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El terme música generativa s'utilitza per a descriure música 
composta mitjançant regles o sistemes. Aquesta sèrie de nou 
episodis explora diversos acostaments generatius a la 
composició i la interpretació (algorítmics, basats en 
sistemes, formalitzats i de procediment) sobretot en el 
context de les tecnologies experimentals i la pràctica 
musical de finals del segle XX, alhora 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 s’acompanya d'un programa 
addicional 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 
Treanor. 
 
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. Fa poc ha dut a terme una 
obra encarregada pel Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
de Viena, estrenada a Youniverse, la Biennal Internacional 
d'Art Contemporani de Sevilla. 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 s’han publicat en segells internacionals com 
12k/Line (Nova York), Entr'acte (Londres), Cut (Zuric), Fällt 
(Belfast) i Leonardo Music Journal (San Francisco). En 
l'actualitat Gilmore 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 #7.1 
Aproximacions al canvi 
 
Aquest episodi analitza la noció del canvi en la música, preguntant-se sobre la 
nostra manera de percebre i quantificar el canvi en les estructures musicals, i 
sobre com els processos generatius trastornen i augmenten les nostres capacitats 
de sorpresa, expectativa, tensió i avorriment. 
 
 

01. Sumari 
 
El setè episodi de la sèrie observa com compositors destacats que treballen amb 
sistemes generatius conceben, controlen i implementen el concepte de canvi en 
les seves obres. El canvi ocupa un paper central a la música. La música es 
desenvolupa en diferents fases, posseeix una determinada estructura temporal, 
fins i tot una ona sostinguda canvia d'alguna manera al llarg de la seva durada. A 
partir d'entrevistes i d'altres materials inèdits, el programa examina les nocions 
de repetició, expectativa i capacitat de previsió, la trama que el canvi genera a 
diferents nivells de l'obra, i el rol de l'automatització i la mediació humana.  
 
 

02. Llista de temes 
 

Part I 
 
Jim O’Rourke “Mizu No Nai Umi, Live Version” (extracte) (Mizu No Nai Umi, 
Headz, 2005) 
Raymond Scott “Tic Toc” (extracte) (Soothing Sounds for Baby – Volume 1: 1 to 
6 Months, Epic, 1962) 
Anthony Pateras & Robin Fox  “Apocalypse Now & Then” (Flux Compendium, 
Editions Mego, 2006) 
Russell Haswell “Multicultural nO!se @ -17.5 dB RMS (Black, Brown, Pink and 
White nO!se + Mix)” (Value + Bonus, No Fun Productions, 2010)  
Ona sinusoidal, 440hz 
Ø (Mika Vaino) “Twin Bleebs” (Metri, Sähkö Recordings, 1994) 
James Tenney “Koan”, interpretada per Eric KM Clark pel desè aniversari de 
SASSAS, Los Angeles, 2009 
Theo Burt “Defecate” (extracte), inèdit, 2012 
Theo Burt “Eatery” (extracte), inèdit, 2012 
Theo Burt per a The Automatics Group “Castles in the Sky Divided into 775 
Pieces of Equal Duration and Reassembled in Order of Detected Pitch, 
Ascending”, inèdit, 2012 
Florian Hecker “1” (Triadex Muse Treks, Neuer Berliner Kunstverein, 2012) 
Florian Hecker “18” (Triadex Muse Treks, Neuer Berliner Kunstverein, 2012) 
Keith Fullerton Whitman “Nadra Phalanx #1” (extracte), inèdit, 2012 
Peter Zinovieff “MBFSAATSE” (extracte), encàrrec per a la instal·lació sonora The 
Morning Line, TBA21, 2011 
 
 

03. Bibliografia 
 
Ciarán Maher, “James Tenney on Intention, Harmony and Phenomenology – A 
Different View of the Larger Picture”, a MusicWorks Issue 77, 2000. 
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[Theo Burt, tiling session, V22, Londres, 2012] 
 

 
04. Enllaços d'interès 
 
Theo Burt 
www.theoburt.com 
 
James Tenney 
www.plainsound.org/JTwork.html 
 
Text de James Tenney 
home.snafu.de/walterz/biblio/15_james_tenney.pdf 
 
Triadex Muse 
en.wikipedia.org/wiki/Triadex_Muse 
 
Sobre fenomenologia 
plato.stanford.edu/entries/phenomenology 
 
Raymond Scott 
raymondscott.com 
 
 

05. Crèdits 
 
Enregistrat al Music Research Centre de la Universitat de York, Gran Bretanya. 
Agradecimientos especiales per a Theo Burt, Florian Hecker i Peter Zinovieff. 
 
 

06. Llicència 
 
2012. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  
 
Ràdio Web MACBA és un projecte de recerca i divulgació sense ànim de lucre. 
S’han fet totes les gestions per identificar els propietaris dels drets d’autor. 
Qualsevol error o omissió accidental, que s’haurà de notificar per escrit a RWM, 
serà corregit en la mesura possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://rwm.macba.cat 


