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Resum 
 
El projecte que es presenta pretén reproduir de la manera més verídica i interactiva 
possible les línies de baix en l’estil funk de forma automàtica. 
Durant la història, han estat molts els investigadors que han treballat en la generació 
automàtica de música, ja sigui amb hardware que, per diferents factors ambientals i 
aleatoris, generaven música, fins, més recentment el desenvolupament de software 
(en els últims anys, fins i tot de manera comercial) capaç de generar música a partir 
de paràmetres que insereixi l’usuari, com l’estil o els acords. 
Aquest projecte neix amb la idea d’investigar aquest món des d’un nínxol molt ben 
definit: un instrument i un estil concrets: el baix elèctric i el funk. 
Per a poder desenvolupar el nostre projecte, a part de conèixer bé els diferents 
processos de generació de música que s’han utilitzat, també s’ha fet recerca per a 
entendre bé el baix elèctric pel que fa a so i propietats d’aquest, i fer un anàlisi 
detallat de l'estil per així poder-ne reproduir les característiques amb la màxima 
precisió. 
A través de l’anàlisi i de l’estudi de manuals de teoria musical, baix elèctric i funk, 
s’ha intentat assolir el coneixement suficient per a desenvolupar un programa capaç 
de realitzar una generació acurada i que s’adapti bé als paràmetres i preferències de 
l’usuari. 
 
 
Resumen 
 
El proyecto que se presenta, pretende reproducir de la manera más verídica e 
interactiva posible las líneas de bajo en estilo funk de forma automática. 
Durante la historia, han sido muchos los investigadores que han trabajado en la 
generación automática de música, ya sea con hardware que, por diferentes factores 
ambientales aleatorios generaban música, hasta, más recientemente, el desarrollo 
de software (incluso de forma comercial en los últimos años) capaz de generar 
música a partir de parámetros insertados por el usuario, como el estilo o los acordes. 
Este proyecto nace con la idea de investigar este mundo desde un nicho bien 
definido, un instrumento y un estilo concretos: el bajo eléctrico y el funk. 
Para poder desarrollar nuestro proyecto, aparte de conocer bien los procesos de 
generación automática utilizados, también fué necesario investigar para entender 
bien el bajo eléctrico, su sonido y sus propiedades y hacer un análisis detallado del 
estilo para poder reproducir sus características con la máxima precisión. 
 
A través del análisis y del estudio de manuales de teoría musical, bajo eléctrico y 
funk, se ha intentado conseguir el conocimiento suficiente para el desarrollo de un 
programa capaz de llevar a cabo una generación precisa y que se adapte bien a los 
parámetros y preferencias del usuario. 
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Abstract 
 
This project is an approach to interactively, truthfully and automatically replicate funk 
style based bass lines. 
Throughout history, many researchers have worked in automatic music generation 
using both hardware and software. Hardware which produces sound as a result of 
ambient random factors, and software -more recently the so called commercial 
software- able to generate music from the user’s input such as style or chords. 
This project is created with the idea to investigate this world from a well-defined 
niche: an instrument and a specific style: the bass guitar and funk. 
In order to fully develop our project, a thorough knowledge of the already used 
generative projects will be necessary. Additionally, it will be also necessary to do 
some research to better understand the qualities of the electric bass guitar and its 
sound, as well as to deeply analyze the funk style to be able to accurately reproduce 
its qualities. 
Through the analysis and study of Music theory and the electric bass and funk 
Manuals, we attempted to acquire enough knowledge to develop a suitable program 
capable of performing an accurate automatic music generation according to the 
parameters and preferences of the users. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Motius personals 
 
Una de les meves principals passions és la música. Des que fa més de 7 anys vaig 
descobrir que el veritable plaer d’aquest món estava dins, més enllà de la primera 
capa, de simplement ingerir les cançons que sentim diàriament, la música s’ha 
convertit en un imprescindible en la meva vida. 
 
Tot va començar amb l’encert de començar a tocar el baix elèctric. Des d’aquell 
moment vaig tenir el plaer d’estudiar i entendre algunes nocions de teoria musical i 
vaig aconseguir enriquir la meva experiència i percepció amb la música. 
 
Amb la decisió d’estudiar Enginyeria de Sistemes audiovisuals, aquests 
coneixements es van veure reforçats i complementats des d’un coneixement més 
tècnic, més matemàtic i més extens del so i la percepció d’aquest, veient-me motivat 
per explorar per mi mateix aquest àmbit, intentant-ho lligar al màxim amb els meus 
interessos i gustos. 
 
Així doncs, com a baixista i amb les motivacions exposades, he decidit d’explorar el 
món de la generació automàtica de línies de baix. Per a fer-ho caldrà entendre com 
es generen aquestes i les seves característiques; tant des d’un punt de vista 
subjectiu i teòric com des de la vessant més analítica i matemàtica. 
 
 

1.2 Abast 
 
Com que existeix una gran varietat de línies de baix depenent de l’època en que van 
ser escrites, l’estil de música al qual pertanyen, la banda, baixista o compositor que 
les ha escrit, entre d’altres, hem d’acotar una mica el tipus de línies sobre les que 
volem treballar per tal de trobar un objectiu assequible per al projecte. 
 
Basant-me també en els meus gustos musicals, a més de per alguns motius que ara 
exposaré, l’estil sobre el que he decidit treballar i desenvolupar l’estudi de les línies 
de baix és el funk. 
Aquest estil té una gran riquesa de línies de baix, i a diferència d’altres estils com el 
rock, el metal o el pop, la línia de baix pren un paper clau per a entendre l’estil com 
a tal. Les línies de funk, per a la majoria de baixistes, son divertides de tocar ja que 
engloben diferents tècniques (dits, slap, popping…), n’hi ha de diferents nivells de 
dificultat i son repetitives però amb un ritme que enganxa, que fa moure, que camina. 
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Considero que de cara al projecte és un estil prou interessant sobre el que treballar 
ja que tot i limitar el projecte a un sol estil, ens movem sobre un gènere amb molta 
riquesa i que ofereix un gran ventall de possibilitats. A més la seva propietat de ser 
repetitiva ens permetrà treballar sobre patrons fixes amb variacions i ens facilitarà la 
part analítica. 
 
 

1.3 Idea i metodologia 
 
Definides les motivacions i abast, queda definir que i com es farà. 
 
La idea és desenvolupar un software que sigui capaç de generar una línia de baix 
en l’estil funk, a partir de diversos paràmetres definits per l’usuari com la seqüència 
d’acords. 
 
Caldrà primer explorar quina feina s’ha fet en l’àmbit de la generació automàtica, 
entendre l’estat de l’art  i cercar quin software existeix actualment amb 
característiques similars;  per altra banda també ens farà falta estudiar l’estil pel qual 
ens hem decantat, tant la idea general com les seves línies de baix i combinant la 
part més teòrica fent servir documentació i la part analítica mitjançant l’anàlisi 
d’exemples. 
 
 

1.4 Procés i estructuració de la memòria 
 
Després d’aquesta breu introducció, es procedirà a introduir les bases musicals 
necessàries per a poder abordar el projecte, començant per la definició bàsica del 
so i les seves propietats i arribant a conèixer alguns conceptes bàsics de la teoria 
musical. 
 
Estudiar l’instrument, el baix elèctric, la seva història, característiques i les línies de 
baix serà el pas previ a analitzar la concreció pel que fa l’estil. Aquí intentarem 
entendre que és un gènere musical i com se’n fan distincions per atacar l’estudi del 
estil que ens interessa, el funk, sobre el qual en tractarem breument la seva història i 
en comentarem les principals característiques. 
Tancarem aquesta primera secció intentant lligar aquests últims punts  sobre baix i 
estil funk, parlant sobre les línies de baix en aquest estil i els seus trets més 
distintius. 
 
Un cop establerta la base teòrica, tocarà plantejar la base per abordar el problema 
des de la vessant analítica. A la tercera secció s’explicarà allò necessari per 
entendre com caracteritzar gènere i instrument mitjançant l’anàlisi amb tècniques 
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d’aprenentatge automàtic amb una base de dades. Començant per entendre la 
història i actualitat de la generació automàtica, entendrem que és necessari modelar 
els estils mitjançant certs descriptors i veurem com obtenir-los. 
 
A la secció 4 ens prepararem per a començar a desenvolupar el programa, definint 
metodologia, requeriments, entorn de treball i pla de treball per passar a les 
properes tres seccions en les quals analitzarem una base de dades de mostres funk 
i ho aplicarem als prototips, tot explicant les etapes que ha passat el la nostra 
implementació. 
 
Finalment, tancarem el treball mirant enrere i extraient les conclusions 
corresponents sobre el nostre projecte. 
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2 LA MÚSICA: DE LA BASE TEÒRICA A LES LÍNIES DE BAIX FUNK  
 
Com hem introduït, l’eix central del nostre projecte és la música. En aquesta secció 
intentarem donar tota la base teòrica necessària per tal d’encarar-lo amb èxit. 
Partirem de la teoria musical, definirem l’instrument sobre el que gira el projecte i 
estudiarem el concepte de gènere o estil per acabar explicant el escollit, el funk. 
 
 

2.1 El so i la música 
 
Definirem i explicarem breument algunes de les nocions més importants i bàsiques 
del so i la teoria musical per tal d’assolir una base que ens permeti entendre 
conceptes més avançats en el nostre estudi. 
 
 
2.1.1 El sistema auditiu i el so 
 
El funcionament del sistema auditiu és molt complex, és un procés en el qual la oïda 
capta els sons, que són ones que es transmeten per l’aire, i els converteix en 
impulsos elèctrics, els quals transmet a través de les fibres nervioses al cervell, qui 
després els interpreta. 
 
Com podem observar en la Figura 1, el sistema auditiu està format per diverses 
parts.  
 
Primerament trobem l’oïda externa, que està formada per: l’orella o pavelló auditiu, 
que és la part del sistema que s’encarrega de captar els sons; el canal auditiu, que 
els transmet cap a la membrana del timpà, on aquesta transforma els sons en 
vibracions que es transmeten a l’oïda mitjana.  
 
L’oïda mitjana està situada just darrere de la membrana del timpà i en poc més d’un 
centímetre quadrat hi trobem els tres ossets més petits del cos humà: el martell, 
l’enclusa i l’estrep. Quan el so ha arribat al timpà i s’ha transformat en vibració, els 
moviments que provoca la membrana s’amplifiquen vint vegades per transmetre a 
l’oïda interna tant el més mínim so com la música d’una orquestra sencera.  
 
L’oïda interna és una petita estructura anomenada còclea o cargol on hi ha vint mil 
cèl·lules ciliades. Algunes d’elles responen a altes freqüències, d’altres a baixes i 
transformen aquestes vibracions en impulsos elèctrics que es transmeten pel nervi 
auditiu fins arribar al cervell. Aquesta part ens permet entendre la música com la 
entenem ja que gràcies a ella tenim percepció de l’alçada de les notes. 
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Figura 1: El sistema auditiu 

 
Pel que fa al procés de captació del so, podríem dividir-lo en tres fases: 
 
1. Quan un objecte vibra, aquesta es transmet a les molècules d’aire que es troben 
al seu voltant, iniciant així un procés en cadena, on les molècules es van empenyent 
les unes a les altres, en efecte domino, transmetent així el so per l’aire.  
És llavors quan la nostra orella actua com una antena receptora: captura aquestes 
vibracions de l’aire i les envia pel canal auditiu cap al timpà.   
 

2. Les ones sonores fan que vibri el timpà i a través dels 
ossets de l’oïda mitjana (el martell, l’enclusa i l’estrep), 
es transmeten, amplificant-se, cap a la finestra oval de 
l’oïda interna. 
 
3. A l’oïda interna hi ha un líquid que és l’encarregat 
d’estimular les cèl·lules ciliades, encarregades d’enviar 
els impulsos elèctrics a través del nervi auditiu fins al 
cervell.  
 

El llindar auditiu de l’ésser humà te limitacions a l’hora de percebre les altures i 
intensitats dels sons, cosa que, lògicament, afecta a la música. Queda restringit el 
nombre de possibilitats a l’hora de tenir més varietat en la composició ja que les 
anomenades limitacions ens acoten les freqüències, intensitats, duracions i timbres 
que poden ser emprats en la composició.  

Figura 2: L'oída interna 
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Figura 3: Rangs freqüencials. Audibles segons l'ésser viu i emès segons instrument. 

 
L’espectre audible i els tons en la música: 
 
L’ésser humà es capaç de percebre les freqüències entre els 20Hz i els 20kHz, rang 
que pot variar lleugerament depenent de la persona i la seva edat. 
 
Podem dividir l’espectre audible en tons: Els tons són la sensació auditiva que ens 
genera un so, un atribut psicològic que ens ajuda a classificar els sons en greus o 
aguts, segons la seva freqüència. Es sol dividir l’espectre audible en 11 seccions, a 
les quals s’anomena octaves. Una octava, en teoria musical, és una escala 
cromàtica formada per 12 semitons, que determina l’altura musical.  
 
 

 
Figura 4: Les octaves en un piano i un pentagrama. 
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La col·locació de les notes al pentagrama es correspon amb la posició de les 
octaves al teclat, per la banda esquerra tenim els greus i per la banda dreta els 
aguts.  
 
 
2.1.2 La música 
 
En primer lloc, donada la dimensió del projecte, és important explicar una mínima 
base musical per tal de situar al lector i donar-li una base d’alguns conceptes 
musicals que li permetin entendre millor les diferents fases del treball. 
 
Etimològicament, música prové del grec clàssic µουσική, l’art de les muses. Tornant 
a l’actualitat i segons el diccionari: “Art que s'expressa mitjançant l'ordenació dels 
sons en el temps”. Així doncs, la música és, en sí, la combinació del silenci i el so, 
organitzats de manera lògica i coherent, per tal d’aconseguir provocar una sensació 
determinada en el receptor.  
 
Vist des de un punt de vista de la física, diem que la música són sons i, per tant, són 
un conjunt d’ones que es propaguen per l’aire, amb unes propietats (freqüència, 
amplitud, durada…) determinades, les quals generen una percepció i una sensació 
en el receptor. 
 
Però la música no consisteix només en un conjunt d’ones. Com tot art o 
manifestació artística, busca expressar, provocar o generar una reacció, un 
sentiment, en el receptor. És, per tant, un producte cultural amb una finalitat estètica 
i que actua com a canal de transmissió d’idees, sensacions, pensaments o 
circumstàncies. Cal dir que la percepció d’aquest art és totalment subjectiu, però el 
podem analitzar utilitzant la teoria musical i la física (com ja hem vist). També 
podem buscar-hi paràmetres lògics, però la reacció en els diferents receptors mai 
serà la mateixa.  
 
 
 
a) La música en la societat 

Com ja hem dit més amunt, la música és un fenomen sociocultural i, com a tal, la 
trobem present al llarg de tot el període històric: des de les primeres civilitzacions 
fins als nostres temps. Així doncs al llarg de la història, la música ha estat en 
constant evolució, influenciada per les diferents cultures, regions geogràfiques i les 
innovacions compositives i tècniques. 
 
Actualment hi ha una gran diversitat musical, sobretot pel que fa a les músiques més 
tradicionals i ètiques. Per exemple, la música culta europea, també anomenada 
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“música clàssica”, la música tradicional índia, la d’origen afroamericà,... i un llarg et 
caetera. 
 
Tot i que hi ha característiques comunes entre elles, cal destacar que hi ha 
variacions en la manera d’emetre la veu, els diferents tipus d’instruments musicals 
emprats, les maneres de tractar la melodia, l’harmonia i el ritme. Però, sobre tot, la 
diferència més significativa rau en la part sociocultural de la música, la seva funció a 
cada societat particular.  
 
La música que es pot escoltar en una església o qualsevol altre temple en motiu 
d’un acte religiós difereix de la que podem escoltar en un anunci publicitari, a la 
televisió o la que es balla a una discoteca. Totes aquestes músiques tenen una 
funció sociocultural distinta, a part de les diferències tècniques citades al paràgraf 
anterior. Continuant amb la  música religiosa, també trobem diferències ens els 
mateixos aspectes entre els mantres que podem sentir en un monestir budista, el 
gospel d’una església de Harlem o el cant coral d’una església catòlica. Cada 
música té la seva funció, ja sigui transmetre una idea o culte, la venda d’un producte 
o bé el pur gaudi estètic.   
 
Tenint en compte els aspectes i funcions que la música desenvolupa dins d’un 
context social determinat, caldrà precisió a l’hora d’analitzar i definir les seves 
característiques comunes. Així serem capaços de distingir-ne les que fan en 
d’aquella una música única i diferent de la resta.  
 
Entendre el que es vol explicar en aquest punt és important de cara als apartats a 
venir del treball, ja que el funk rep grans influències de la música afroamericana, que 
n’han caracteritzat fortament l’essència. 
 
 
b) La música: característiques del so 
 
La música està formada per dos elements bàsics, el so i el silenci.  
 

l El so és la sensació que percebem mitjançant el sistema auditiu, les 
variacions de pressió en l’aire generades per el moviment vibratori dels 
cossos sonors  

 
l El silenci és l’absència del so. Tot i això, és una sensació relativa ja que el 

silenci absolut no es dóna mai en condicions naturals.  
 
El so aplicat a la música té quatre paràmetres fonamentals: l’altura, la duració, el 
timbre i la intensitat (Alder, 2002, p. 3-7). 
 



 

10 
 

 
L’altura  
 
És el resultat de la freqüència que produeix un cos sonor; és a dir, la quantitat de 
cicles de vibracions per segon o de Hertzs que s’emeten. Aquesta unitat es 
diferencia per la nostra còclea, que ens permet classificar-los com a sons com greus, 
mitjos o aguts. Quan més gran sigui la freqüència, més agut serà el so i quan més 
petita, més greu.  
Aquesta qualitat dóna nom a les notes de l’escala musical europea: do, re, mi, fa, sol, 
la i si.  
 
 
La durada 
 
Correspon al temps durant el qual es mantenen les vibracions que produeix el so. 
Cada so tindrà la seva duració i, al canviar de so, es comença a contar la duració 
altre cop des de zero.  
Relacionada amb el ritme, la teoria musical la mesura amb les figures rítmiques. 
Dins d’aquestes, la rodona és la figura que representa la unitat i que serveix com a 
guia per a saber el valor de la resta de figures, les quals són la meitat de la duració 
de la figura anterior.  
 
 
El timbre 
 
El timbre és la qualitat que ens permet distingir els diferents instruments o les 
diferents veus tot i que produeixin sons a la mateixa altura, duració i intensitat.  
Els sons que sentim són complexos, és a dir, són el resultat d’un conjunt de ens que 
sonen simultàniament, com són els tons, sobretons i harmònics. Així doncs, tot i que 
els percebem com un de sol, aquesta combinació permet conformar un timbre. 
 
 
Per exemple, una mateixa nota, amb mateixa duració i intensitat, sonarà diferent si 
la toquem amb un piano, una viola o si la cantem. Seguirà sent la mateixa nota, 
encara que amb el seu so característic: el timbre de l’instrument o de la veu que 
interpreta la nota. 
 
 
La sonoritat 
 
La sonoritat és la força, la quantitat d’energia acústica que conté un so; pot sonar 
fort o fluix, depèn de la potència, que ve determinada per l’amplitud i és el que ens 
permet discernir si un so és fort o dèbil. 
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En música, el concepte és el mateix però considera també la força amb la que es 
toca l’objecte sonor i la distància entre el receptor i la font del so. La correcta mesura 
i harmonia d’aquestes propietats esmentades donarà lloc a sensacions diferents en 
l’escolta, permetent a l’oient definir, de manera subjectiva, si el que escolta és alegre, 
trist,...  
 
Així doncs, procedim a analitzar l’estructura i elements que componen la música per 
poder comprendre-la millor (Conservatori del Liceu, 2013). 
 
 
c) Elements de la música 
 
Com ja hem definit abans, la música és la organització coherent dels sons i dels 
silencis. Aquesta organització és la que ens permet tenir els paràmetres 
fonamentals de la música, els elements centrals, que són la melodia, l’harmonia i el 
ritme.  
 
 
Melodia 
 
La melodia és una successió de sons, notes, de manera lineal, al llarg del temps 
amb identitat i significat propis en un entorn sonor determinat.  
 
El receptor la percep de manera conjunta, com una sola entitat. També la podríem 
definir, més literalment, com el resultat de la unió del ritme i la combinació de 
diferents notes (diferents alçades del so, diferent pitch) que deriva en un discurs 
lògic, on hi poden aparèixer altres elements musicals com la variació tonal o 
l’acompanyament, que tot plegat  produeix la reacció en l’oient (Roca i Molina, 2006, 
p.52). 
Generalment, la melodia té un paper protagonista respecte l’harmonia, que actua 
com a acompanyament. 
El ritme 
 
Segons Roca i Molina (2006) el ritme és la repetició d’un moviment de qualsevol 
tipus, seguint un patró identificable. La seva percepció s’estructura en funció dels 
sons i els espais de temps entre ells. 
 
En la percepció del ritme, el so té dos moments fonamentals: el moment en que 
apareix i la seva durada a partir d’aquest moment, i el moment en que desapareix, el 
silenci. 
 
En la música, hi ha certes figures i convenis relacionades amb el ritme que ens 
caldrà conèixer per tal de poder fer un anàlisi més profund: 
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l Compàs (bar, measure): Segment temporal que delimita un nombre de temps 

(beats). 
l Temps (beat): Nom que rep cada unitat temporal en la música. 
l Tempo: Mesura que especifica quants temps entren en un minut. 

 
 
Harmonia 
 
Ordenació vertical de les notes on l’acord n’és la unitat bàsica. L’harmonia té per 
finalitat acompanyar i suportar la melodia. Així doncs, regula la concordança entre 
els sons que sonen simultàniament i els veïns, establint relacions de 
tensió/estabilitat  (Roca i Molina, 2006, p.66). 
 
A mode de síntesi, veiem en la partitura inferior els tres punts tractats. La melodia, 
protagonista és suportada per l’ harmonia, que actua com a acompanyament.  
En l’harmonia trobem quatre acords distints que apareixen amb un patró rítmic 
clarament identificable.  
 
 

 
Figura 5: Primers quatre compassos de la Sonata n.9 Op. 14 n.1 de L. van Beethoven. 

 

2.2 El baix i les línies de baix 
 
 
2.2.1 El baix elèctric 
 
Com ja hem dit més amunt, aquest treball es centra en l’instrument anomenat baix 
elèctric. A continuació n’expliquem una breu història per a passar a explicar-ne les 
propietats i característiques que ens poden ser útils per al posterior anàlisi de les 
línies. 
 
 
a) Història: 
 
Si volem entendre els orígens del baix elèctric (anys 1920 -1930) ens hem de 
remuntar una mica més enrere en el temps i explicar els orígens del seu 
predecessor, el contrabaix. 
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El contrabaix és un membre estàndard de la secció de cordes d’una orquestra i de 
conjunts més petits de corda en la música occidental (Hugill, 2004). El so que 
produeix és molt greu (des dels 41 Hz) i és la veu real del baix a l’orquestra. Es pot 
tocar amb un arc, com el violí, o bé amb els dits (pizzicato). Té unes dimensions i 
volum força grans, en comparació amb la resta d’instruments: uns 190cm d’alçada i 
una caixa de volum considerable.  A causa de les grans dimensions, l’instrumentista 
l’ha de tocar dret o bé damunt d’un tamboret elevat.  

 

 

El contrabaix és considerat el descendent modern de la família d’instruments amb 
origen a Europa el segle XV. Tot i això, el contrabaix ha continuat evolucionant. 
Abans del segle XX molts contrabaixos només tenien tres cordes, en contrast amb 
els típics instruments de la família de la viola d’arc que en tenen sis o dels violins 
que en tenen quatre. Les proporcions també difereixen dels instruments típics com 
el violoncel i el violí per exemple, ja que el contrabaix té més fons (més gruix 
proporcional). 

La transició cap a el baix elèctric va començar amb la introducció de l’electrònica i 
l’amplificació al món de la música. Com a primers exemples trobem el Vega Electric 
Bass Viol del 1930, el contrabaix electrificat de Regal i la Eletro Bass-Viol de 
Rickenbacker al 1936. 

Gibson va donar un pas endavant al 1938  amb el seu baix elèctric al 1938 que era 
encara un instrument cos vertical i buit però amb un nom prometedor. 
L’autèntic naixement del baix elèctrica va succeir als 50’ amb l’aparició del Precision 
bass, que va portar després de diversos intents i experiments pel que fa a forma i 
disseny, a l’instrument que avui dia coneixem. 

Figura 6: Un contrabaix 
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Figura 7: Anunci publicitari del contrabaix electrificat de Regal 

 

Segons Roberts (2001), el baix Fender va ser un instrument revolucionari, que podia 
ser fàcilment transportat a un concert i amplificat a qualsevol volum sense patir per 
problemes de retroalimentació (feedback). Monk Montgomery va ser el primer 
baixista en anar de gira amb un baix Fender. 

A partir d’aquest primer model, moltes marques es van inspirar en la idea i van 
començar la producció dels seus propis baixos elèctrics. Gràcies a l’explosió de 
popularitat de la música rock i dels avantatges que aquest nou instrument aportava 
la seva extensió va augmentar de manera dràstica durant els anys 60, superant en 
popularitat, al seu predecessor, el contrabaix. 

 
 
b) L’instrument: 
 
El baix elèctric és un instrument similar a la guitarra pel que fa a construcció i 
disseny però amb un coll i una escala més gran. De la mateixa manera, com passa 
amb la guitarra elèctrica, el baix s’ha de connectar a un amplificador i un altaveu per 
a poder percebre’n clarament el so.  
 
Pel que fa en el nombre de cordes, aquest difereix entre quatre i sis, depenent de 
les característiques i ús de l’instrument (Grove, 2001).  
Els baixos de quatre cordes, que són els més populars, estan normalment afinats de 
la mateixa manera que el contrabaix (Mi, La, Re Sol).  
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Figura 8: Baix elèctric Fender Jazz Bass 

 

2.2.2 Les línies de baix  
 
Bassline o línia de baix és un terme utilitzat per a referir-se a la part o línia 
instrumental greu d’una canso, interpretada per un instrument de la secció rítmica 
com el baix elèctric, el contrabaix, el violoncel, la tuba o un teclat. 
 
Les línies de baix apareixen en la majoria de gèneres musicals, i tenen gran 
importància tant per aspectes harmònics com rítmics. Les línies de baix tendeixen a 
donar èmfasi a les tòniques de cada acord alhora que treballen amb la bateria i la 
resta d’instruments rítmics. 
 
Les línies tenen diferents estils per a cada gènere. En la música popular, per 
exemple, les línies de baix empren riffs, motius o frases musicals, habitualment 
simples, que es repeteixen al llarg de la peça.  
En la música jazz s’acostumen a emprar seqüències de notes del mateix valor rítmic 
(normalment negres), amb una figures musicals que va ascendint i baixant el to 
durant els diferents compassos. Aquest tipus de línies s’anomenen walking bassline. 
En la música dance el baix consisteix en una repetició d’una frase simple que de 
vegades inclou moviments d’octava. 
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2.3 Gèneres i estils 
 
Com que pretenem centrar-nos en un sol estil de música és important d’entendre el 
concepte de gènere i música i intentar esbrinar quines característiques ens 
permeten diferenciar-los. 
 
 
2.3.1 Gèneres musicals 
 
Un gènere musical es defineix com la classificació de la música mitjançant la 
combinació de funció, mitjà, forma o idioma. Es podria dir que el gènere musical és 
un cas representatiu categoritzat per informació estilística basada en distingir 
característiques com la instrumentació, la textura, les qualitats rítmiques, línies 
melòdiques, formes i orígens (Nam, 2001). 
 
Donat que les categoritzacions es fan per l’ús funcional de la música, cada categoria 
s’ha de caracteritzar pels seus features musicals distintius. En la indústria de la 
música, els generes musicals estan representats com: clàssica, rock, jazz, pop, new 
age, heavy metal, llatina, electrònica, soul, R & B, musicals….  
Els generes es poden agrupar entre ells en subcategories, o en categories més 
grans. Però cal remarcar que les fronteres entre les categories son normalment 
ambigües. 
 
Segons Tzanetakis i Cook (2002) els gèneres musicals son categories que han 
sorgit  a través d’una complexa interacció entre cultures, artistes i forces del mercat 
per a caracteritzar similituds entre músics o composicions i organitzar col·leccions 
musicals. Avui en dia, les fronteres entre els generes encara son bastant ambigües i 
la seva definició borrosa fa que la tasca de la classificació automàtica sigui no gens 
trivial. 
 
 
2.3.2 Classificació i fronteres entre gèneres 
 
Un dels inconvenients a l’hora d’agrupar la música, és que es tracte d’un procés 
molt subjectiu i amb molta influència del coneixement personal i la forma de 
percebre i escoltar la música que té cadascú. 
En tractar-se d’un problema de tanta complexitat, no hi entrarem en gran profunditat, 
i simplement passarem a analitzar l’estil al qual ens estem centrant i les seves 
característiques. Pel tipus de projecte que estem duent a terme, això serà suficient 
per a poder fer una reproducció acurada del estil. 
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2.4 El funk 
 
Com hem mencionat, el gènere en el que hem decidit centrar-nos per a realitzar el 
treball és el funk. A continuació procedirem a definir-lo, donar-ne les característiques 
generals i aprofundir en alguns trets clau que ens poden ser de servei a l’hora de 
generar línies per a aquest estil. 
 
 
2.4.1 Definició i història 
 
a) Definició 
 
El funk és un gènere musical que va néixer entre mitjans i finals dels anys 60 quan 
músics afroamericans van fusionar soul, jazz, ritmes llatins i R&B per a donar lloc  a 
una nova forma musical rítmica i ballable (Rickey, 2002). El funk redueix el 
protagonisme de la melodia i la harmonia de manera relativa, donant més pes a la 
percussió i la línia de baix. 
 
De la mateixa manera que bona part de la música d’influència africana, el funk 
s’acostuma a construir sobre un groove (veure secció 2.4.2 b.) complex creat a partir 
d’instruments rítmics com el baix elèctric, la guitarra elèctrica, l’orgue Hammond i la 
bateria que toquen ritmes entrellaçats. Els grups funk poden tenir una secció de 
vents formades per diversos saxos, trompetes, un trombó... 
 
 
b) Història 
 
Un personatge clau en l’aparició i extensió del funk va ser James Brown, que va 
desenvolupar un groove on el primer beat de cada compàs (downbeat) prenia gran 
rellevància. Aquest factor sumat a un ritme de guitarra sincopat tocant una nota 
uniforme amb un swing repetitiu van començar a definir l’essència del funk (Slutsky. 
i Silverman, 1997). 

Ben aviat altres bandes van començar a inspirar-se en els ritmes i riffs creats per 
Brown, facilitant així l’expansió del gènere. 

Aprofitant aquesta onada, el compositor i productor George Clinton creà dues 
bandes als anys 70’: Parliament i Funkadelic; la primera basada en la secció de 
vents com a instrument principal, la segona en la guitarra. Tot i aquestes diferències, 
ambdós estils contenien un groove profund i ple de ritme que tenia elements rock’n 
roll, jazz, urban, R&B, soul, gospel i clàssica. Clinton va anomenar aquest estil P-
funk. 
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Més endavant, a partir del 1980, amb la modernització de la música i els instruments, 
altres músics i bandes com Rick James, Prince,... prengueren el timó per a continuar 
amb l’evolució d’aquest estil que tanta varietat ofereix però que és, a la vegada, 
inconfusible 

 
 
2.4.2 Característiques 
 
El funk crea un groove intens gràcies a la utilització de poderosos i riffs i línies de 
baix elèctric. Com en les gravacions de Motown, les cançons funk empren línies de 
baix com a motiu central de les cançó. Una tècnica molt comú i molt característica 
del baix en aquest estil és el slap i el popping (veure secció 2.5 – Tècniques), que 
dona un so molt peculiar a la línia i a la rítmica dels temes. 
 
El funk utilitza els mateixos acords estesos que es poden trobar en el bebop com els 
acords menors amb setenes i onzenes afegides, o acords de setena dominant amb 
novena alterada. Tot i així el funk posseeix un tret diferenciador que el fa únic i 
senzill a la vegada que ric: els vamps, figures musicals repetitives en acords estàtics 
únics amb molt poc moviment harmònic però de gran complexitat sonora, melòdica i 
rítmica (Wolf, 2008, p.138). 

Els acords utilitzats en el funk impliquen típicament un mode dòric o mixolidi, en 
contraposició a les tonalitats majors o menors habituals en la major part de la 
música popular. El contingut melòdic es derivava de la barreja d’aquests modes amb 
l’escala de blues. 

En les bandes de funk, els guitarristes típicament toquen amb un estil percussiu, 
sovint utilitzant un efecte de pedal Wah-wah i amb la tècnica de freatboard mute per 
a silenciar algunes notes i aconseguir un so percussiu en comptes de melòdic en 
aquestes 

 

Pel que fa a la secció rítmica, segons Stewart (2000), el patró i idea general es 
basen en una estructura de onbeat/offbeat, és a dir en l’alternança de compassos on 
es comença amb el temps 1 com a temps on es recolza el ritme amb compassos on 
no hi sona el temps 1 i la primera nota cau mig temps després o fins i tot al temps 
dos. A més en els ritmes funk és habitual la subdivisió en 16, és a dir l’ús de 
semicorxeres i la presència de la síncope i el groove, descrits als apartats que 
segueixen. 
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Figura 9: Patró rítmic base en el funk. Subdivisió del compàs en setze. 

 
a) La síncope 
La síncope en música és l’estratègia compositiva destinada a trencar amb la 
regularitat del ritme mitjançant l’accentuació d’una nota en un espai dèbil o semi-fort 
d’un compàs (Kennedy, 2006). 

 

● Pot estar escrita utilitzant figures que transcendeixin sobre la part forta de 
la frase:  

 

● Pot estar escrita amb silencis (en aquest cas s’anomena contratemps). Si 
l’instrument que executa el ritme no produeix sons prologats es sentirà el 
mateix que escrit amb figures: 
 

 

● En cas de que l’instrument produeixi sons prologats, s’obtindria el mateix 
ritme executant la síncope escrita amb lligats. 
 

 

● Pot estar escrita amb figures diferents a negra i corxera com semicorxera, 
fusa, figures de valors irregulars (doset, treset, cinquet, septet), i no 
necessàriament prolongar la duració del seu so sobre el temps fort del 
compàs. Una de les formes més comuns de crear una síncope en aquests 
casos és silenciar la resolució en temps d’un conjunt de figures: 
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b) El Groove 
 
Com hem mencionat a l’apartat anterior, el groove és un concepte important per 
entendre el funk i els seus ritmes, ja que esdevé un element clau en la part rítmica 
d’un gran ventall de temes funk. El groove és una sensació creada per la interacció 
de la música interpretada per la secció rítmica d’una banda. La paraula és utilitzada 
sovint per a descriure un aspecte o sensació d’alguna música que fa que l’oient es 
vulgui moure, ballar. 
 
Musicòlegs i altres estudiosos van començar a analitzar el concepte de groove als 
anys 90. Una de les conclusions que van argumentar va ser el groove és una 
manera d’entendre els patrons rítmics o el sentiment rítmic i que ens aporta un sentit 
intuïtiu d’un cicle dinàmic que emergeix  de  patrons rítmics concurrents 
acuradament alineats. 
 
Segons Keil (2010), la sensació de groove que hem descrit es pot donar per la 
interacció de dos o tres sensacions de ritme o motius de pulsacions a nivell personal 
dels diferents membres de la banda. 
 
Podem anomenar aquestes petites diferències Discrepàncies Participatòries (DP). 
Les DP son diferències mesurables o discrepàncies en els moments d’attack i 
release al llarg dels compassos d’un tema. Per exemple, un baixista toca una corda 
en un punt concret i deixa sonar durant una altra fracció de temps fins que la para 
abans de tocar-la de nou; aquests principis i parades de so es poden mesurar amb 
precisió de milisegons i ser comparades amb un metrònom o el ritme de bateria i 
podem dir que cada attack està lleugerament avançat o retardat respecte un clic de 
metrònom o la bateria. 
 
El bateria i el baixista estan en sincronia, però a la vegada també hi ha petites 
discrepàncies, van lleugerament diferent, fora de fase. Aquest fenomen és el que 
origina la sensació de groove. 
 
De manera més empírica podríem dir que el groove es basa en un lleuger 
desplaçament d’algunes pulsacions dins d’un compàs (ja  sigui endavant o enrere). 
 
 
2.5 Les línies de baix funk 
 
Un cop descrits tant l’instrument sobre el qual treballarem com l’estil en el que 
acotarem el treball, definirem ara com és la sortida que volem generar amb el nostre 
programa,  les característiques d’una línia de baix funk. 
 
Com hem dit una línia de baix és una successió de notes que aporten un valor 
harmònic, rítmic i melòdic (en diferent proporció segons l’intèrpret) a la secció 
rítmica d’un tema. 
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Les línies de baix als temes funk poden ser molt variades en funció dels temes, de la 
banda i de l’època, tot i així, segons Archard (1998) podem trobar alguns elements 
característics que ens poden ajudar a identificar o compondre una línia en aquest 
estil: 
 
 
El temps 1 d’un compàs 
 
S’hi acostuma a tocar la nota tònica en la octava greu, i juntament amb el bombo de 
la bateria donen pes i situen a l’oient. Com hem dit abans, es pot donar el cas que 
s’alternin compassos amb aquest temps a terra amb algun que el tingui offbeat, però 
normalment sempre és un element recurrent de començar amb onbeat.   
 
Per estils de funk amb línies més complexes o més fusió amb el Jazz, pot donar-se 
el cas que la primera nota no sigui la tònica sinó una altra nota de l’acord. En 
aquests casos també pot variar el fet de tocar al temps 1, donant-se situacions on la 
primera nota del compàs sigui a la segona corxera del temps 1 o directament al 
temps 2.  
 
 
Patrons repetitius 
 
Una de les principals característiques del funk és l’ús dels vamps (acords estàtics 
únics amb molt poc moviment harmònic però de gran complexitat sonora, melòdica i 
rítmica). Això fa que els patrons de baix acostumin a ser força repetitius, a donar 
voltes sempre sobre la mateixa idea, tot i que en alguns casos s’hi puguin donar 
variacions o és pugui recórrer a línies del estil walking. 
Cal tenir en compte, però, que en els patrons rítmics repetitius és normal fer petites 
variacions i detalls per donar color a la línia i fer-la més dinàmica i amena. 
 
Subdivisió del compàs en 16 
 
Moltes línies fan ús de les semicorxeres per trobar sons rítmics (mute o amb nota) 
d’attack marcat i poca durada. És útil també per a jugar amb la síncope. 
En llenguatge clar, aquest punt de vista implica donar al baix una sonoritat i estil 
sonor més semblant als instruments de percussió, especialment a l’hora de fer 
detalls. 
 
 
Locking-in 
 
Significa que baix i bateria estan en uníson rítmic. Aquest concepte és molt 
important a l’hora de donar-li groove al tema, i es pot complementar amb l’ús 
adequat d’algunes tècniques que descriurem a continuació com el slap. 
 
 
Tècniques 
 
El so del baix funk pot ser molt divers, però hi ha certes tècniques comunes  que 
modifiquen el timbre del so que produeix el baix i que aporten un aire característic a 
l’estil: 
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• Thumb slap: Consisteix en colpejar la corda que es vol fer sonar amb 
el polze, de manera que aquesta impacti amb el mànec generant un so 
percussiu molt característic. S’acostuma a usar en combinació amb el 
popping, fent el slap sobre les cordes greus del baix. 
 

• Popping: La idea d’aquesta tècnica és estirar i deixar anar de manera 
ràpida una corda del baix amb el dit mig, anular o petit per tal que, a 
causa de la tensió, impacti contra el mànec i generi un so percussiu 
amb un timbre peculiar. Aquesta tècnica s’acostuma a dur a terme 
sobre les cordes agudes del baix quan es combina amb el slap. 

 
• Hammer-on / Pull-off :  Son dues tècniques per enllaçar notes dins el 

mateix attack, la mateixa pulsació de corda. El Hammer-on consisteix 
en lligar una nota amb una superior en la mateixa corda sense atacar-
la, mentre que el Pull-of la lliga amb una d’inferior. 

 
• Heel/Pluck/Thumb mute: Diferents tècniques amb les quals es 

suprimeix la part melòdica en la pulsació del baix. La nota és 
silenciada i només sentim un attack, un cop, corresponent a la pulsació. 
És una tècnica molt emprada per donar groove a les línies degut al seu 
gran carisma rítmic.  
 

 
El toc de l’artista 
 
Tot i que estem descrivint algunes característiques teòriques fonamentals de les 
línies de baix funk, el fet és que no existeix una “recepta màgica” per a la seva 
elaboració. 
 
Segons ens explica Moreno, el funk és un estil que no ha parat d’evolucionar i de 
diversificar-se en el transcurs de la seva història; el factor humà i l’experiència, 
interpretació i instint dels diferents artistes que n’han participat, han col·laborat en la 
confecció d’un gènere tan divers i sentit com és el funk. 
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3. ANALISI I MODELAT DE MÚSICA I ESTILS MUSICALS 
 
Procedirem a continuació a analitzar l’estat de l’art, és a dir a fer un anàlisi del treball 
realitzat en diversos àmbits que giren al voltant del nostre projecte, donant un cop 
d’ull a l’historia i explorant amb profunditat la feina realitzada. 
 
 
3.1 Generació  automàtica de música 
 
3.1.1 Història 
 
a) “Hardware” 

 
Segons Cope (1991), la composició automàtica engloba tots els instruments o 
autòmats capaços de crear música original. Tots aquells que produeixen una sortida 
previsible o relacionades amb l’execució no poden ser considerats compositors 
automàtics. 
 
Entre el hardware més antic d’instruments de composició, les arpes eòliques i  les 
wind chimes podrien ser-ne els primers exemples, ja que la sortida de la seva 
execució depèn de la direcció i la quantitat del vent que la natura proveeix de 
manera imprevisible. 
 

 
 

 
Figura 10: Arpa eòlica 

 
 
 
A més les variacions en les arpes eòliques han estat diverses a través dels anys. 
L’arc eòlic, per exemple. Normalment estan construïts amb pels de cavall o rotang 
fixat a bambú, fet que fa que sonin diferents tons. 
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A Bali podem trobar el pinchabakan, un sonall de bambú operat pel vent, i el bulu 
parinda, grans tubs eòlics penjats de les copes dels arbres. També hi ha la tradició 
de col·locar tubs de bambú als canals de rec de les plantacions d’arròs; així, quan 
s’omplen, bolquen i colpegen contra les roques.  
El so de cada tub s’afina a un to diferent així el granger sap immediatament quan 
s’ha obturat un canal de rec identificant la nota que manca en l’escala. 
 
El repicar de les campanes, conegut en molts indrets d’Europa durant el Gòtic, 
també representa un exemple de composicions automàtiques.  
Les campanes generen melodies impredictibles basades en l’efecte de la gravetat 
sobre el moviment de les campanes. 
 

Una de les primeres aproximacions a la Machine 
Composition van venir de la matemàtica Ada 
Lovelace al voltant del 1980. El seu company 
Chares Bobbage havia inventat un motor de càlcul 
(avui en dia considerat el precursor de l’ordinador) 
i ella va associar que les relacions entre sons amb 
una alçada determinada (notes) en l’harmonia i la 
composició musicals, eren susceptibles de ser 
elaborades pel sistema de càlcul. 
 
El telègraf musical, un dispositiu de teclat d’una 
octava, produïa música arbitrària durant les 
comunicacions de telègraf. Aquest dispositiu va ser 
inventat per Elisha Gray al 1874 i emprava 
llengüetes de metall per a transformar l’electricitat 
en so. Era polifònic. 
 
Entre el hardware més modern podem trobar el 
Rhytmicon i el Musamaton d’en Joseph Schillinger, 
la música de pèndul del Steve Reich (emprant la 
retroalimentació dels micròfons), la 
retroalimentació doble amb gravadores de cinta de 
Pauline Oliveros, els treballs de David Cope i Brian 
Eno o a Raymond Scott i el seu electronium, dels 
anys 1950s. 

 
 
Òbviament, la composició automàtica és mes assequible amb els dispositius d’avui 
en dia (ordinadors i sintetitzadors). Tot i així, en la major part, els compositors i 
programadors han tendit a l’estudi del to, el timbre i l’espai més que en l’ordenació 
actual dels sons en els ordinadors com en la composició.  

Figura 11: El Rhytmicon i el seu 
creador, Joseph Schillinger 
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Certament, la creació de noves màquines dissenyades específicament com a 
compositors de música no ha estat en l’avantguarda dels nous dissenys dels 
sintetitzadors controlats per ordinadors.  La majoria del treball en canvi, ha resultat 
en  programari. 
 
 
b) Software 
 
En aquesta secció passarem per alt alguns primers intents de software que han 
aportat personatges de la història com Pitàgores o Kepler, a nivell lògic, i 
començarem més endavant, quan se’n van poder mostrar resultats tangibles. 
Una de les primeres màquines (amb software) a produir resultats de generació 
automàtica va ser construïda per H. F. Olson i H. Belar al 1951. Aquesta consistia 
en dos generadors automàtiques de nombres i un sistema de generació de so.  
El pitch i el ritme eren controlats per probabilitats amb pesos durant el procés de 
composició. 
Més endavant, al 1959, Lejaren Hiller amb la col·laboració de Leonard Isaacson 
desenvoluparen un programa que composà Illiac Suite for String Quartet. Aquest 
aplicava normes a llistes de nombres aleatoris i imprimia els resultats en notació 
estàndard. 
 
Iannis Xenakis desenvolupà tècniques matemàtiques i programes informàtics basats 
en aquestes. Usava lleis de probabilitats, estocàstica, teoria de jocs i cadenes de 
Markov com a processos de composició. 
 
Altres experiments de la època incloïen generació automàtica d’himnes basada en 
analisis estadístics (F.Brooks, A. Hopkins, P. Neumann, W. Wright), el MUSICOMP 
(music simulator interpreter for compositional procedures - Robert Baker, CSX-1 
Study) i tots els treballs relacionats (DARMS, Sonoriferous Loops). 
 
Al 1960 Pierre Barbaud va desenvolupar conceptes de la composició algorísmica 
emprant permutacions de les harmonies tonals tradicionals i John Myhill, amb els 
seus coneixements en matemàtiques i filosofia va desenvolupar peces  a partir de 
partitures generades electrònicament per màquines, i també diversos escrits sobre 
la relació entre màquines i la cognició musical. 
 
L’ús d’ordinadors per analitzar l’estil musical, començà realment a prendre 
rellevància a mitjans i finals dels anys 60 amb els projectes de Arthur Mendel i Lewis 
Lockwook  de Priceton, les tècniques de Jan LaRUe que descrivien les 
característiques estilístiques de les simfonies del segle XVIII i la recerca d’Allen 
Forte que es centrava en l’àrea de la teoria musical però també usant ordinadors. 
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La majoria d’anàlisis d’aquest període es basava en les distribucions estadístiques 
de diversos paràmetres musicals. 
 
Pel que fa a la composició automàtica, seguia endavant sense tenir en compte els 
estudis sobre estils musicals amb el treball, per exemple, de Gottfried Michael 
Koenig que amb el Project2 (1969) va compondre amb l’ús de procediments 
estadístics no estilístics un exemple significant de composició de l’època 
 
Al 1973 és llançà el POD, un programa de composició interactiu o assistit per 
l’ordinador desenvolupat per Barry Truax a Utrecht. El model incloïa selecció de 
sound objects, syntactic field specification, distribution algorithms i performance 
variables. 
 
Finalment , fins a finals dels 80’ els treballs seguiren en la mateixa línia; els més 
destacats foren: Curtis Roads amb TREE i COTREE, desenvolupats a partir de 
teoria formal de llenguatge,   l’improvisador the jazz de Davit Levitt i el Cybernetic 
Composer que imitava estils com el jazz, Latin i Rock. 
 
Més recentment, amb l’aparició del Cybernetic Composer i l’ “EMI”, la composició 
automàtica començà a anar més lligada amb l’estil musical. 
 
Aquest progrés començà amb el treball de Otto Laske, al 1973. El KEITH, un 
sistema de regles que realitzava descobriments analítics de la música. Considerava 
que un processador d’anàlisis ha de desenvolupar com a mínim tres 
representacions de la música: el que se sent (representació sonològica), el que 
s’entén (representació analítica) i el que es diu (representació lingüística o teòrica 
musical). Cadascun d’aquests nivells era entès com a components computacionals 
del sistema analític. 
 
Un altre projecte (en aquest cas comercial) interessant és el Music Creator de 
Yaakov Kirschen (1989), que combinava elements de diversos treballs per assolir 
noves possibilitats. 
El software, emmagatzemava acords, melodies i ritmes de treballs coneguts i 
combinava aquests tres elements de diferents temes per a crear-ne de nous. 
 
Finalment acabarem fent menció als EMI (experiments in musical intelligence) de 
David Cope, 1981. Aquests consistia en un conjunt de programes capaços de 
compondre peces basant-se en l’estil de compositors concrets. 
 
Cope començà explorant certes normes sobre aquests estils i amb diverses proves i 
errors, va aconseguir un programa que reproduïa una música adherida a aquelles 
normes, però sense vida ni energia.  
A partir d’aquí, es centrà en generà nous outputs a partir de la música a la base de 
dades emprant conjunts d’instruccions per a crear música diferent però relacionada 
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amb el concepte de recombinació (Mètode per a produir música nova recombinant 
música existent en noves successions lògiques.  
 
Per fer aquesta recombinació efectiva va fer falta  un anàlisis extensiu dels estils 
musicals i molta precaució a l’hora d’aplicar-la (Cope, 1991). 
 
 
c) Present : El Software comercial 
 
Tota aquesta història i progrés, ens han portat a un escenari on la generació 
automàtica té un paper important pel que fa al desenvolupament de nou software 
musical.  Alguns dels softwares més coneguts actualment que desenvolupen 
tasques similars son Band in Box, MaestroGenesis, IMPROVISOR, AC Toolbox, 
BreathCube, cgMusic, Buddha Orchestra, QGen2, FractMus, Impro-visor, 
Intermorphinc MIxtikl, Strasheela, WolframTones, MusiNum, Computoser, Melomics, 
Scripthica, ChordBot... 
 
Més endavant, en l’anàlisi de l’estat de l’art analitzarem amb més profunditat les 
característiques i possibilitats d’alguns d’ells. 
 
 
3.1.2 Generació estilística: 
 
Podem crear una teoria generativa musical codificant normes musicals amb una 
gramàtica lògica i/o formal anomenada sistema expert o enginyeria del coneixement. 
 
Tot i que aquests mètodes poden assolir grans resultats, requereixen una explotació 
extensiva del coneixement musical, normalment específic per a cada compositor o 
estil. Per tal de donar una solució realista a la necessitat d’aquest coneixement, un 
bon approach seria l’ús de l’aprenentatge automàtic fent servir mètodes de 
aprenentatge estadístic o inducció empírica (Dubnov, Assayag, Larillot i Bejerano,  
2003). 
 
Molts investigadors han emprat mètodes probabilístics, en general cadenes de 
Markov, per a modelar la música. Les cadenes de Markov són models estadístics de 
seqüències aleatòries que assumeixen que la probabilitat de generar el següent 
símbol depèn del passat. 
 
Les cadenes de Markov de primer ordre assumeixen la dependència només de 
l’últim símbol. Quan més elevat sigui l’ordre de les cadenes de Markov, més 
referències del passat tindran en compte a l’hora de generar un nou símbol. 
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La feina més recent de David Cope descriu un interessant comprimís entre aquests 
dos tipus d’estratègies: 
 
Cope empra un sistema de generació gramatical combinada amb el que ell 
anomena signatures: gestos melòdics típus de compositors individuals. Identificant-
les i utilitzant-les, Cope aconsegueix reproduir l’estil dels compositors del passat i 
acosta la naturalitat a les generacions computacionals. 
 
Pel cas en el que ens trobem, la estratègia de Cope ens pot donar una gran lliçó: 
Com a base, el fet d’emprar models obtinguts de l’anàlisi automàtic ens pot donar 
una gran empenta, però per donar la sonoritat final que ens acosti al estil que volem 
reproduir, en farà falta estudiar i intentar aplicar alguns trets característics d’aquest. 
 
 
3.2 Modelat d’estils - aprenentatge automàtic 
 
Després de donar un cop d’ull enrere a la generació automàtica de música, ens 
caldrà definir unes pautes i un procediment per tal de dur el nostre algorisme 
endavant. 
 
Com que hem decidit que la nostra generació anirà enfocada a un estil, és important 
donar un cop d’ull a característiques matemàtiques d’aquest per tal de crear-ne un 
model general en el que el programa es basi quan generi les línies. 
 
Aquest procediment es durà a terme mitjançant mètodes d’aprenentatge automàtic 
que ens permetran, a partir d’una base de dades de línies de funk, poder 
generalitzar i extreure comportaments similar pel que fa a les diferents parts que ens 
interessin en l’anàlisi per així generar-ne un model:  
 
 
3.2.1 Anàlisi 
 
La música involucra molts elements diferents. Cadascun d’ells pren un rol clau a 
l’hora de donar forma a un estil o peça de música.  
LaRue (1993) agrupava aquests elements amb una categorització anomenada 
SHRMG. A continuació en resumim els elements: 
 
 
So 
 
Inclou elements com el mitjà (vocal, instrumental..), timbre i textura (polifònic, 
homofònic, monofònic…).  És a dir,  elements subjectius que causen diferents 
percepcions a la nostra oïda. 
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En el cas del nostre projecte, aquest element ja el tenim definit ja que busquem el so 
d’un baix elèctric. Si bé és cert que el timbre pot variar en funció de la tècnica amb la 
qual es toqui el baix, no creiem que sigui necessari fer-ne un anàlisi matemàtic ja 
que en l’estudi previ sobre línies de baix funk a nivell teòric ja hem reunit una bona 
quantitat d’informació. 
 
 
Harmonia 
 
Cobreix, no només els acords en si mateix sinó també altres qüestions més generals 
com la tonalitat, els recursos de l’escala, funcionalitat, poli-acords, politonalitat… 
 
Per l’harmonia, tampoc haurem de dur a terme un anàlisi extens ja que el paràmetre 
clau de l’harmonia, la seqüència d’acords, vindrà definida per l’usuari, els recursos 
d’escala els podem extreure de la teoria anteriorment estudiada i per últim sabem 
que generarem música monofònica ja que ens hem centrat en un sol instrument. 
 
 
Melodia 
 
Inclou tots els aspectes relacionats amb el moviment d’una seqüència de pitchs, 
notes, al llarg del temps: moviment, forma, rang, conjunció, si és diatònica, modal o 
cromàtica… 
 
Pel nostre estudi serà interessant poder veure i extreure un model de la melodia de 
les línies de baix, per poder replicar com evolucionen, com es mouen aquestes 
seqüències de pitchs, així que és un element sobre el qual intentarem treballar. 
 
 
Ritme 
 
Engloba elements que van des dels temps fins a l’estructura temporal global de la 
peça. Aquests poden ser les subdivisons de temps i com aquests s’agrupen, com 
evolucionen els patrons, quins patrons i ritmes predominen, com s’estructuren i 
agrupen… 
 
Donada la naturalesa del nostre projecte, aquest també és un ítem interessant, ja 
que analitzant una base de dades de ritme i intentant extreure’n conclusions 
generals podrem replicar el màxim possible els ritmes del funk, que no deixen de ser 
la seva essència. 
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Creixement 
 
Es refereix en la manera com la peça és desenvolupa al llarg del temps. Això inclou 
des de l’estructura de frases i motius fins a la forma de la peça sencera. 
 
Aquest element està lleugerament relacionat amb la harmonia, i per altra banda té 
una dimensió molt complexa ja que comprèn elements massa globals de cada peça 
i que poden variar massa d’una al altre, així que el considerem fora de l’abast del 
nostre projecte. 
 
 
3.2.2 Modelat 
 
El modelat d’estils implica la construcció d’una representació computacional de la 
superfície musical que capturi característiques estilístiques importants. 
La superfície musical inclou la col·lecció de notes o d’instruccions per tal que una 
peça musical pugui sonar. 
 
Les característiques d’estil que donen valor a una peça musical estan normalment 
ocultes de la superfície, apareixent de la mateixa manera que les abstraccions d’alt 
nivell (patrons de ritme, melodies, harmonia…) apareixen en la música: intercalades 
i recombinades. 
 
Un dels principals objectius del machine learning és crear la capacitat de 
generalitzar de manera sensata. 
 
L’anàlisi estadístic de conjunts revela algunes de les possibles recombinacions per 
complir amb les limitacions d’un estil determinat.  
 
 
3.3 Classificació automàtica de gèneres 
 
La feina realitzada pel que fa a la classificació d’estils ens pot ser de gran ajuda a 
l’hora d’extreure features o característiques d’un estil en concret, en el nostre cas el 
funk, i que ens seran de gran utilitat per emprar en el procés de generació. 
 
Estudiant diferents articles, hem trobat molta feina relacionada amb la classificació 
de gèneres utilitzant les línies de baix, així que centrant-nos en la idea general en 
l’anàlisi d’aquests projectes podem extreure conclusions molt productives de cara al 
treball posterior. 
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3.3.1 Classificació automàtica emprant línies de baix 
 
En el machine learning un feature és una “propietat heurística mesurable individual 
d'un fenomen observable”. En el nostre cas seran característiques concretes o 
patrons que podem extreure a partir de l’anàlisi de diferents línies de baix.  
Dels grans camps definits per LaRue citats anteriorment, hem decidit que els més 
interessants per al nostre projecte eren els de Melodia i Ritme. A més, en l’estudi 
dels articles i treball realitzat, aquesta era una divisió força freqüent, com en el cas 
de Abeßer, Lukashevich, Ditmar i  Schuller (2009), així que ens centrarem en 
aquests dos grans grups a l’hora d’analitzar els features rellevants per a la 
classificació d’estils. 
 
a) Features relacionats amb la melodia: 
 
La majoria de features que podem extreure de la melodia procediran del pitch, és a 
dir de l’alçada de cada nota de la seqüència. 
 
Un punt important per l’anàlisi de pitch, si no es té una base de dades preparada 
amb peces en el mateix to, és aconseguir extreure els features de manera que 
siguin independents a la tonalitat per tal d’extreure patrons generals de l’estil, 
independentment de la peça concreta. 
 
Alguns patrons o features que podem trobar del pitch i que siguin representatius 
poden ser la quantitat de notes amb pitch constant, freqüències d’ocurrència 
(Abeßer, Bräuer i Lukashevich, 2012), el rang general de pitch, transicions entre 
notes, variància… 
 
A partir d’aquestes característiques de baix nivell podem elaborar features d’alt nivell 
que ens aportin informació més significativa a l’hora de crear una recepta per a 
generar o replicar l’estil, alguns exemples serien els histogrames de pitch (Simsekli  , 
2010) , les probabilitats i versemblances d’una escala, la variància del pitch (per a 
distingir entre patrons variables o walking). 
 
Aplicant-ho al nostre projecte, les features relacionades amb la melodia ens 
permetran de veure quines notes empren les línies de baix, quines notes se 
succeeixen una darrere l'altra, donada una nota, la probabilitat de que en soni una 
de posterior i quina (Cadenes de Markov), el rang de notes que existeix, les escales 
per les que ens acostumem a moure... 
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b) Features relacionats amb el ritme: 
 
Pel que fa el ritme, els features seran extrets de l’anàlisi global dels onsets, els pics 
d’amplitud de les notes i les seves durades. 
 
També en aquest cas és important que l’anàlisi ens aporti una visió global de l’estil, 
sense interferències dels casos concrets, així els features extrets haurien d’esser 
independents del tempo de cadascun dels exemples. 
 
Alguns features que es poden extreure son: un ràtio d’intervals entre onsets, un ràtio 
de durada de notes o a més alt nivell el patró dominant, el ràtio de sincopes (Abeßer, 
Bräuer, Lukashevich i Schuller, 2010), les subdivisions, els accents, la densitat de 
notes, el ràtio de swing o de groove... 
 
Totes aquestes propietats ens poden a ajudar a extreure patrons rítmics típics del 
funk i altres característiques que ens seran d’utilitat a l’hora de replicar la línia de 
baix. 
 
 
3.4 Modelat estadístic (cadenes de Markov) 
 
Segons Norris (1998), una cadena de Markov, consisteix en una sèrie 
d'esdeveniments, en la qual la probabilitat que passi un esdeveniment depèn de 
l'esdeveniment immediat anterior.  
 
Les cadenes d'aquest tipus tenen memòria:  Recorden l'últim esdeveniment i això 
condiciona les possibilitats dels esdeveniments futurs. Aquesta dependència de 
l'esdeveniment anterior distingeix a les cadenes de Markov de les sèries 
d'esdeveniments independents, com tirar una moneda a l'aire o un dau, ja que es 
tracta de successions de probabilitats condicionades. 
 
En matemàtiques, una Cadena de Markov es defineix com un procés estocàstic 
discret que compleix amb la propietat de Markov, és a dir, si es coneix la història del 
sistema fins al seu moment actual, el seu estat present resumeix tota la informació 
rellevant per descriure en probabilitat el seu estat futur (Meyn, Sean i. Tweedie 
2009). 
 
Una cadena de Markov és una seqüència X 1 , X 2 , X 3 , ... de variables aleatòries. 
El rang d'aquestes variables, és anomenat espai estat, el valor de X n és l'estat del 
procés en el temps n . Si la distribució de probabilitat condicional de X n +1 en 
estats passats és una funció de X n per si sola, aleshores: 
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On x i és l'estat del procés en l'instant i . La identitat mostrada és la propietat de 
Markov. 
 
En el nostre cas, degut a la seva efectivitat i senzillesa en tindrem suficient treballant 
amb cadenes de Markov de primer ordre, és a dir, aquelles que només tenen 
memòria de l’últim esdeveniment és a dir el Xn-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquestes cadenes son molt usades en la composició algorísmica de musica. En una 
cadena de primer ordre, els estats del sistema corresponen a notes o valors de pitch. 
Per a cadascun d’aquests tindrem un vector de transició cap a cada estat.  
Amb el conjunt d’aquests podrem construir una matriu de probabilitats de transició, 
com a l’exemple que segueix (McAlpine, Miranda, Hoggar, 1992). 
 
 
3.5 Aplicacions comercials 
 
Tota aquesta història i progrés, ens han portat a un escenari on la generació 
automàtica té un paper important pel que fa al desenvolupament de nou software 
musical. A continuació, per completar la successió de fets i descobriments fins al 
mateix present, descriurem alguns dels softwares comercials més importants pel 
que fa aquest àmbit 
 
 
3.5.1 Band in a Box: 
 
Band-in-a-box1 és un software d’arranjaments MIDI per a Windows i MacOS, produït 
per PG Music incorporated. 
 
El software permet a un músic tocar amb un acompanyament generat per la 
màquina amb tempo i clau ajustables i diversos estils de música per escollir. També 
és possible de crear acompanyaments originals amb progressions i melodies 
personalitzades. 
 
Bàsicament, Band-in-a-Box ofereix al músic una banda de recolzament per a tocar. 
També es pot utilitzar1 per a simular la banda sencera, amb o sense solistes. 

                                            
1http://www.pgmusic.com/ (Web oficial de BiaB) 
 

Note A C# Eb 
A 0.1 0.6 0.3 
C# 0.25 0.05 0.7 
Eb 0.7 0.3 0 

Taula 1: Exemple de matriu de transició de Markov amb tres estats 
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Funciona bé per la majoria d’estils moderns com el jazz, rock, country, pop... i no 
tant bé per estils de música més complexos com la música clàssica.  
 
Band-in-a-Box (BIAB) pot crear un background per gairebé totes les progressions 
d’acords usades en la música occidental. Pot reproduir l’acompanyament de les 
cançons a partir de la selecció entre milers d’estils diferents. A més, permet a 
l’usuari editar-los o crear els propis des de zero o des de fitxers MIDI. 
 
Els estils poden ser només MIDI, RealTracks/RealDrums, o una combinació 
d’ambdues, a més contenen subestils per a cobrir canvis d’estructura i dinàmica dins 
la mateixa cançó. Els usuaris poden escoltar les cançons I variar-ne el to i/o la 
velocitat independentment o canviar-ne el nombre de repeticions de qualsevol 
secció. Amb la introducció de l’àudio digital, es va afegir la possibilitat d’enregistrar 
pistes. Així, el programa podia analitzar-les i extreure’n una progressió d’acords. 
 
 
 

 
 

Figura 12: Captura de pantalla de Band in a Box 
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3.5.2 Chordbot  
 
 
Chordbot2 és un programa de composició i d’acompanyament electrònic per a iOS i 
Android que et permet experimentar amb progressions i arranjaments avançats de 
manera ràpida I fàcil.Simplement s’ha d’afegir la progressió d’acords, seleccionar els 
instruments I l’estil que vols usar i pitjar el play. A la pantalla principal es té una visió 
general de la seqüència d’acords. Les cançons es creen afegint acords a la llista, 
seleccionant els arranjaments al menú mixer, i donant-li a reproduir. Totes aquestes 
funcions son accessibles des d’aquesta pantalla. 
 
A la pantalla d’edició d’acords apareixen totes les possibles tòniques (CDEFGA) en 
un seleccionable, i a sota pots escollir la resta de notes de l’acord (mitjançant nom 
de l’acord: Maj, Min9….). 
 
A la part inferior de la pantalla es pot establir la duració de l’acord, notes baix 
inversions i al mixer hi son presents els instruments que sonen i el seu volum. 
Aquests es poden canviar, o fins i tot variar-ne l’acompanyament. Per altra banda, 
es pot accedir a un conjunt de presets d’estils amb els acompanyaments ja definits. 
 
 
 

 
Figura 13: Imatge comercial de Chordbot2 

 
 
 
 
 
                                            
2 http://www.chordbot.com/ (Web oficial de Chordbot) 
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3.5.3 Ipro-visor 
 
L’Impro-Visor 3 (abreviació de Iprovisation Advisor) és un programa de notació 
musical dissenyat per ajudar als músics de jazz a compondre i escoltar solos 
similars als que s’improvisen. 
 
L’objectiu és el de millorar la comprensió  en la construcció de solos i afinar els 
canvis d’acords. També pot fer altre coses com improvisar pel seu compte i es pot 
usar per a transcripció. Com que la secció rítmica (piano, baix, bateria…) es genera 
automàticament a partir dels acords, es pot ser servir com un programa de play-
along. A més ofereix un ampli ventall d’estils d’acompanyament, així que no queda 
limitat només al jazz. 
  

 
 

Figura 14: Captura de pantalla de Impro-Visor 

 
3.5.4 Wolfram tones 
 
WolframTones4 és un generador automàtic de música en diferents estils. Permet 
generar infinites, i sempre diferents cançons per diversos estils i fer variacions sobre 
aquest com els instruments que hi sonen, el tempo i fins i tot dels acords i les 
escales. 
 
WolframTones funciona a partir de programes simples de l’univers computacional de 
Wolfram i usant teoria musical i algorismes Mathematica per a renderitzar-los en 

                                            
3http://www.cs.hmc.edu/~keller/jazz/improvisor/ (Web oficial d’Impro-Visor)	  
4 http://tones.wolfram.com/ (Web oficial de Wolfram Tones) 
 



 

37 
 

música. Cada programa defineix un món virtual, amb les seva pròpia història, i 
WolframTones ho captura com una composició musical. 
Tot és música original i fresca, procedent de la mineria al univers computacional de 
Wolfram. De vegades recorda a alguns estils musicals, i de vegades sona inèdit. 
 

 
Figura 15: Captura de pantalla de WolframTones 
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4.PROPOSTA I DESENVOLUPAMENT 
 
Com ja hem dit anteriorment, la idea és desenvolupar un software que sigui capaç 
de generar una línia de baix en l’estil funk, a partir de diversos paràmetres definits 
per l’usuari. 
 
Aquest, hauria de complir les funcions generals de les principals aplicacions 
comercials com el fet de permetre una entrada d’acords, generar música a partir 
d’aquestes i permetre una certa interacció. Tot i així, recordem que ens estem 
centrant en un nínxol concret i definit, així que s’intentarà una generació més versàtil 
i acurada per que fa al baix elèctric i l’estil. 
 
Després de tota la informació recollida sobre treballs relacionats i la teoria 
necessària per al seu desenvolupament, caldrà organitzar i definir els diferents 
passos, entorns de treball i requeriments que inclourà aquest procés. 
 
 
4.1 Metodologia i procediment  
 
El primer pas i més important ha estat el de recollir i processar tota la informació pel 
que fa  a l’estat de l’art: aconseguir entendre el treball que existeix fins ara per a 
poder establir un punt de partida al nostre desenvolupament. 
Per altra banda tot l’estudi teòric del estil, l’instrument i la música, esdevindran 
també, elements claus per a que el programa sigui capaç de produir un resultat 
satisfactori. 
Arribats a aquest punt, s’establiran un conjunt de requeriments que el programa 
hauria de contenir i es començaran a desenvolupar blocs que puguin realitzar els 
requeriments demanats. 
 
L’entorn escollit és PureData, que permet veure de manera gràfica com està 
estructurat el programa pel que fa els diferents mòduls. 
 
El més important és que durant tots els passos del procés, hi hagi una versió del 
programa que soni, que permeti mostrar les funcionalitats implementades, per tant la 
idea és treballar des del més bàsic, com pot ser un programa que simplement faci 
sonar notes midi aleatòries i a partir d’aquí anar afegint mòduls amb totes les 
característiques especificades. 
 
Seria també interessant, un cop s’arribi a un estat on el programa compleix amb uns 
mínims requeriments, aturar-nos i intentar entendre i descriure de manera formal el 
punt en el que ens trobem, definint un prototip. Això ens permetrà veure l’estat de 
progrés en el que ens trobem a més de poder identificar mancances i així trobar i 
prioritzar els següents punts a implementar o trobar defectes de forma o idea. 
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Intentarem, a l’hora de fer les descripcions següents, respectar l’ordre pel qual 
s’implementaran les funcionalitats del programa, el procés de creixement, a partir 
del més bàsic que està previst. 
 

4.2 Anàlisi funcional: requeriments funcionals i no funcionals 
 
4.2.1 Requeriments funcionals 

Llistat de requeriments funcionals: 
 

l Capacitat d’enviar missatges MIDI amb els paràmetres ajustats. 
l Controlador centralitzat de temps, considerant subdivisions. 
l Interpretació i interpolació de taules de probabilitat i Cadenes de Markov. 
l Capacitat d’entendre i situar les notes en l’escala corresponent per la tonalitat 

d’input. 
l Capacitat d’octavar les notes. 
l Memòria a l’hora de generar les línies de baix. 

 
A continuació passem a descriure-ho de manera més extensa: 
 
El primer i més bàsic que hauria de fer el programa és fer sonar notes MIDI, és a dir 
hauria d’implementar un mòdul que rebés impulsos temporals (equivalents a 
pulsacions de corda) i les notes que han de sonar i fos capaç de generar una sortida 
en forma de so.  Els paràmetres a ajustar pel que fa a la nota MIDI són: pitch, 
velocity i length que equivalen a alçada (nota), intensitat (volum) i durada 
respectivament. 
 
Aquesta generació de notes hauria de ser contínua i seguint un ritme continu. 
Aquest anirà controlat per un metrònom general que anirà recorrent tots els temps 
en els que hem subdividit un compàs (8 o 16) és a dir anirà de corxera a corxera o a 
semicorxeres, i anirà enregistrant en un comptador la posició temporal en la qual 
ens trobem. 
 
Un següent requeriment vindria donat per quines notes han de sonar i els criteris per 
a fer-ho. El programa hauria de saber llegir taules de probabilitat de Cadenes de 
Markov i saber iterar per dins d’aquesta màquina d’estats per anar produint una 
seqüència de notes. En el cas de definir diverses taules de probabilitat, el programa 
hauria de saber interpolar-les per a tenir una proporció justa de cadascuna. 
 
A més, aquestes notes s’haurien de posar en context i ser situades dins una tonalitat 
i un acord, és a dir s’haurien de posar les 12 notes en l’alçada que toca, i filtrar-les 
de manera que només sonin aquelles coherents dins d’una tonalitat i la seva escala. 
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També seria interessant que el programa fos capaç d’octavar les notes. En el funk 
és comú, sobretot quan es toca amb la tècnica de Slap de fer servir notes agudes en 
combinació amb el popping, així que per a replicar-ho el programa podria, a partir de 
propietats rítmiques, saber decidir si aplicar una vuitena o no. 
 
Per últim també es podria valorar la possibilitat de que el programa tingués una 
certa memòria pel que fa a les sortides generades i fos capaç de recordar i 
enregistrar línies generades amb anterioritat. 
 
4.2.2 Requeriments no funcionals 

Llistat de requeriments no funcionals: 
 

l A temps real. 
l Interfície: clara, interactiva. 
l Implementar MIDI. 

 
A continuació passem a descriure-ho de manera més extensa: 
 
En primer lloc és un programa que està destinat a que un usuari la pugui poder fer 
servir i entendre, tot i estar implementat en un projecte de PureData, hauria de tenir 
una interfície clara per tal que es puguin explorar totes les característiques que 
permet. 
D’aquí en deriva un altre requisit: haurà de ser interactiu. La sortida del programa 
depèn de molts i diversos paràmetres o bé establerts per l’usuari o bé controlats a 
temps real, per tant s’hauria de donar a l’usuari la possibilitat de controlar-los de 
manera còmoda i intuïtiva. 
 
Pels motius exposats anteriorment trobem també que el software hauria de ser a 
temps real, és a dir que l’usuari tingués la sensació que les seves accions tenen un 
efecte immediat sobre la sortida del programa. 
 
Per altra banda, i estretament relacionat amb el primer requeriment funcional, 
trobem que el programa hauria de funcionar en MIDI. 
 
 
4.3 Entorns: PureData i MIDI 
 
4.3.1 PureData 
 
Segons la pestanya about  del mateix programa: “PureData és un entorn gràfic de 
programació a temps real per a música d'ordinador directa i interactiva. 
Recorda al sistema Max/MSP però és més senzill i portable, a més que permet ser 
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usat per animació i àudio via ordinador i proveeix d'una comoditat experimental per 
definir i accedir a estructures de dades.” 
 
PureData (pd) és un llenguatge de programació de flux de dades, on els programes 
anomenats patch es desenvolupen de manera gràfica. Les funcions algorísmiques 
son representades per objectes, situats en una pantalla anomenada canvas. Els 
objectes es connecten entre ells mitjançant fils, i les dades flueixen d’un objecte a un 
altre a través d’aquests. 

Cada objecte desenvolupa una tasca específica, des d’operacions matemàtiques de 
baix nivell fins a operacions d’àudio o vídeo complexes, com reverberació, 
transformades de Fourier (fft) o descodificació de vídeo.  

A part dels objectes, a pd trobem altres “caixes” que ens permeten veure, controlar o 
interactuar amb el programa i les seves funcions. 

Entre aquestes tenim simples números que ens permeten rebre resultats o enviar 
entrades numèriques, missatges que seran enviats a objectes i alguns objectes de 
GUI que ens permetran controlar gràficament el patch i millorar-ne l’aparença visual:  

 
 

1. Bang: Envia un missatge anomenat bang cada  vegada que polsa. Bang és 
un missatge especial que la majoria d’objectes interpreten “fes una acció ara 
mateix”. 

2. Toggle: Quan es fa clic, un toggle envia un dels dos valors: zero quan està 
desmarcat, no-zero quan esta marcat. Per establir un paral·lelisme, un bang 
seria, en electrònica un polsador, mentre que un toggle seria un interruptor. 

3. Vslider and Hslider: Son sliders Verticals o Horitzontals que envien el seu 
valor quan és mou el selector amb el ratolí. El valor està comprès en un rang 
predefinit. 

4. Vradio i Hradio: Són botons que envien el seu valor quan reben un clic . 
Seria el cas discret del slider, en comptes de tenir un rang continu, tenim 
valors discrets. 

Figura 16: Objectes de GUI de Pd 
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5. Canvas: Area rectangular de píxels amb color seleccionable. Són útils com a 
fons del patch per a ajudar amb l’aparença i la comprensió d’aquest. 

 

4.3.2 MIDI 

Jordà (1997) ens explica que MIDI és l’acrònim de Musical Instruments Digital 
Interface (Interfície digital per a instruments musicals). No és, ni una forma de 
compressió d’àudio digital, ni tan sols un llenguatge musical, ni descriu directament 
els sons musicals. En realitat és un protocol digital de comunicacions, sorgit de 
l’acord entre fabricants d’equips musicals electrònics, que va permetre que aquests 
instruments es poguessin comunicar entre ells i que, per extensió es comuniquessin 
amb els ordinadors. 
 
La diferència entre la informació d’àudio i les dades MIDI és comparable a la que 
existeix entre un disc compacte amb un tema musical i la seva partitura, amb la 
diferència afegida de que el MIDI tracta les partitures que han d’ésser enteses per 
màquines, no per éssers humans. 
 
Aplicat el nostre projecte, el MIDI ens aporta una nomenclatura estàndard (notes 
MIDI) i un sistema fàcil de generar notes que podran sonar a través d’un 
sintetitzador qualsevol. 
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5. ANÀLISI ESTADÍSTIC DE LÍNIES DE BAIX 
 
Abans de posar-nos a programar, i com hem anat explicant al llarg d’aquesta 
memòria, és necessari un procés d’anàlisi d’exemples de línies de baix funk per tal 
de complementar el coneixement teòric que hem recollit fins ara. 
 
Per tal de fer-ho ens caldrà una base de dades amb arxius de so de pistes de baix 
funk i un programa per tal d’extreure features i interpretar-los. 
 
 
5.1 La base de dades 
 
Per a seleccionar els exemples més representatius possibles, hem tornat a recórrer 
a la documentació recopilada pel que fa l’historia del funk. Així hem trobat alguns 
dels exemples més representatius i influents per les diferents èpoques des del seu 
naixement fins l’actualitat. 
 
Els arxius que analitzarem estan en format MIDI, fet que facilita molt les coses a 
l’hora de realitzar el procés. 
 
La base de dades consta de 30 arxius de línies de baix de diferents èpoques. 
Aquests son fragments de la pista de baix de entre 4 i 16 compassos d’un tema  
(normalment 8) que formen part d’una volta d’un motiu que és recurrent i es repeteix, 
tant sigui a la tornada, a l’estrofa o un vamp  i que es prolonga tota la cançó. Per 
alguns temes hi ha més d’un motiu significatiu, en aquests casos hem extret tots els 
que hem trobat. 
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A continuació mostrem una taula llistant els temes que conformen aquesta base de 
dades: 
 

ARTISTA TÍTOL ANY SECCIÓ  

Chic Le Freak 1978 Chorus 

Chic  Le Freak 1978 Verse 

Earth Wind and Fire Boogie Wonderland 1979 Chorus 

Earth Wind and Fire Fantasy 1977 Chorus 

Earth Wind and Fire Fantasy 1977 Intro 

Earth Wind and Fire Fantasy 1977 Verse 

funkadelic Standing on the verge of getting it on 1974 Chorus 

funkadelic Standing on the verge of getting it on 1974 Verse 

James Brown I got you 1965 Chorus 

James Brown I got you 1965 Verse 

James Brown Cold sweat 1968 Vamp 

Jamiroquai Love foolosophy 2001 Chorus 

Jamiroquai Virtual insanity 1996 Chorus 

Jamiroquai Virtual insanity 1996 Verse 

Kool and the Gang Get down on it  1981 Intro 

Kool and the Gang Get down on it  1981 Vamp 

Kool and the Gang She’s fresh 1984 Chorus 

Kool and the Gang She’s fresh 1984 Verse 

Parliament  Doctor funkestein 1977 Vamp 

Parliament  Give up the funk 1975 Chorus 

Parliament  Give up the funk 1975 Verse 

Prince 1999 1982 Vamp 

Red Hot Chilli Peppers Around the world 1999 Chorus 

Red Hot Chilli Peppers Around the world 1999 Verse 

Red Hot Chilli Peppers Can’t stop 2002 Verse 

Rick James Super Freak 1981 Chorus 

Rick James Super Freak 1981 Verse 

Stevie Wonder Superstition 1972 Verse 

Tower of Power Soul with a capital S 1993 Bridge 

Tower of Power Soul with a capital S 1993 Verse 

Taula 2: Base de dades per l’anàlisi 
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5.2 L’anàlisi 
 
5.2.1 Eines 

Per tal de processar de manera ràpida i eficaç aquesta base de dades i extreure’n 
features, emprarem jSymbolic, un software que llegeix i analitza fitxers MIDI. 
 
Segons l’article oficial de  McKay (2006): “jSymbolic  és un paquet de software que 
extreu features musicals d’alt nivell a partir de representacions simbòliques de 
música, en concret de MIDI, i genera i desenvolupa nous features de manera 
iterativa.” 
 

 
Figura 17: Captura de pantalla de jSymbolic 

 
Un cop extraiem els features amb jSymbolic, aquest ens generarà un arxiu XML 
amb aquests. 
 
A partir d’aquí hem utilitzat MATLAB, un sofware matemàtic, per tal de processar les 
dades (calculant mitjanes i desviacions típiques) i realitzar representacions gràfiques. 
 
 
 
 



 

48 
 

5.2.2 Procediment 
 
De les diverses opcions de features que ens oferia jSymbolic, hem escollit aquelles 
que ens semblaven més representatives pel cas que estem tractant. Hem tingut en 
compte també els dos “grans mons” que hem diferenciat tant alhora de l’anàlisi com 
la futura generació de línies de baix: la melodia i el ritme. 
 
Pel que fa a la melodia els features escollits han estat: 
 

l Notes repetides: Fracció de notes que es repeteixen melòdicament. Aquest 
feature ens servirà per, quan construïm els estats de la Cadena de Markov, 
saber com és de freqüent repetir un estat (nota).   

l Interval melòdic mitjà: Dins d’una mateixa pista o mostra, es computa la 
mitjana de tots els intervals entre notes consecutives, és a dir la diferència en 
semitons entre aquestes. D’aquesta manera podem veure si es realitzen 
grans salts entre notes, o si les línies són més aviat contínues. 

l Histograma d’intervals melòdics: Representació per a cada tema de la 
freqüència dels diferents intervals. És a dir la quantitat de vegades que 
apareix un determinat salt entre notes consecutives (normalitzat).  Aquesta 
representació ens aporta informació de gran interès, ja que podrem veure i 
entendre quins són els moviments melòdics més freqüents en el funk i així 
plasmar-ho a les probabilitats ens els estats de Markov. 

 
Mentre que pel ritme tenim: 
 

l Tempo inicial: Ens indica el tempo en beats per minut a l’inici de la gravació. 
En tractar-se de pistes curtes englobades en la mateixa secció d’una cançó el 
tempo és aplicable al arxiu sencer. Aquest feature ens servirà per analitzar de 
manera independent del tempo els features que segueixen. 

l Duració mitjana de nota: Indica la duració mitjana de totes les notes d’una 
mostra en segons. És una dada molt interessant ja que ens dona informació 
de la subdivisió dominant i si l’estil que analitzem tendeix a allargar o a picar 
les notes que toca. Per extreure’n dades significants, cal fer l’estudi 
independent del tempo. 

l Temps mitjà entre attacks: Aporta informació sobre el temps que passa entre 
l’inici d’una nota i l’inici de la següent en segons. Ens pot servir per a saber la 
densitat de notes que acostuma a haver en les línies funk, és a dir, si es 
toquen moltes notes o bé si passa molt de temps entre una i l’altra. Per 
extreure’n dades significants, cal fer l’estudi independent del tempo. 
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5.3 Conclusions de l’anàlisi 
 
Un cop tenim els descriptors de cadascuna de les mostres de la base de dades, 
procedirem a calcular les mitjanes i desviacions estàndard amb totes elles per a 
cadascun dels features i així poder extreure’n conclusions a nivell global. 
 
 
Notes repetides:  
 

mean = 0.2834 
std  =  0.2311 

 
Veiem que la mitjana ens mostra que aproximadament una de cada tres notes que 
sonen en una línia de baix és una repetició de l’anterior, tot i que també veiem que 
la variació és elevada així que no és una característica fixa en totes les línies de 
baix. 
 
Interval melòdic mitjà: 
 
 

mean =  3.9913 semitons  ≈  2 tons 
 

std = 2.6727 semitons 
 
 
Aquí, trobem que l’interval mitjà és de uns dos tons així que podem intuir (fixant-nos 
també en l’elevada desviació) que es tracta d’un estil on no predominen les 
transicions cromàtiques (de un semitò), i on tampoc hi ha grans salts, sinó que més 
aviat hi ha diversos salts i moviments bastant variables dins de la mateixa octava 
(deduïm que dins de les notes de l’escala corresponent). 
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Histogrames d’intervals melòdics: 
 

 
Figura 18: Histograma de la mitjana d'intervals 
melòdics 

 

 
Figura 19: Detall de la zona amb els valors més 
significatius de l'histograma anterior 

 

 
Figura 20: Histograma de la desviació estàndard 
d'intervals melòdics 

 

 
Figura 21: Detall de la zona amb els valors més 
significatius de l'histograma anterior 

 
 
Pel que fa a la mitjana, trobem pics sobretot en l’interval zero (repetició de nota),  a 
la segona, al cromatisme (semitò), a la tercera menor, a la vuitena, a la quarta a la 
cinquena i a la setena menor en aquest ordre d’importància (de major a menor).  
 
Una de les primeres conclusions que podem extreure és que aquests intervals que 
n’hem tret formen part de la pentatònica menor, i en ser el funk un estil repetitiu, 
basat en vamps i on es passa sovint per la tònica, podríem dir que aquesta escala 
és freqüent en aquest estil. 
 
Si ens fixem en la desviació típica trobem que la vuitena, la segona i la tercera 
menor en la major mesura, son notes altament variables pel que fa seva aparició. 
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Això ens indica que el fet d’octavar no és requisit necessari per totes les cançons 
funk, i que alguns moviments, tot i semblar habituals pel que fa la seva mitjana, 
poden no aparèixer en alguns temes. 
 
 Duració mitjana de nota: 
 
Per tal de fer els features independents del tempo haurem de seguir el procediment 
següent: 
 
- Tenint en compte que el feature ens indica: 
 

𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
𝑛𝑜𝑡𝑎  

 
- I que el tempo ens indica: 
 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 = !"#$%
!"!"#

 = !"#$%
!"#$%

· !
!"

 

 
- Multiplicant el valor del feature pel seu tempo obtindrem: 

 
𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =

𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
𝑛𝑜𝑡𝑎 ·

𝑏𝑒𝑎𝑡𝑠
𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 ·

1
60 =

𝑏𝑒𝑎𝑡𝑠
𝑛𝑜𝑡𝑎 ·

1
60 

 
El nombre de beats a cada nota és una unitat independent del tempo i que ens 
servirà per extreure conclusions, ja que d’aquí podem saber la duració de notes pel 
que fa a figures musicals, ja que la nova unitat de referència són beats i no segons. 

 
 

mean = 0.3787 !"#$%
!"#$

 

std = 0.1981 !"#$%
!"#$

 

 
 
La mitjana de durades de notes és d'un valor que es troba entre 0.25 i 0.5 
beats/nota, que equival a semicorxeres i corxeres respectivament.  
 
Així que pel simple fet de trobar-nos per sota de 0.5, considerant que difícilment en 
un tema funk hi haurà notes de valor inferior a 0.25; el fet d'assolir aquesta mitjana, 
ens indica que les duracions de semicorxera son força abundants en les línies de 
funk, això, si, considerant la variació, combinades amb corxeres i negres. 
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Temps mitjà entre attacks 
 
- Tenint en compte que el feature ens indica: 
 

𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 =
𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
∆𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 

 
- I que el tempo ens indica: 

 
𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 = !"#$%

!"#$%
 = !"#$%

!"#$%
· !
!"

 

 
- Multiplicant el valor del feature pel seu tempo obtindrem: 
 

𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 · 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛𝑠
∆𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ·

𝑏𝑒𝑎𝑡𝑠
𝑠𝑒𝑔𝑜𝑛 ·

1
60 =

𝑏𝑒𝑎𝑡𝑠
∆𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐𝑘 ·

1
60 

 
L’espai entre inicis de nota per cada temps és una unitat independent del tempo i 
que ens servirà per tal d’extreure conclusions, ja que d’aquí podem saber la 
distància entre notes pel que fa a figures musicals, ja que la nova unitat de 
referència són beats i no segons. 
 

mean = 0.6151 !"#$%
∆!""!#$

 

std = 0.2837 !"#$%
∆!""!#$

 

 
Trobem una mitjana lleugerament superior a 0.5, al valor de la corxera, així que 
podem dir que la distancia entre notes més habituals és d'una corxera (semicorxera 
+ silenci de corxera).  
 
De totes maneres,  veiem que la desviació és elevada així que l'afirmació que 
acabem de realitzar pot ser molt variable segons la línia de baix que generem, però  
aquest anàlisi ens ha servit per fer-nos una idea de la densitat mitjana de notes en 
un compàs, ja que sabent que la figura dominant de duració és la semicorxera, i de 
silenci és la corxera, podem tenir una idea clara alhora de realitzar un model de 
ritme. 
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6. PRIMER PROTOTIP: PROOF OF CONCEPT 
 
 
6.1 El model 
 
Aquest primer model ens ha servit per a començar a desenvolupar la idea del nostre 
projecte i tenir un primer model funcional i intuïtiu que ens mostri resultats per una 
implementació bastant intuïtiva. 
 
Per a la implementació d’aquest hem emprat únicament dades teòriques de 
l’instrument i l’estil, extretes de diferents manuals i documentació per tal de 
parametritzar alguns factors i així crear un model que permeti una mínima interacció 
i tingui fiabilitat pel que fa a fonts i resultats. 
 
El conjunt dels arxius necessaris consta d’un patch de PureData i de 45 taules de 
probabilitat. A continuació procedirem a descriure’n la utilitat de cadascun i el 
funcionament general. 
 
 
6.2 Descripció i funcionament 

 
a) Les taules de probabilitat: 

Com hem mencionat abans, en el projecte tenim 45 taules de probabilitat de les 
quals tenim: 

l 39 Taules de probabilitat de nota. 
l 6 Taules de probabilitat de temps. 

 
Cada grup té una funció diferent que és important conèixer per tal d’entendre el 
funcionament del prototip. 
 
 
a.1) Les taules de probabilitat de nota: 
 
Aquestes, a la vegada, estan agrupades en 3 conjunts: Root, Basic i Jazzy.  
 
Aquests tres conjunts, amb noms aparentment arbitraris aporten a l’usuari la 
possibilitat d’escollir la complexitat melòdica de la línia. La idea és que la taula root 
contingui notes de la triada del acord, la taula basic contingui notes de l’escala 
pentatònica i jazzy tingui totes les notes del acord, així la línia de baix de sortida pot 
ser més afí amb que l’usuari necessiti, obtenir un resultat del tipus desitjat. 
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Cadascun dels conjunts conté 13 taules, una per cadascuna de les notes de l’escala 
cromàtica a més de la primera nota repetida una vuitena més amunt, ja que és una 
nota molt comú a les línies funk. 
Cadascun d’aquests arxius conté 13 números. Aquests corresponen a la probabilitat 
d’anar a una determinada nota al següent temps. 
 
L’ús de tres conjunts de taules es justifica pel fet de permetre a l’usuari d’intervenir 
sobre la complexitat melòdica de la línia de baix. Aquesta selecció es farà mitjançant 
un slider que permetrà interpolar entre dues taules, depenent de la selecció de 
l’usuari. 
 
 
a.2 Les taules de probabilitat de temps: 
 
En aquest exemple, per tal de minimitzar-ne la complexitat, s’ha assumit una 
subdivisió en vuit temps de cada compàs (corxeres).  
Hi ha dos conjunts de taules: el determinista i el variable. Dins de cada conjunt hi ha 
tres patrons rítmics establerts arbitràriament. 
 
Una taula conté un valor per cadascun dels 8 temps del compàs. El valor ens diu la 
probabilitat que en aquell temps soni alguna cosa.  
El cas del conjunt determinista, aquest serà 1 o 0 mentre que en l’altre cas pot ser 
un valor qualsevol entre aquests dos nombres. 
 
La idea és que l’usuari pugui decidir en quina mesura la línia es manté sobre un 
patró fix o va variant basat en aquest. Això ho farà també a partir d’un slider que ens 
realitzarà una interpolació entre els arxius del patró escollit de cadascun dels 
conjunts. 
 
b) El patch 

 
Figura 22: La interfície del nostre primer prototip 
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Com veiem, la interfície ens permet de seleccionar el tempo, el factor de selecció  
entre les taules Root, Basic i Jazzy, seleccionar el patró rítmic dels tres que volem i 
la variabilitat d’aquest. 
 
A partir dels mòduls pels quals es passa des del processament de les taules fins a la 
generació del so, és fàcil d’explicar el funcionament general del codi: 
 
 

 
 
Figura 23: Pantalla del nostre patch que gestiona les diferents tasques 

 
En primer lloc, el que es farà és llegir i interpretar totes les taules de probabilitat 
definides en forma de text a el programa de Pd. 
 
Per altra banda interpretarem el tempo definit de l’usuari i generarem un metrònom 
que ens anirà portant als diferents temps del compàs. A partir d’aquesta posició 
prendrem el valor de la taula de probabilitat de temps corresponent i decidirem si 
aquell temps ha de sonar o no. 
 
En el cas que si que hagi de sonar, calcularem quina serà a partir de les 
probabilitats de la taula de la nota anterior. 
 
Aquest valor de nota serà relatiu dins una escala, així, sumat a un valor MIDI base 
(nota de la tonalitat) obtindrem la nota final que farem sonar. 
 
Com veiem per l’explicació, el model simplement ens genera notes en el rang de 1 a 
13 per tant veiem que de moment no estem tenint en compte la tonalitat ni l’acord. 
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6.3 Limitacions, propers objectius 
 
1. Subdivisió del compàs en 8 
 
Com hem comentat anteriorment, la elecció ha estat feta simplement per temes de 
simplificació, tot i així en la fase d’experimentació, hem conclòs que és força limitat, i 
com alguns textos sobre els ritmes funk suggereixen, tindria més sentit la subdivisió 
en 16 temps. 
 
 
2. Implementació acords (probabilitats dependents) 
 
Seria també molt interessant de cara al nostre projecte, i quasi un requisit 
indispensable el fet de permetre treballar sobre una successió d’acords. 
 
La idea consistiria en permetre a l’usuari que introduís la seqüència i que el 
programa ho sabés interpretar i en generés una línia conseqüent. 
 
Això implica que: 
 

l La nota base sobre la que treballa el programa ha d’anar variant en la mesura 
que varia l’acord en el que ens trobem. 

l  Cal implementar algunes variacions en les taules de probabilitats per tal de 
fer sonar només (o amb més probabilitat) aquelles notes que es troben dins 
l’acord actual (major, menor, 7…). 
 
 

3. Octavat independent 
 
Actualment el sistema d’octavat és força rudimentari ja que només es pot octavar la 
tònica, que està englobada dins les taules de probabilitat. Així, tenim 13 taules de 
probabilitat en total. 
 
S’hauria de trobar un sistema que permetés octavar qualsevol nota de l’escala (ja 
que en el funk, de vegades, se’n donen casos) i així poder treballar només amb 12 
taules de probabilitat, corresponents a les notes d’una sola escala. 
 
 
4. Sense memòria, generació continua 
 
La implementació model genera contínuament notes, sense guardar cap tipus de 
registre ni permetre cap tipus de repetició. 
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Una de les principals característiques del funk és que els patrons de baix acostumen 
a ser repetitius, evolucionant sempre sobre la mateixa idea.                                                                                 
 
Així doncs, de cara al proper prototip seria interessant el fet de poder triar quan es 
genera una línia de baix, poder-la enregistrar i potser, el fet de treballar amb petites 
variacions sobre una línia ja generada. 
 
 
5.Taules de probabilitat arbitràries 
 
Les dades necessàries per a la generació han estat inserides a partir de la 
documentació i seguint la intuïció del creador; ja que com s’ha explicat, la prioritat 
pel primer prototip és assolir la fita d'un model funcional. Així doncs, les taules de 
probabilitat aquí usades, no usen les dades extretes de l’anàlisi i per tant el resultat 
que se'n escolta no és del tot fidel a la realitat. 
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7. SEGONA VERSIÓ 
 
Basant-nos en el prototip anterior, en l’anàlisi d’aquest i en les millores esmentades, 
s’ha procedit a desenvolupar una nova versió del programa intentant obtenir uns 
resultats més satisfactoris cobrint-ne algunes mancances. 
 
 
7.1 Descripció i característiques 
 
Igual que la primera versió, es tracta d’un patch de Pd que permet a l’usuari d’iniciar 
un metrònom que farà sonar línies de baix de manera aleatòria a partir de les taules 
de probabilitat prèviament inserides. 
 
A causa de la implementació d’algunes millores, la interfície serà lleugerament 
diferent per a poder controlar alguna de les noves característiques: 
 

 
 

Figura 24: Interfície de la segona implementació. Principal i control de memòria. 
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Com veiem hi ha una nova finestra que apareixerà quan seleccionem el mode 
memory, que descriurem amb les noves característiques a continuació: 
 
 
7.1.2 Característiques: 
 

l Com hem descrit en les seccions introductòries, els ritmes funk es basen en 
una subdivisió de compàs de 16, és a dir que la unitat més petita de ritme que 
fan servir és la semicorxera, així doncs hem modificat la antiga subdivisió en 
8 (corxeres, per a passar-la ara a 16). 

 
 

l Abans totes les notes duraven el mateix, en aquesta versió en modificar el 
comportament rítmic també hem modificat la durada de les notes, en funció 
de si les properes semicorxeres sonaran o no (només pel cas on la predicció 
es possible, en el mode de ritme determinista a un patró). 

 
 

l També hem implementat la possibilitat que la línia es mogui sobre una 
successió d’acords i no només sobre un de sol. Per a fer això amb 
coherència i de manera que només sonin les notes pròpies de l’escala, es 
requereix com a input el fet d’especificar la tonalitat per així saber les notes 
que poden sonar. La seqüència d’acords d’entrada serà relativa a aquesta 
tonalitat. 

 
 

l A part, hem reduït les taules de probabilitat de 13 a 12, ja que el fet de tenir la 
tònica duplicada i octavada no tenia cap sentit. En comptes d’això hem afegit 
una taula de probabilitat que ens determina la probabilitat que existeix de que 
una nota sigui octavada en funció del temps en el que ens trobem. 

 
 

l El programa és ara capaç de memoritzar línies de baix i tornar-les a replicar 
després si es troba en el mode memory. 
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7.2 La interfície 
 
La interfície ens permet controlar diversos paràmetres, en aquest apartat anirem 
enumerant un a un els diferents elements de la pantalla i que permeten controlar: 
 
 

 
 
Figura 25: Interfície amb nombres sobreimpresos per a la posterior descripció 

 
 
1. Switch On/Off:  
Permet a l’usuari d’iniciar o parar la generació de línies de baix i en conseqüència, 
d’engegar o parar la sortida de missatges MIDI. 
 
2. Slider de tempo:  
L’usuari pot ajustar des d’aquí la velocitat en que sonaran les notes de sortida. La 
unitat sobre la que es treballa son els Beats per minut (BPM), que determina el 
nombre de beats (temps, pulsacions, negres) que hi caben en un minut. 
 
3.Slider de complexitat melòdica:  
Aquí podem ajustar la complexitat melòdica de la línia de baix que es generarà. 
Movent el slider, anirem interpolant a través de tres taules de probabilitat que ens 
determinaran diferents complexitats a partir de l’escala utilitzada. 
 
4. Selector de patró rítmic:  
Permet a l’usuari d’escollir un patró rítmic per a la línia de baix entre tres de diferents. 
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5. Slider de variabilitat del patró rítmic:  
Varia el determinisme del patró, és a dir, quan seleccionem 0, el patró serà sempre 
igual al llarg del temps, mentre que per 1 aquest anirà variant de manera bastant 
pronunciada, però sempre mantenint una mínima relació amb el patró seleccionat. 
 
6. Selecció de mode de generació:  
Permet escollir entre la generació contínua (el programa va generant sortides 
aleatòriament de manera contínua), o amb memòria (es genera una línia per la 
seqüència d’acords i la sortida es para, a partir d’aquí es podrà enregistrar una de 
nova o tornar-la a reproduir). 
 
 
7.3 Taules de probabilitat i dades 
 
Com que conceptualment no estaven mal plantejades, hem decidit de conservar 
l'estructura i base de les taules del model anterior, a excepció de la modificació de la 
quantitat de notes pel cas de la melodia ( de 13 a 12). 
 
El que hem fet doncs, és intentar variar-ne al contingut per a adaptar-lo al nostre 
anàlisi i a la nostra investigació teòrica. 
 
Per a fer-ho, hem tingut en compte els següents ítems procedents de la teoria i 
investigació i també de l’anàlisi per, amb aquesta combinació, aconseguir un model 
el màxim versemblant possible. 
 
 
7.3.1 Melodia 
 

• Índex de repetició de notes alt: La probabilitat de repetir un estat a la Cadena 
de Markov serà elevada. 

• Interval mitjà de dos tons: Transicions sense grans salts, dins de la mateixa 
octava. 

• Intervals predominants: Repetició de nota, segona, cromatisme, tercera 
menor, vuitena, quarta, cinquena i setena menor. 

• Tònica al temps 1: Al primer temps és habitual que soni la nota tònica del 
acord. 

 
 
7.3.2 Ritme 
 

• Duració predominant, la semicorxera, també son abundants corxeres i de 
vegades negres .Aquest fet corrobora el concepte teòric de la subdivisió en 
16 de les línies de baix funk. 
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• Distàncies entre notes: la corxera la més abundant, també negres. 
• Locking-in: Els patrons acostumen a integrar-se amb els de la bateria, així 

que pot ser un bon approach basar-se en aquests segons per tal de replicar-
ne alguns. 

 
 
7.4 Valoració 
 
Aquest segon model presenta grans millores respecte al primer, i guanya molt 
dinamisme i credibilitat des de la versió interior. 
 
La integració del coneixement de l’anàlisi  a més de les implementacions pel que fa 
a funcionament intern, ofereixen uns resultats molt millors en la generació. 
 
Tot i així trobem algunes mancances, i és que tot i les possibilitats d'interacció i 
variació que ofereix, totes les línies que genera acaben sonant més o menys 
semblant, ja que les línies de baix que existeixen poden ser molt diferents, i el 
programa no cobreix tot aquest rang, sinó només el concepte més estàndard 
d'aquestes. 
 
A més, es nota que rítmicament falta alguna cosa, i es que a part de reproduir 
patrons funk, faltaria implementar una mica de groove per tal que sonés més natural, 
més funk i més dinàmic. 
 
Un altre fet que es troba a faltar és una mica de correlació entre melodia i ritme, i es 
que aquests dos conceptes, aquí plantejats independentment, òbviament estan 
estretament relacionats a la vida real. Així el nostre programa pot estar fent sonar 
una nota en una posició rítmica, on un baixista sempre hi posaria una altra nota.  
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8.CONCLUSIONS 
 
 
8.1 Valoració 
 
En general, em sento satisfet pels resultats d'aquest treball: sent conscient que m'he 
quedat lluny d'assolir de manera plena els objectius i d'aconseguir un programa fidel 
a l'estil i amb una generació realista, he aconseguit entendre, des de dins, la gran 
complexitat del món de la generació automàtica i n'he extret grans lliçons. 
 
Considero que l'estudi previ de l'estat de l'art i de la teoria és bastant complet i 
acurat, així com també la seva aplicació al projecte: he estudiat a molts autors 
destacats i he entès la llarga història de la generació automàtica, del funk i de la 
classificació de gèneres. Potser les parts que encara necessitarien molta més feina 
serien l’anàlisi i la generació. A més l’estudi històric de certs aspectes m’ha ajudat a 
la vegada que m’ha sorprés. Un exemple el podriem trobar en la historia de la 
generació automática, que es remunta més lluny del que m’imaginava. 
 
Comprès com un treball de fi de grau i sent realistes entenc que la feina feta és 
proporcionada, ja que és evident que l'abast d'aquest projecte no és infinit. 
 
Pel que fa al programa, estic força satisfet amb les línies que genera i amb el seu 
funcionament general: són prou funk i l'usuari disposa de bastants paràmetres amb 
els que “jugar”, tot i així, com he comentat a la valoració del segon prototip, encara 
queda feina per a realitzar, ja que els resultats encara son lluny dels que s'espera 
d'un programa comercial d'aquestes característiques. 
 
Entenc que la part de l’anàlisi m'ha aportat informació valuosa, i el fet de seleccionar 
una base de dades per a analitzar i decidir els features a extreure  i interpretar-ne 
els resultats ha estat una experiència. Hem de dir, però, que per a aconseguir 
resultats millors, aquest esdevindrà insuficient, ja que per a un projecte de més 
abast, aquest anàlisi quedaría curt pel que fa a profunditat i extensió. 
 
M'agradaria acabar remarcant la meva satisfacció pel fet d'haver completat un 
projecte que engloba treballs i estudis d'àrees tan diverses com la teoria de la 
música, la mineria de dades, l'estudi sociològic de la música o la implementació d'un 
patch de PureData.  
Aquesta experiència m'ha ajudat a entendre la diversitat del coneixement i dels 
extensos requeriments previs quan aquest comença a esdevenir d'alt nivell. 
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8.2 Millores i treball futur 
 
Com he comentat a la valoració de la segona implementació i a l'apartat anterior, 
aquest treball, vist com a software complet (i no com a un petit projecte), es trobaria 
encara en fase de desenvolupament, perquè és molta la feina que queda encara per 
desenvolupar. En aquest últim apartat intentarem sintetitzar el treball més important 
que es podria fer per a assolir-ne uns resultats millors. 
 

• Més profunditat i extensió en l’anàlisi:  
La fase d’anàlisi d'exemples, hauria d'incloure una base de dades més 
extensa, s'haurien de trobar més features representatius i s'hauria d'aplicar 
Machine Learning per fer una classificació i extreure resultats més 
versemblants. 

 
• Implementació més acurada dels resultats de l’anàlisi:  

L'anterior punt, portaria com a conseqüència que les taules de probabilitat del 
nostre programa haurien de tenir encara més en compte l’anàlisi. 
 

• Proves d'usuari:  
El nostre programa només ha estat provat per la gent directament involucrada 
en aquest projecte. Per que el desenvolupador sàpiga si està realitzant la 
feina ben orientada de cara a l'usuari, sobretot pel que fa a la interfície, serà 
necessari fer aquest tipus de prova durant el procés de desenvolupament. 
 

• Capa d'interfície per tal d'inserir tonalitat i acords:  
La nostra implementació funciona a partir d'una entrada de tonalitat i 
seqüència d'acords. Aquests són una entrada oculta per l'usuari (fitxer de text) 
que el programa llegeix i interpreta. 
Per a crear una experiència més completa, seria interessant d'implementar 
una interfície que permeti interactuar amb aquests fitxers de text per tal que 
l'usuari en tingui control. 
 

• Sortida més fidel, MIDI:  
Ara mateix el programa empra el sintetitzador MIDI per defecte del sistema, al 
qual se li ha de configurar l'instrument com a bass guitar. Seria interessant de 
buscar llibreries sons de sintetitzador més realistes, amb sons per les 
diferents tècniques (slap, popping...) i configurables per tal de millorar el so 
de sortida. 
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• Implementació del groove:  
A nivell rítmic, un element clau en el funk i que es troba a faltar en el so rítmic 
del nostre programa es el groove. De cara a futurs treballs seria molt 
interessant estudiar com funciona i s'implementa aquest element i intentar 
integrar-lo al nostre projecte. 
 

• Detecció i correcció de bugs:  
Com tot programa, el nostre tindrà errors i casos pels quals el funcionament 
no serà correcte. Caldrà una etapa d'avaluació per tal de detectar i corregir 
aquests errors. 
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