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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 Keith Fullerton Whitman i Carl Michael 
von Hausswolff. 
 
Mark Fell és artista i músic resident a Sheffield, Regne Unit. 
Ha actuat i exposat en nombrosos festivals internacionals i 
institucions. L’any 2000 va obtenir una menció honorífica 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 artista i dissenyador gràfic resident a Leeds, 
Regne Unit. La seva obra s’ha exposat en diverses galeries i 
festivals d'art digital i els seus treballs discogràfics s’ha 
publicat en segells internacionals com 12k/Line (Nova York), 
Entr'acte (Londres), Cut (Zuric), Fällt (Belfast) i Leonardo 
Music Journal (San Francisco). En l0actualitat 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: 
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Exclusives 
 
Cada episodi d’aquesta sèrie va acompanyat d’un programa especial addicional 
que presenta obres musicals inèdites d’artistes clau de l’escena. Aquest 
programa presenta dos treballs basats en processos, un del compositor nord-
americà Keith Fullerton Whitman i un altre de l’artista suec Carl Michael von 
Hausswolff. 
 
 

01. Llista de temes 
 
00:01:11 Keith Fullerton Whitman “Nadra Phalanx”, 2012 (77’ 44’’) 
01. “Nadra Phalanx #2” (12’ 03’’) 
02. “Nadra Phalanx #4” (17’ 48’’) 
03. “Nadra Phalanx #5” (14’ 23’’) 
04. “Nadra Phalanx #6” (16’ 10’’) 
05. “Nadra Phalanx #10” (16’ 48’’) 
  
“Nadra Phalanx” consta de sis obres automatitzades per sintetitzador modular 
híbrid digital-analògic. Aquestes peces, autònomes i sense cap mena d’edició 
posterior, es van enregistrar entre el 9 i el 10 de juny de 2012. Segons Whitman, 
tots els temes “giren entorn del mateix grup de patches generatius, en els quals 
una mostra de soroll blanc serveix per derivar una sèrie de dotze voltatges que 
posteriorment s’atenuen, es multipliquen i s’apliquen a tots els processos 
automàtics dels patches”. Whitman afegeix que “tots els canvis estan programats 
als propis patches, i fins i tot els canvis formals provenen de cicles de treball 
extremadament llargs”. 
 
Enregistrat a Much Wenlock. Màquina Voight-Kampff --> Vermona Retroverb --> 
Zoom H4n. Material sense editar, lleugerament masteritzat en un entorn digital. 
Tret d’això, la peça és completament autònoma. 
 
01:18:55 Carl Michael von Hausswolff 'Cairo IV (undone)', 2010 (28' 13") 
“Cairo IV (undone)” és un enregistrament en bucle fet a l’interior de la Càmera 
del rei de la piràmide de Kheops, el desembre de 2010. Realitzada inicialment 
per a una instal·lació, aquesta és una versió primerenca de la peça. 
 
 

02. Biografies 
 
Keith Fullerton Whitman 
 
Keith Fullerton Whitman és un músic establert a Cambridge, MA, als Estats 
Units. En l’actualitat el seu treball es divideix en dues àrees: 1) Música 
electrònica en directe: majoritàriament improvisada i/o interpretada tant en forma 
lliure com composta, utilitzant una quantitat variable de sintetitzadors modulars. 
I 2) Música d’estudi: principalment al voltant de la transformació de materials 
acústics i electrònics mitjançant tècniques de música concreta, però també 
música basada en sistemes. Des de mitjans dels noranta Whitman ha estat molt 
actiu, inicialment com a intèrpret de música per ordinador en temps real (sota el 
nom de Hrvatski), més tard tocant música instrumental processada per ordinador 
(el sistema Playthroughs) i en l’actualitat amb diversos projectes de música 
sintetitzada amb hardware i peces basades en processos (com ara “Generator” i 
“Occlusion”). L’aproximació de Whitman destaca per la combinació d’obres 
compostes, improvisació pura i sistemes generatius, algorítmics i “sense mans”.  
 
Keith va estudiar al Berklee College of Music i va obtenir un títol de grau en 
síntesi musical sota la tutela de Richard Boulanger l’any 1995. Des de llavors ha 
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impartit classes de música per ordinador i d'història de la música electrònica, a 
més de realitzar diverses presentacions del seu treball a Harvard, Dartmouth, 
Johns Hopkins i la School of the Art Institute of Chicago.  
 
Carl Michael von Hausswolff  
 
Carl Michael von Hausswolff va néixer l’any 1956 a Linköping, Suècia. Viu i 
treballa a Estocolm. Des de finals dels setanta, Hausswolff ha compost música 
utilitzant la gravadora com el seu principal instrument, i ha realitzat obres d’art 
visual conceptual, emprant performances, instal·lacions de llum i so, i fotografia. 
Les seves composicions entre 1979 i 1992, construïdes gairebé exclusivament a 
partir de material bàsic provinent d’instal·lacions i performances anteriors, estan 
formades essencialment per drones complexos i macromalistes d’una bellesa i 
elegància estètica característiques. En composicions posteriors, Hausswolff va 
afegir a aquests elements una condició aïllacionista.  
 
Entre 1996 i 2008 va polir encara més la recepta, donant lloc a estudis purs, 
intuïtius i de marcat to conceptual sobre l'electricitat, la freqüència i l’autisme 
tonal. Paral·lelament, els darrers anys ha desenvolupat una forma encara més 
conceptual d’art sonor que aborda temes com l’arquitectura i l’urbanisme, les 
rates i els cucs. Entre els seus col·laboradors destaquen Graham Lewis, Jean-
Louis Huhta, Pan sonic, Russell Haswell, Zbigniew Karkowski, Erik Pauser, The 
Hafler Trio i John Duncan. La seva música i peces d’art sonor s’han publicat en 
segells com ara Ash International, Laton, Oral, RasterNoton, Firework Edition, 
SubRosa i Die Stadt. 
 
 

03. Enllaços d'interès 
 
Keith Fullerton Whitman 
www.keithfullertonwhitman.com 
 
Carl Michael von Hausswolff 
www.cmvonhausswolff.net 
 
 

04. Agraïments 
 
Enregistrat a The Music Research Centre, University of York, UK. Agraïments 
especials a Keith Fullerton Whitman i Carl Michael von Hausswolff. 
 
 

05. Llicència 
 
2013. Publicat sota una llicència Creative Commons “Reconeixement-
SenseObraDerivada 3.0 No adaptada”. 
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