·lecció d'enregistraments en cru, originalment concebuts per 
a cinema i altres projectes audiovisuals.   
 
Des de 2003, col·labora amb Florian Hecker en un projecte sobre l'UPIC Music 
Composing System de Iannis Xenakis, el resultat del qual ha estat presentat en 
nombroses sessions de difusió multi-canal electroacústica, com per exemple a la 
Frieze Art Fair. Aquests esdeveniments usen so multi-canal i il·luminació làser  
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[Visualització d’“Oscillographics: the search for unusual images on a Stereo-
Phase Scope”, de Russell Haswell. Foto: © Russell Haswell, desembre 2011] 
 

 
per a crear un entorn immersiu. Els enregistraments de Haswell & Hecker han 
estat publicats per Mego, Warner Classical i Warp. D'altres col·laboracions 
inclouen satanstornade, el projecte amb Masami Akita publicat per Warp 
Records, o MiniDisc de Gescom amb Rob Brown i Sean Booth d'Autechre, que 
fou el primer MiniDisc publicat independentment de la història, i va ser re-editat 
en Compact Disc per OR el 2007 . 
 
Haswell també ha treballat com a comissari a PS1/MOMA, Contemporary Art 
Centre de Nova York, on va organitzar diverses exposicions, així com diverses 
edicions de l'esdeveniment musical a l'aire lliure Warm Up, en dues edicions 
d'All Tomorrow's Parties a Londres, sota el títol Easy to Swallow, la mostra Listen 
a l'Aldeburgh Snape Maltings Concert House amb Chris Watson, Bernie Krause i 
Tony Myatt, o en part del programa d'àudio del projecte The Morning Line 
Istanbul 2010, encarregat per Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21), 
amb els artistes i compositors Carl Michael von Hausswolff, Peter Zinovieff, Jana 
Winderen i Yasunao Tone.  
 
Haswell també ha col·laborat a Frieze Magazine escrivint articles sobre soroll 
japonès, software per a crear música i Peter Halley. 
 
 

03. Enllaços d'interès 
 
Stephan Mathieu 
www.bitsteam.de 
 
Russell Haswell 
haswellstudio.com 
 
GRM Showcase a La Gaîté Lyrique, París, 12 de novembre de 2011 
www.gaite-lyrique.net/en/programmation/theme/grm-groupe-de-recherches-
musicales 
 
Un diumenge a Casa de Serralves 
www.bitsteam.de/wp/?p=111 
 
Software: Spectre  
www.audiofile-engineering.com/spectre/ 
“Process” d’Stephan Mathieu  
www.bitsteam.de/wp/?page_id=316 
 
 

04. Crèdits 
 
Enregistrat al Music Research Centre de la Universitat de York, Gran Bretanya. 
Agraïments especials a Stephan Mathieu i Russell Haswell.  
 
 

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