


 

 

 

 

 

"La música és sinònim de llibertat, de tocar el que 

vulguis i com vulguis, sempre que sigui bo i tingui 

passió, que la música sigui l'aliment de l'amor" 

Kurt Cobain 
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1. Agraïments  

En primer lloc m’agradaria agrair el suport que he rebut durant tot aquest procés per 

part de la família i del César Porcel per ser el tutor d’aquest treball, qui m’ha ajudat a 

solucionar els dubtes i esquivar els problemes que al llarg de l’any m’han sorgit. 

He de donar gràcies també a la meva altra família, el meu grup Segonamà, que des de 

que va aparèixer m’ha ensenyat a millorar en tot un nou món per explorar. 

Aquesta segona família és la que m’ha introduït en el món de la música des de fa ja 

cinc anys. Gràcies a això, durant el trajecte he aconseguit conèixer a gent molt 

important i necessària per l’elaboració d’aquest treball: els companys de feina. Des 

d’un principi volia comptar amb l’ajuda de companys, ells són els grups entrevistats. 

Primer m’agradaria agrair profundament l’ajuda del Ruben Sierra, el creador de La 

Pegatina, per l’entrevista que em va permetre realitzar i tots els consells i ànims que 

m’ha anat donant. És impressionant el tracte que els meus referents m’han brindat 

durant les entrevistes, entrevistes d’una hora que acabaven sent llargues xerrades 

entre amics. 

També he d’agrair l’amabilitat i professionalitat del Cesk Freixas, un dels cantautors de 

màxima referència a Catalunya. A l’Uri Giné de Bongo Botrako per mostrar-me que una 

onada d’èxit no t’ha de fer perdre ni el cap, ni l’amistat i solidaritat entre grups. A 

l’Alberto i el Francesc d’Itaca Band per mostrar-me l’esforç que cal exigir per estar en 

un alt nivell, i també la divertida tarda que em van regalar a Montcada i Reixac. 

Cal afegir a la botiga de discs Qui’k de Reus per donar-me l’oportunitat d’aprendre què 

hi ha darrere el negoci de la venda de discs i mostrar-me la realitat que s’oculta a 

l’altra banda del mostrador. Tampoc em puc deixar al Joni de Kasba Music, gràcies a la 

seva professionalitat i amabilitat vaig aconseguir entrevistar a una discogràfica de 

referència per mi, cosa que mai oblidaré. Així com l’amistat que l’Edgar i el Mario de La 

Atlántida Estudio m’han ofert. 
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No puc oblidar-me de l’Albert Recasens, per tots els consells que em va donar, els 

apunts que em va proporcionar i el material de gravació indispensable que em va 

aconseguir per realitzar les diverses entrevistes. 

Finalment m’agradaria recordar el recolzament dels meus pares i de la meva germana, 

i el de la meva parella, que sempre ha estat al meu costat ajudant-me en tot el que he 

necessitat. També a vosaltres, els membres del meu tribunal, per la vostra paciència en 

la correcció del treball. 
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2. Introducció  

Aquest treball de recerca vol ser un aprofundiment a un dels aspectes que estic 

descobrint gràcies al meu grup de música. Parlem de l’autogestió, o el “fes-ho tu 

mateix”. 

Durant l’elaboració d’aquest treball intentaré fer entendre la importància de 

l’autogestió en el món musical actual, i alhora en trauré el màxim profit i n’aprendré 

per poder-ho utilitzar en el meu grup. 

Definiria l’autogestió com la pràctica de la fabricació o reparació de coses per un 

mateix, per tal d’estalviar diners, entretenir-se i aprendre’n alhora. És una forma 

d'autoproducció sense esperar la voluntat d'altres per realitzar les conviccions 

pròpies. 

Molts també ho consideren una filosofia de vida, però amb el temps ha anat 

evolucionant molt. També s’anomena «Do It Yourself» i comprèn una gran varietat de 

modalitats; tot i que jo em centraré bàsicament en la que m’interessa, la música. 

«Do It Yourself» és el terme que s’utilitza en anglès, “Fes-ho tu mateix” en català. 

Per parlar del «Do It Yourself», però, primer cal que sapiguem què ha passat en els 

darrers anys en la indústria musical. L'explosió de l’autogestió s’ha produït per la 

manca de diners. Les discogràfiques ja no s’arrisquen a treure discs i moltes vegades 

es limiten als grups ja importants i reconeguts per tal d’assegurar-se uns beneficis. En 

els últims anys, amb la important crisi de la indústria discogràfica, podríem dir que 

cada vegada és més difícil que un grup de música triomfi. Cal una gestió molt  

elaborada i treballada i també intentar estar envoltat de bons productors i de les 

empreses discogràfiques i de management. És doncs el moment de reinventar-se o 

morir. Amb l’aparició d’Internet s’han obert un ventall de possibilitats que permeten 

que els grups arribin a més gent i que fins i tot tinguin opcions de finançar un projecte, 

com en el cas del “crowdfunding”o micromecenatge, el qual també estudiaré. 

Per tal d’abaratir costos, els darrers grups s’estan convertint en empreses. És a dir, els 

grups comencen a ser directius de la seva pròpia banda musical, apareixen 
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departaments com el de tresoreria, relacions públiques, disseny... Així eviten el control 

de les discogràfiques, les quals marcarien els objectius. 

Finalment, he decidit endinsar-me en el món de l’autogestió buscant els millors 

exemples d’aquesta pràctica, ja que considero que no hi ha millor forma de conèixer 

l’autogestió que entrant-hi a dins, envoltant-me de la gent que més n’entén. 

I és per això que mitjançant internet i tirant de contactes he explorat Catalunya a la 

recerca de grups i empreses que han viscut de prop aquest moviment. Així doncs, en la 

part pràctica d’aquest treball de recerca podreu trobar set entrevistes que he realitzat 

durant aquest darrer any. He tingut el plaer d’entrevistar el que segurament és un dels 

exemples de grups autogestionats més importants d’Espanya, La Pegatina. Però no 

només he cercat un exemple que ho ha aconseguit, sinó que també he volgut parlar 

amb músics que s’inicien en aquest món, i amb altres que, amb esforç, comencen a 

veure la llum d’allò que cada vegada sembla més difícil: viure de la música. Ells són el 

grup barceloní Itaca Band i els tarragonins Bongo Botrako. 

En l’autogestió, el finançament és molt important i per aquest motiu he buscat el 

millor exemple del panorama musical català de micromecenatge, en Cesk Freixas. 

D’altra banda, també he decidit entrevistar a Kasba Music, una discogràfica 

barcelonina que recentment agafa volada i Qui’k discos, una botiga de discs de Reus 

amb molta experiència. I finalment, a l’estudi barceloní Atlántida Studio, que ha viscut 

el naixement del moviment dels grups autogestionats.  
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3. Els inicis de la gravació musical

Els orígens de la gravació son

com a pioner, qui patentà més de mil

El 6 de Desembre de 1877

varen marcar el que seria l’inici de la història

lamb“, és a dir “La Maria tenia un petit xai

primer en tenir èxit. 

L’invent que va permetre aquest pas va rebre el nom de fonògraf. Funcionava a base 

d’uns cilindres mitjançant el moviment vertical d’una agulla, i tan sols tenia entre dos i 

tres minuts de capacitat.  El va patentar, i ja considerava la idea que el so pogués ser 

enregistrat de forma espiral en un disc, però tot i així Edison va apostar pel mètode 

dels cilindres, ja que permetia una velocitat de les agulles constant, fet que 

considerava més científicament correcte.

Thomas Alva Edison al costat d'un dels 

Patent adjuntada a l’annex 1 

  

Els inicis de la gravació musical 

Els orígens de la gravació sonora els trobem a finals del segle XIX, amb 

pioner, qui patentà més de mil invents al llarg de la seva vida. 

El 6 de Desembre de 1877 gravà la primera veu humana. Les primeres paraules que 

varen marcar el que seria l’inici de la història d’aquest procés foren “Mary had a little 

La Maria tenia un petit xai”. Altres ho havien intentat, però ell va ser el 

L’invent que va permetre aquest pas va rebre el nom de fonògraf. Funcionava a base 

mitjançant el moviment vertical d’una agulla, i tan sols tenia entre dos i 

tres minuts de capacitat.  El va patentar, i ja considerava la idea que el so pogués ser 

enregistrat de forma espiral en un disc, però tot i així Edison va apostar pel mètode 

ilindres, ja que permetia una velocitat de les agulles constant, fet que 

considerava més científicament correcte. 

Thomas Alva Edison al costat d'un dels seus primers fonògrafs el 1878.
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, amb Thomas Edison 

gravà la primera veu humana. Les primeres paraules que 

“Mary had a little 

”. Altres ho havien intentat, però ell va ser el 

L’invent que va permetre aquest pas va rebre el nom de fonògraf. Funcionava a base 

mitjançant el moviment vertical d’una agulla, i tan sols tenia entre dos i 

tres minuts de capacitat.  El va patentar, i ja considerava la idea que el so pogués ser 

enregistrat de forma espiral en un disc, però tot i així Edison va apostar pel mètode 

ilindres, ja que permetia una velocitat de les agulles constant, fet que 

seus primers fonògrafs el 1878. 
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Durant la dècada posterior a la creació 

millorar aquest fonògraf. Tot i això, la millor aportació

Edison, qui creà un gramòfon

tant com esperava el seu inventor, ja que no

any després, Emile Berliner va millorar notablement aquest invent amb un format en 

disc que permetia millorar en tots els sentits els cilindres utilitzats fins al moment. Tot i 

això, tampoc passava dels dos minuts 

El gramòfon d'Emile Berliner

però va canviar el suport del cilindre per un disc.

discos de gramòfon, àmpliam

estàndard de la indústria fins a

L’evolució d’aquest procés va permetre crear 

el 1890 la primera Jukebox

funcionava amb monedes i reproduïa música 

en format de cilindre. Aquesta referència és 

de les primeres que trobem que fan

procés un negoci rendi

anteriors, com la venda de fonògrafs, no eren 

un bon negoci ja que el mètode de fabricació 

no en permetia la producció en massa. 

Generalment es trobaven als bars, i el 

funcionament a base de cilindres permetia 

canviar les cançons cada setmana.

Jukebox aconseguien fer prop de 

cada trimestre.                                

Ja en el segle XX, Lambert desenvolupà el mètode de fabric

“motlle”, aquest permetia crear la mateixa peça fàcilment i de manera ràpida, i una 

quantitat abundant. Edison, ja propietari de la seva pròpia empresa, va fer els 

possibles perquè Lambert formés part del seu equip de treballador

negoci amb la venda de fonògrafs, i no 

  

Durant la dècada posterior a la creació van ser molts els científics que van voler 

af. Tot i això, la millor aportació la va tornar a dur a terme 

Edison, qui creà un gramòfon amb bateria d’energia elèctrica. Va sortir bé, però no 

tant com esperava el seu inventor, ja que no va ser capaç d’una producció massiva.

any després, Emile Berliner va millorar notablement aquest invent amb un format en 

disc que permetia millorar en tots els sentits els cilindres utilitzats fins al moment. Tot i 

això, tampoc passava dels dos minuts de capacitat. 

El gramòfon d'Emile Berliner, va adoptar diversos conceptes del fonògraf d'Edison, 

suport del cilindre per un disc. Així doncs, permeté treballar 

, àmpliament utilitzats fins als anys 30, i amb els

stàndard de la indústria fins a finals dels anys 50. 

L’evolució d’aquest procés va permetre crear 

Jukebox. Aquesta 

funcionava amb monedes i reproduïa música 

Aquesta referència és 

de les primeres que trobem que fan d’aquest 

negoci rendible. Els negocis 

anteriors, com la venda de fonògrafs, no eren 

un bon negoci ja que el mètode de fabricació 

permetia la producció en massa. 

trobaven als bars, i el 

funcionament a base de cilindres permetia 

anviar les cançons cada setmana. Amb la 

aconseguien fer prop de mil dòlars 

                                 

Ja en el segle XX, Lambert desenvolupà el mètode de fabricació mitjançant el 

”, aquest permetia crear la mateixa peça fàcilment i de manera ràpida, i una 

quantitat abundant. Edison, ja propietari de la seva pròpia empresa, va fer els 

possibles perquè Lambert formés part del seu equip de treballadors, per així poder fer 

negoci amb la venda de fonògrafs, i no només amb la seva implantació en locals d’oci. 

Una de les primeres Jukebox
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van ser molts els científics que van voler 

la va tornar a dur a terme 

amb bateria d’energia elèctrica. Va sortir bé, però no 

producció massiva. Un 

any després, Emile Berliner va millorar notablement aquest invent amb un format en 

disc que permetia millorar en tots els sentits els cilindres utilitzats fins al moment. Tot i 

, va adoptar diversos conceptes del fonògraf d'Edison, 

permeté treballar amb els 

i amb els discos Shellac, 

ació mitjançant el sistema 

”, aquest permetia crear la mateixa peça fàcilment i de manera ràpida, i una 

quantitat abundant. Edison, ja propietari de la seva pròpia empresa, va fer els 

s, per així poder fer 

amb la seva implantació en locals d’oci.  

Una de les primeres Jukebox 
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Va ser gràcies a l’afany de vendre que Edison va començar a millorar els fonògrafs de 

manera efectiva i considerable, i creà diferents gammes de qualitat. Gràcies als alts 

beneficis, va poder fer una inversió important en investigació que va permetre ampliar 

de dos a quatre minuts la capacitat dels cilindres, reduir el soroll de fregament, i 

millorar l’acústica. 

Com a tot negoci, a Edison li començà a sortir competència. Un exemple el tenim en 

l’empresa Odeon, una companyia que apostava pels discs i fou pionera en l’àlbum que 

coneixem actualment. 

La suite “El Trencanous”, de Txaikovski, en quatre discs de dues cares, va ser de les 

obres encarregades d’iniciar de manera encara molt diluïda la història de les 

discogràfiques, juntament amb el contracte firmat per John McCormack, cantant de 

l’època, amb l’empresa Victor Co per gravar les seves cançons. Pocs anys van passar 

quan es va decidir gravar el primer jazz interpretat per la Original Dixieland Jazz Band 

de Nova Orleans.  

D’aquesta experiència, de la gravació 

d’un grup i no sols una veu individual, 

varen sorgir els inicis dels altaveus i 

els micròfons tal com els coneixem 

avui en dia. Com a conseqüència 

d’això, el procés de gravació de la 

música va anar avançant de manera 

força ràpida i notable, i es van anar 

substituint cada cop més els cilindres 

pels discs.                                                     

 

Cal destacar l’any 1926, l’any que sorgien els vinils o LP (Long play), i l’any 1928, quan 

George Neumann va desenvolupar el micròfon condensador, que permetia una major 

freqüència de so entrant, una captació del so més minuciosa, i aconseguia un so de 

més alta qualitat. Al voltant d’aquestes dates, i fins i tot alguns anys anteriors, fou 

Original Dixieland Jazz Band de Nova Orleans 
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quan es potenciaren els estudis de gravació. Empreses tant sols dedicades a gravació 

musical. Gràcies a la competència entre elles desenvolupen noves tècniques, com el so 

estèreo, gran avenç en la qualitat del so i estàndard fins a l’actualitat. 

No és fins als anys trenta quan la música deixa de ser un “luxe”, i passà a produir-se 

música per a les masses. Anys després trobaríem, per exemple, Elvis Presley venent 

quaranta-un milions d’àlbums. Aquest, justament, fou un dels primers en apostar pel 

canvi de vinil a casset. Aquest últim, tot i que s’havia creat als anys trenta, no es va 

aplicar al món musical fins als anys cinquanta. D’aquesta manera, ens trobem que el 

procés de gravar en cinta magnètica no només permet més capacitat, durabilitat i 

l’avantatge de gravar en doble cara, sinó que a més va proporcionar la primera eina de 

gravació domèstica, ja que la cinta magnètica és regravable, i va mantenir el seu èxit 

fins arribar pràcticament a la part final del segle XX.  

En aquella època, a finals dels cinquanta, ja tothom era possible consumidor de música 

comercial. Va ser llavors, amb l’avenç tecnològic de l’època, que van aparèixer els 

reproductors portàtils. Aquesta va ser la novetat més gran de l’època, ja que permetia 

portar la música on es volgués. 

Durant els anys seixanta es generalitzaria aquest invent, fins que als anys setanta 

apareixeria Sony i trauria el seu reproductor Walkman, que va anar evolucionant amb 

gran èxit en el mercat els anys vuitanta. 

 

El primer Walkman TPS-L2, de Sony 
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Durant els setanta, la gravació evolucionà notablement. Mentre s’anava millorant la 

qualitat i duració dels cassetes, aparegué la hi-fi. El so ofert per la tecnologia va ser 

clau, juntament amb l’evolució abans mencionada dels mitjans, per poder avançar en 

el camp. 

Fent un petit salt en la cronologia, podem arribar a l’última revolució en el món de la 

gravació. Sobre l’any 1982, i gràcies als avenços en el món informàtic, va poder 

estandarditzar-se la gravació i reproducció digital del so. Per poder aprofitar la 

transformació en condicions, es va optar per un nou format, utilitzat en l’actualitat: el 

Compact Disc, és a dir, el CD. 

L’entusiasme general pel nou format i les noves tecnologies que anaven apareixent van 

provocar un monopoli del format utilitzat cap als anys noranta. Els antics vinils van 

quedar destinats al col·leccionisme i a camps concrets de la música, i els cassetes van 

desaparèixer gràcies a l’aparició del Discman. 

No per això la indústria va parar de buscar sempre millors mitjans per fer arribar la 

seva música a tothom. Així és com, cap a finals dels noranta i amb l’extensió massiva 

d’ordinadors i l’ús generalitzat d’Internet, va aparèixer el format de so MP3, i la 

indústria musical ha girat pràcticament al voltant seu des de la seva aparició. Potser no 

era la millor opció, però sens dubte és la més coneguda i més explotada a causa de la 

seva relació pel que fa a quantitat i espai que ocupa. Per a aquests darrers canvis 

transcendentals per la indústria he decidit dedicar un apartat, que trobarem més 

endavant. 

En l’actualitat, tot i semblar un mercat aturat en l’evolució, la pugna d’altres formats 

per destacar en la indústria (DVD-Audio, nous formats de música digital com ogg i acc) i 

l’aparició de productes que milloren la qualitat i quantitat de la música fa que la nostra 

imaginació no trobi límits. Fa un segle ningú s’hagués pogut imaginar el que es pot fer 

actualment, qui sap on s’arribarà d’aquí a uns anys… 
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4. Evolució del negoci musical 

Les empreses discogràfiques van néixer a finals del segle XIX. Inicialment eren 

empreses que abastien l’enregistrament i venda de fonògrafs i Jukebox. Aquestes 

màquines permetien a canvi d’una quantitat de diners, poder escoltar les cançons que 

hi eren enregistrades. La gravació en cilindres permetia canviar les cançons de la 

màquina cada setmana o cada mes. Les principals empreses promotores d’aquesta 

idea foren Edison, Victor i Columbia. 

La primera crisi del sector arribà amb 

l’aparició de la ràdio. Grans empreses 

radiofòniques arribaren a aconseguir una 

programació les vint-i-quatre hores del dia.  

D’entre aquesta programació, moltes hores 

eren musicals, una gran competència per les 

màquines anteriors. 

 

A part, cal destacar la bona acceptació de la ràdio al consum domèstic. Tot i això, el 

punt feble de la ràdio estava en la qualitat de so, i és aquí per on van apostar les 

empreses discogràfiques. 

Amb l’arribada de la Segona Guerra Mundial es va revitalitzar el mercat d’equips de so 

per l’entreteniment de les tropes, ja que a molts campaments la ràdio no arribava. 

Passada aquesta guerra, les empreses van treure al mercat un nou suport sonor, els LP. 

Van ser rebuts positivament des dels seus inicis, facilitaven la feina d’enregistrament i 

milloraven la qualitat de so. També les accions que van dur a terme algunes 

federacions i organitzacions de músics van fer que aquests no apostessin per la ràdio, 

sinó pels LP’s. 

A poc a poc amb aquests nous suports, la feina d’estudi es va anar simplificant, però a 

la vegada s’anava complicant per altres aspectes. Per exemple es simplificava la feina 

d’enregistrament però els nous suports permetien més opcions com incloure efectes 

Bar de l’època amb Jukebox 
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sonors, si alguna part estava malament, tallar-la i posar la bona... Això va arribar fins a 

l’extrem que les gravacions de molts grups musicals no tenien res a veure amb els 

concerts en directe. 

Les millores es van notar més exageradament al voltant del 1962, quan l’empresa 

Philips va presentar un nou suport, el casset. Aquest va obrir disputa entre els músics 

partidaris del casset i els músics partidaris del LP.  El casset va permetre la introducció 

d’aparells reproductors a l’empresa automobilística, un moment àlgid per a les 

empreses discogràfiques.  

Aquesta disputa va acabar quan Phillips i Sony, en cooperació, van decidir-se per 

presentar un suport totalment innovador l’any 1982, el Compact disc. Va ser el millor 

moment discogràfic, els anys 80, on grans grups venien grans quantitats de discs, les 

discogràfiques destinaven elevats pressupostos als seus artistes, ja que tenien la 

seguretat que recuperarien la inversió en forma de grans vendes milionàries i discos 

de platí i d’or. 

El Compact Disc abastia tota la tecnologia moderna, la lectura es feia mitjançant làser i 

era una gravació totalment digital. Aquest fet va facilitar la feina dels estudis de 

gravació i el cost de producció musical. Les gravadores digitals feien possible 

l’enregistrament individual de cada instrument o secció de la cançó, i per tant, una 

mateixa persona podia tocar diversos instruments en una mateixa cançó. Com a 

conseqüència, van néixer els primers grups de música formats per una o dues persones 

manipulant caixes de ritmes o sintetitzadors; o la creació d’ ”homes banda”, persones 

que sabien tocar diversos instruments i gravaven totes les parts de les cançons ells 

sols. Per tant, no realitzaven concerts en directe. 

L’enregistrament digital va ser un èxit per als estudis de gravació, però va ser 

inicialment un fracàs com a tecnologia de consum. Moltes empreses s’hi oposaven per 

por a la pirateria musical.  

El següent suport ja no va ser físic. L’empresa Napster va crear un web per poder 

compartir la música en format MP3 a través d’Internet, sense intermediaris.  Napster 

va sorgir a durant el 1999, i va ser el primer dels sistemes de distribució d'arxius de 
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popularitat massiva. Les grans empreses discogràfiques v

notar una disminució considerable de les vendes i el 

desembre d’aquest mateix any diverses empreses 

discogràfiques juntament amb diverses institucions de 

protecció de drets d'autor van iniciar un 

Napster.                                                         

Això va portar a Napster una enorme popularitat i diversos milions de nou

Van arribar al seu màxim nombre d’usuaris al febrer de l'any 2001, amb vint

milions d'usuaris. Finalment les seves 

tancament de Napster.  

En l’actualitat, però, altres empreses han optat per aquest suport ja que s’ha vist que 

amb la tecnologia actual, 

reproductors MP3 i MP4, és impossible la total abolició.

 

4.1. Les empreses discogràfiques

Una companyia discogràfica, un segell discogràfic o 

que es dedica a la realització d’

distribució. Algunes d’aquestes empreses poden tenir el seu propi estudi de gravació 

per tal de controlar tot el procés de gravació i assegurar

clàusules de contracte referents a l’enregistrament de l

Aquest tipus d’empreses també poden ampliar la seva oferta amb altres serveis: 

proporcionar tot allò necessari per realitzar un videoclip, encarregar

dels seus enregistraments, aconseguir contractes amb ràdios, aconseguir ll

una signatura de discs, o fins i tot organitzar concerts de presentació.

Fins ara les discogràfiques vivien dels discs, actualment amb la crisi dels discs a causa 

de la pirateria musical, les discogràfiques han hagut de 

els grups. S’emporten beneficis dels directes, marxandatge, i una petita part dels discs.

  

popularitat massiva. Les grans empreses discogràfiques van 

notar una disminució considerable de les vendes i el 

desembre d’aquest mateix any diverses empreses 

discogràfiques juntament amb diverses institucions de 

protecció de drets d'autor van iniciar un judici en contra de 

                                                   

una enorme popularitat i diversos milions de nou

an arribar al seu màxim nombre d’usuaris al febrer de l'any 2001, amb vint

milions d'usuaris. Finalment les seves mesures van tenir èxit i van aconseguir el 

altres empreses han optat per aquest suport ja que s’ha vist que 

amb la tecnologia actual, les opcions que permet Internet i l’ús generalitzat de 

reproductors MP3 i MP4, és impossible la total abolició. 

Les empreses discogràfiques 

Una companyia discogràfica, un segell discogràfic o una discogràfica és una empresa 

que es dedica a la realització d’enregistraments de música, la seva comercialització

. Algunes d’aquestes empreses poden tenir el seu propi estudi de gravació 

per tal de controlar tot el procés de gravació i assegurar-se què es compleixen totes les 

clàusules de contracte referents a l’enregistrament de les cançons. 

Aquest tipus d’empreses també poden ampliar la seva oferta amb altres serveis: 

proporcionar tot allò necessari per realitzar un videoclip, encarregar-se de la publicitat 

dels seus enregistraments, aconseguir contractes amb ràdios, aconseguir ll

una signatura de discs, o fins i tot organitzar concerts de presentació. 

Fins ara les discogràfiques vivien dels discs, actualment amb la crisi dels discs a causa 

de la pirateria musical, les discogràfiques han hagut de actualitzar els contract

els grups. S’emporten beneficis dels directes, marxandatge, i una petita part dels discs.

Logotip de 
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una enorme popularitat i diversos milions de nous usuaris. 

an arribar al seu màxim nombre d’usuaris al febrer de l'any 2001, amb vint-i-sis 

mesures van tenir èxit i van aconseguir el 

altres empreses han optat per aquest suport ja que s’ha vist que 

i l’ús generalitzat de 

discogràfica és una empresa 

comercialització i 

. Algunes d’aquestes empreses poden tenir el seu propi estudi de gravació 

se què es compleixen totes les 

Aquest tipus d’empreses també poden ampliar la seva oferta amb altres serveis: 

se de la publicitat 

dels seus enregistraments, aconseguir contractes amb ràdios, aconseguir llocs per fer 

Fins ara les discogràfiques vivien dels discs, actualment amb la crisi dels discs a causa 

actualitzar els contractes amb 

els grups. S’emporten beneficis dels directes, marxandatge, i una petita part dels discs. 

Logotip de Napster 
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Generalment, els contractes entre empreses i músics solen ser de cinc discs. Si s’està 

orgullós de la feina que fa el grup i s’aconsegueix uns bons beneficis, amb l’acord de 

l’artista, es pot renovar el contracte. Tot i això, si el grup o artista no vol seguir amb la 

discogràfica, aquesta pot emprendre mesures legals. Com a conseqüència, el músic o 

grup es veu obligat a pagar una quantitat de diners i anul·lar el contracte o seguir amb 

l’empresa fins al final del contracte. 

Actualment si un artista o grup no es veu recolzat o no vol signar contractes amb cap 

discogràfica, no pot disposar d’una cadena de distribució, i per tant, d’una venda 

massiva del seu treball. 

En l’àmbit català cal destacar un segell discogràfic diferent de la resta: Propaganda pel 

fet. És una empresa que tan sols aposta per bandes catalanes que s’expressen en 

català, i dóna la meitat dels beneficis al grup, un percentatge molt elevat comparat 

amb la resta de discogràfiques. El grup Itaca Band, un dels quals entrevistaré, és un 

dels artistes que formen part d’aquesta discogràfica. 

També cal destacar la discogràfica Kasba Music. Aquesta és molt popular ja que acorda 

amb els grups que sigui viable una descàrrega gratuïta per incrementar els seguidors i 

per tant, l’assistència als concerts. Alhora, distribueix per Espanya i part d’Europa el 

treball físic de l’artista per facilitar la compra d’aquest. 

La Pegatina i Bongo Botrako formen part d’una gran llista d’artistes autogestionats 

que han optat per aquest model de comercialització de discs i s’han sumat al projecte 

pioner de Kasba Music, que els ajuda exclusivament en la distribució dels seus treballs. 
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4.1.1. L’actual crisi de la indústria discogràfica 

En l’actualitat la indústria discogràfica està lluitant contra una dura crisi. La quantitat 

de discs físics que es venen en l'actualitat baixa any rere any. Existeixen un ventall de 

motius que ho ocasionen. Part de culpa la tenen els preus amb els quals són 

comercialitzats els discs d'àudio, ja que hi ha una gran diferència entre el cost de 

fabricació i el preu de venda. En els darrers anys una allau de persones han de recórrer 

altres vies de consum de música, com per exemple la pirateria i les botigues digitals, 

com el famós iTunes. 

Moltes de les discogràfiques actuals estan envoltades d’interessos i generen una gran 

pressió als músics. Existeixen una varietat de discogràfiques que comercialitzen i 

donen suport només a allò que consideren rendible, no volen córrer riscos i es 

caracteritzen per presentar pobres ofertes musicals. Un dels esquemes de negoci més 

còmode per a les discogràfiques és tenir canals de distribució on elles controlin 

l'oferta. Això ha produït èxits com els de Britney Spears o Justin Bieber. Aquest tipus 

de música té una finalitat clara: vendre. La discogràfica obliga a fer més comercial la 

seva proposta per tal d’arribar a un públic més ampli, limitant la creativitat de l'autor.  

Els artistes estan sotmesos a aquestes finalitats i moltes vegades funcionen com a 

veritables productes de temporada. Es tracta de música de consum, que viu poc temps 

i el seu contingut és molt estàndard i convencional. Aquests músics moltes vegades 

són considerats simplement com a productes massius, molts els cataloguen com 

artistes de “Usar y tirar”. De fet, algunes de les llegendes del rock no presenten nous 

projectes ja que les discogràfiques no arrisquen amb aquestes novetats, prefereixen 

crear discs tribut, discs de grans èxits, discs en directe, reedicions i recopilacions de 

cares B. 

Moltes discogràfiques signen contractes desiguals amb els músics, apoderant-se dels 

discs i oferint injustos percentatges. L’arribada actual de les tecnologies digitals i 

Internet han capgirat el seu món, i tot i els seus esforços per aturar aquest canvi, estan 

veient el final d’una gran era. 
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Les discogràfiques Warner Music i Sony Music va quantificar l’any 2010 les greus 

caigudes dels seus ingressos en un 14%, Universal Music va acomiadar el 40% dels seus 

treballadors i els propietaris d'EMI no van poder saldar un deute de quatre mil milions 

d'euros i van haver de vendre la seva discogràfica als bancs. 

El “Libro blanco de la Música en España 2013” confirma la caiguda de la venda de discs 

físics, i explica que partint del 2003 , la venda de música gravada ha baixat un 71,5% en 

una dècada. El 2003 es van vendre a Espanya gairebé quatre-cents noranta-quatre 

milions d'euros en discos. El 2012 es van superar per poc els 141 milions. La seva 

caiguda continuada és l'efecte del disc compacte com a format dominant, el 2003 

gairebé hegemònic. Segons aquest llibre el 2006 es van vendre a Espanya 36.817.000 

compactes, en 2012 van ser 11.402.000. Han augmentat considerablement els 

ingressos per venda en format digital, però creixen lentament pel devastador efecte 

de la pirateria. En concret el format físic va suposar a l’any 2012 un 66%, mentre que el 

digital va aconseguir un 34%, un percentatge que va arribat al 46% a l’any 2013. 

A Espanya, la situació del mercat musical cada és dia més difícil. Els artistes es troben 

que hi ha menys enregistraments de discs i els concerts dels grups també 

disminueixen. La crisi, les noves tendències, i les noves plataformes musicals estan 

afectant enormement aquest mercat, que cada vegada es deteriora més. 

Anteriorment durant les setmanes prèvies al llançament d'un disc, en les ràdios 

musicals es començava a emetre el senzill que pretenia generar una expectativa del 

disc, el “single”. Les discogràfiques es van proposar estudiar aquesta forma de 

promocionar els nous discs i hi van detectar algunes imperfeccions. Les grans 

multinacionals es van adonar que ara el públic intenta comprar el disc a Internet el 

mateix dia que l'escolta a la ràdio. Van veure que el sistema ja no era suficient i ara les 

cançons que s’estrenen a la ràdio es poden comprar el mateix dia en botigues digitals 

com iTunes, així aconsegueixen evitar que la gent hagi de recórrer a la descàrrega 

il·legal per tal d’obtenir les últimes novetats musicals. 

Les grans discogràfiques intenten combatre la crisi diversificant els seus ingressos, per 

exemple intentant cobrar un alt percentatge dels beneficis que generen els concerts 

dels seus artistes, cosa que genera en moltes ocasions una gran polèmica. Diversos 
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músics han decidit desaparèixer de la seva discogràfica o passar al món discogràfic 

independent o l'autoedició. La major part dels músics ja no confia en el model 

discogràfic tradicional i cerca noves opcions de promoció en xarxes socials, portals 

musicals, webs i blocs de música. 

Cal tenir en compte que hi segueix havent gent que no ha deixat de comprar música, 

simplement han deixat de comprar discs físics. De fet, tot i les possibilitats que Internet 

ofereix per aconseguir música gratuïtament, les descarregues legals van augmentar un 

impressionant 45% al 2007. Així doncs és el disc físic el que està en crisi. Molts 

seguidors creuen que només una petita part dels discs val la pena i descarreguen 

cançons independents. Això provoca una pressió als artistes i segells per tal d’oferir 

continguts de bona qualitat en la totalitat del disc. Les crítiques diuen que d'uns anys 

cap aquí la majoria dels àlbums llançats al mercat contenen només dues o tres cançons 

que han estat creades per part dels artistes amb dedicació, les altres simplement les 

acompanyen i serveixen per cobrir les clàusules del contracte. 

Tot i que les descàrregues digitals de música han disminuït un 2,3% el 2013; segons les 

dades de l'empresa que controla aquestes vendes als Estats Units, Nielsen Soundscan; 

l’any 2012 es van vendre 698 milions de cançons, mentre que durant el 2013 només 

s'han venut 682 milions d'unitats, marcant una tendència a la baixa. Nielsen va 

informar que durant el primer semestre només 51 cançons han superat el milió 

d'unitats venudes, rànquing que encapçala, amb 5,6 milions de còpies, el tema "Thrift 

shop" de Macklemore & Ryan Lewis. 

Per l'expert Steve Knopper, editor col·laborador de la revista Rolling Stone i autor de 

“Appetite for Self-Destruction: The Spectacular Crash of the Record Industry in the 

Digital Age”, l'únic futur possible és la fusió de les companyies discogràfiques i les 

empreses de management, aquelles que organitzen els concerts i representen els seus 

artistes. 
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4.2. Empreses de management 

Una empresa de management és una empresa que s’encarrega de la programació 

d’una gira d’un grup determinat. En temes de contracte, per tal d’arribar a un acord, 

és l’empresa qui es posa en contacte amb l’interessat de portar a cert grup en un lloc 

determinat. Aquestes empreses permeten als músics arribar a segons quins nivells on 

per ells mateixos no podrien arribar. 

Normalment, les empreses de management tenen en compte una sèrie de condicions 

per prendre la decisió d’acceptar o no una actuació: 

• La proximitat geogràfica a un futur o passat concert. 

• Si és un lloc llunyà, poder realitzar diversos concerts de camí o de tornada per 

tal que surti a compte el viatge. 

• Si és un festival mirar la ideologia del festival o finalitat per tal que no sigui 

contrària a  la del grup en qüestió. 

• Que el client abasteixi totes les condicions que demana el grup. 

• Si actuen altres grups, l’ordre d’actuació, l’estil dels altres grups... 

Moltes de les discogràfiques tenen també la funció d’empresa de management, és una 

aposta per aconseguir maximitzar beneficis en un mercat més o menys reduït. És per 

això que podem trobar discogràfiques com RGB management, Sinergies Management 

o Musica Global afiliades amb una empresa de management. 

A Espanya trobem, entre d’altres, l'empresa de management SONDE3, els quals porten 

grups d’actual pes com La Pegatina o Bongo Botrako. Gràcies a aquestes empreses 

aquests grups tenen l'oportunitat de fer gires per França, Holanda, Japó o la Xina. 
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4.3. Introducció a l’estil indie 

Com anteriorment he dit, en moltes ocasions la discogràfica pot obligar l’artista o grup 

a variar els seus temes per tal de produir unes cançons més comercials o arribar a un 

ventall més ampli de gent. Per tant, per assegurar vendes. La creativitat de l’artista es 

veu amenaçada pels interessos econòmics de les empreses. 

Existeix un estil diferent de treure un disc al mercat, l’estil “indie”. Consisteix que 

l’artista o grup intenta realitzar totes les funcions de l’empresa discogràfica per ell 

mateix, evitant la seva intervenció. El sorgiment de noves eines tecnològiques permet 

als artistes prescindir de les discogràfiques. En els darrers anys l’autoedició musical ha 

augmentat considerablement gràcies als projectes “indies” que grups referents han 

iniciat. Aquí comença l’autogestió. 

Els artistes "indie" han estat els primers en adaptar-se a les noves condicions del 

mercat, rebutjant antics contractes amb velles discogràfiques i apostant per un 

contacte més directe amb el seguidor. Un exemple és el gran èxit dels Arctic Monkeys 

o l'últim disc de Radiohead. Un altre exemple més proper n’és el grup de rumba La 

Pegatina. Aquest grup de Montcada i Reixac ha tret recentment un quart disc 

autogestionat. El fet que una empresa aconsegueixi beneficis del treball i l’esforç del 

grup, i que els digui com han de fer les coses va en contra de la seva ideologia. I per 

tant, fan l’autogestionament de tots els aspectes del grup, tot i que compten amb la 

col·laboració de dues empreses: una empresa discogràfica que s’ha pogut adaptar al 

grup i distribueix els seus discs, permetent la descarrega gratuïta per Internet, i també 

una empresa de management que els ajuda a trobar més destinacions on fer concerts. 

Estem en una època on és més vigent que mai el "Do It Yourself" ("Fes-ho tu mateix"), 

que permet a qualsevol complir el seu somni de formar el seu propi grup i; amb esforç, 

treball i una bona gestió; viure de la música. 
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5. Do it yourself  

5.1. Introducció al DIY 

El "fes-ho tu mateix", (en anglès "Do It Yourself" i abreujat com a DIY) és la pràctica de 

la fabricació o reparació de coses per un mateix, de manera que s'estalvien diners, 

s'entreté i s'aprèn alhora.  

El “Do It Yourself” nega la idea d'haver d’aconseguir les coses que un necessita 

esperant la voluntat dels altres per realitzar les conviccions pròpies. 

Un dels exemples d’aquesta filosofia el trobem en moltes cases, són les reparacions 

que se solen fer a casa sense la necessitat d'haver de recórrer a professionals com ara 

lampistes o electricistes. Una altra important pràctica per tal d’estalviar diners també 

és el famós bricolatge, que es basa en la creació d’objectes de forma manual. 

Com és normal, amb la crisi ha agafat molta més popularitat en diversos sectors, 

existeix molta gent que per falta de diners no compren roba sinó que la reparen. De fet 

el moviment punk i d’altres moviments anticapitalistes van utilitzar aquesta filosofia 

per reparar i decorar peces de roba com pantalons, samarretes o caçadores de cuir 

entre d’altres. 

Aquesta pràctica no té fronteres i molta gent considera que és la propera revolució 

industrial. Si es navega per la xarxa es poden trobar milers d’exemples i instruccions 

per crear objectes manufacturats. Existeixen llocs web que faciliten a molta gent la 

creació d’objectes que es poden fer a casa artesanalment, com per exemple les 

espelmes. Encara que sembla que el concepte té una gran implicació d'autogestió, 

també ha estat molt promocionat com a estratègia de venda, la creació manual 

d’aquests objectes dóna una exclusivitat al producte, cosa que alguns col·lectius 

valoren molt. Amb això molts joves decideixen vendre les seves creacions i, fins i tot, 

obren botigues repletes d’aquestes peces. Un popular exemple d’aquests 

emprenedors els trobem concentrats a  Eivissa.  

 

 



L’AUTOGESTIÓ MUSICAL   
 

22 
 

5.2. Aplicació musical 

En música l’origen d’aquesta pràctica es troba amb els músics d'instruments elèctrics 

que van començar a fabricar els seus propis pedals d'efectes i amplificadors. 

Els pioners d’aquesta filosofia en el món musical van ser, sense dubte, els grups de 

punk que anteriorment ja he mencionat, aquests van néixer als Estats Units durant els 

anys setanta. L’aparició d’aquests grups va sorgir de la necessitat d'independitzar-se 

dels interessos de les grans discogràfiques, que controlaven pràcticament tots els 

artistes del rock i el pop sense deixar espai pels nous grups. Es caracteritzen per 

mantenir un contacte directe amb els seus seguidors amb el qual van aconseguir un 

boca a orella que els va permetre fer grans concerts. La música punk es va popularitzar 

amb grups com Ramones als Estats Units, o Sex Pistols al Regne Unit. La música punk 

també va viure un moment comercial àlgid durant el 1994, amb grups com Green Day 

o Blink-182, amb unes grans masses de seguidors. En aquell moment les grans 

discogràfiques es comencen a interessar en aquest gènere que encara avui arrossega a 

molts adolescents. 

Amb el temps molts artistes han agafat aquest model com a filosofia de vida, i en 

contra del sistema establert per la indústria musical, graven amb els seus propis 

mitjans, autogestionen les seves actuacions i promocionen ells mateixos la seva 

música. Això està originant que els amos de la música tornin a ser els seus autors i no 

els que comercien amb ella. S’ha iniciat una revolució musical que també comença a 

seduir les grans estrelles. De fet, molts artistes de pes han abandonat recentment les 

discogràfiques que els oprimien creant un segell discogràfic propi. Així es fan càrrec de 

les despeses de l'enregistrament del disc ells mateixos i eviten les interferències 

artístiques de la discogràfica i les seves abusives tarifes. Així doncs, s'obté un absolut 

control dels ingressos i després van a empreses de distribució i màrqueting que els 

permeten conservar tota la propietat del disc. Un exemple català és el cantautor 

reivindicatiu Cesk Freixas, qui està en contra del sistema que les discogràfiques 

aplicaven oprimint als artistes i el qual entrevistaré. En el seu cas, treballa amb un petit 

segell català. 
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Existeixen segells grans que donen cobertura a altres segells petits incapaços de 

distribuir en gran extensió, com Cooperative Music. 

 

5.3. Música i tecnologia 

Durant els inicis dels anys vuitanta es promocionava el disc compacte, aquest suport 

va substituir el vinil gràcies a les seves innovadores qualitats. Permetia gravar música 

en millor qualitat d’àudio, amb més temps d’enregistrament i una vida d’ús més llarga 

en un volum molt més menor. Tot i que la principal característica va ser que es 

tractava d'un format digital, això implicà, per primera vegada a la historia, que es 

deixés de gravar sobre un suport analògic per gravar en un numèric, suport també 

utilitzat en els ordinadors i la xarxa. Els discs durs de grans capacitats van fer que els 

ordinadors es convertissin en grans dipòsits de música. 

Aquesta innovació va permetre realitzar nombroses còpies de discs que també es 

podien enviar mitjançant Internet. Aquí doncs començà la popular pirateria musical, 

procés facilitat amb l’aparició del format MP3, un format que comprimeix arxius sense 

perdre massa qualitat de so. Aquest intercanvi de música gratuïta en línia va generar 

problemes seriosos a les discogràfiques.  

Amb l’èxit del format MP3 diverses empreses van 

desenvolupar reproductors portàtils d’aquest 

format. L'any 2001 va ser un any d'expansió 

musical, l'empresa Apple va estrenar un dels 

invents més importants per a la música: l'iPod. El 

setembre de 2012 Apple va informar que el 

nombre total d'iPods venuts en el món era de 350 

milions.  

Primerament aquest aparell era capaç d’emmagatzemar entre cinc i deu GB. En aquella 

època molts artistes volien deixar de banda la necessitat de ser contractats per 

discogràfiques, i van començar a vendre la seva música en línia.  

El primer iPod 



L’AUTOGESTIÓ MUSICAL   
 

24 
 

Internet va portar a una nova forma de distribució en el camp musical, donant 

oportunitat a formes autònomes de producció i distribució de la música. El primer gran 

pas que alguna empresa va donar per demostrar que es podia fer negoci amb la venda 

de música en línia, va ser donat per Apple i la seva botiga virtual iTunes. L’èxit 

d’aquesta botiga virtual fou que van oferir a les persones la possibilitat de comprar 

cançons individuals o discs complets que podien descarregar i passar al CD o al iPod.  

Internet també va afectar el comerç minorista de la música gravada. Van sorgir 

diversos llocs denominats “e-tailers” com Amazon que van començar a vendre discs 

físics a través de la xarxa. Fins i tot altres comerciants físics com Virgin van començar a 

expandir les seves operacions al mercat en línia. En els darrers anys els grups han creat 

webs propis on el seguidor pot comprar el disc i el grup només cal que l’enviï al lloc on 

s’ha fet la comanda. Aquests grups s’han vist recolzats per empreses amb espais webs 

que els permeten encarregar ells mateixos les còpies de discs físics a un preu econòmic 

i amb una gran rapidesa, sense necessitat de treballar amb una discogràfica que ho 

produeixi.  

La informàtica també ha permès conèixer artistes no ajudats econòmicament per 

discogràfiques. Les xarxes socials juntament amb llocs com Myspace (2003) o Youtube 

(2005) van permetre una comunicació directa entre l’artista i el seguidor, sense 

intermediaris.  

Així doncs, estem en una època on els grups autogestionats han d’utilitzar les eines 

tecnològiques que es proporcionen. Tots els grups amb èxit o seguidors han decidit 

obrir un web on el seguidor pugui estar al corrent de totes les novetats, concerts, discs 

i continguts exclusius.  
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5.4. Univers crowdfunding 

El crowdfunding, anomenat també com a finançament en massa, finançament 

col·lectiu, microfinançament col·lectiu o micromecenatge, té com a objectiu compartir 

el finançament d'un projecte entre aquelles persones que desitgin donar

un mètode per finançar proj

particulars, actualment recaptades principalment a través d’

Però aquesta fórmula de finançament és gairebé tan antiga com el mateix art, a finals 

del segle I aC, en l'Antiga Roma, 

i poetes, del seu cognom va sorgir la paraula “

En l’actualitat molts grups que s’autogestionen ho apliquen

banca tradicional i als seus préstecs financers necessaris per dur a terme els projectes 

de negoci. Internet n’és un element clau ja que permet una rapidesa i amplitud en el 

moment d’expandir la idea del creador.

Gràcies als diversos espais web que s’han creat a la xarx

que s’identifiquin amb una causa o un projecte aportin una petita quantitat de diners 

que, juntament amb aportacions d’altres seguidors, poden finançar la realització del 

projecte emprenedor. És molt habitual que els seguido

agraïment per donar suport al projecte.

creació que s’intenta dur a terme. 

  

rowdfunding  

, anomenat també com a finançament en massa, finançament 

col·lectiu, microfinançament col·lectiu o micromecenatge, té com a objectiu compartir 

el finançament d'un projecte entre aquelles persones que desitgin donar

mètode per finançar projectes mitjançant petites aportacions econòmiques de 

recaptades principalment a través d’Internet. 

Però aquesta fórmula de finançament és gairebé tan antiga com el mateix art, a finals 

egle I aC, en l'Antiga Roma, Gai Cilni Mecenes s'encarregava de patrocinar artistes 

i poetes, del seu cognom va sorgir la paraula “Mecenatge”.  

molts grups que s’autogestionen ho apliquen com a 

i als seus préstecs financers necessaris per dur a terme els projectes 

de negoci. Internet n’és un element clau ja que permet una rapidesa i amplitud en el 

d’expandir la idea del creador.  

ràcies als diversos espais web que s’han creat a la xarxa és molt fàcil que els usuaris 

que s’identifiquin amb una causa o un projecte aportin una petita quantitat de diners 

que, juntament amb aportacions d’altres seguidors, poden finançar la realització del 

projecte emprenedor. És molt habitual que els seguidors rebin un detall

ar suport al projecte. Un exemple és ser un dels primers en rebre la 

creació que s’intenta dur a terme.  
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Per tant les xarxes socials tenen una gran importància ja que permeten una connexió 

immediata amb el seguidor, i aquest mitjançant la xarxa et pot portar amics i nous 

seguidors. Les xarxes socials són imprescindibles per un grup autogestionat que vulgui 

augmentar de seguidors, i per tant augmentar concerts i futurs beneficis. 

En l’actualitat s'han diversificat les àrees que opten pel crowdfunding i hi trobem des 

de projectes de caràcter tecnològic o cultural fins a campanyes polítiques, produccions 

audiovisuals o videojocs. Gràcies al crowdfunding han sorgit innovadores companyies o 

petits negocis. 

Un dels grups pioners del crowdfunding en la indústria 

de la música i en el panorama internacional, va ser el 

grup britànic de rock Marillion. El 1997 van presentar el 

seu disc “This Strange Engine”. No es va notar una gran 

resposta i la discogràfica va limitar la gira al Regne Unit 

en contra de la voluntat del grup, que volien anar a tocar 

als Estats Units. Mark Kelly, pianista del grup, va tenir la 

encertada idea d’intentar aconseguir el finançament 

mitjançant Internet. 

Així doncs van registrar el seu web, amb una base de dades per facilitar a tots aquells 

seguidors que volguessin aportar una xifra de diners per finançar la gira. Això va 

suposar el primer model de finançament col·lectiu per a la indústria musical. Gràcies a 

la pàgina van aconseguir finançar la gira del seu nou disc amb 60.000$, i no només van 

poder anar de gira als Estats Units, sinó que també van aconseguir anar a tocar a Àsia i 

Sud-amèrica.  

Posteriorment van voler demostrar que el poder residia en el seu públic i van trencar 

totes les connexions amb la discogràfica per tal d’oferir als seguidors la opció de 

finançar els seus futurs discs. Seguint amb la seva filosofia ho van aconseguir, de fet 

van incrementar els beneficis i encara ara el grup fa gires mundials actuant per lliure. 

Portada de “This Strange 

Engine”de Marillion 
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Curiosament, el 1989, vuit anys abans de l’anterior gira dels Marilion, a Espanya el 

grup Extremoduro va aconseguir finançar el seu primer disc "Rock transgresivo" 

d'aquesta manera. El difunt Luis von Fanta, primer bateria del grup, va tenir la idea de 

vendre paperetes de mil pessetes amb l'objectiu de recaptar diners per gravar el disc, 

els amics i coneguts ho van acceptar i el 

grup els va prometre que rebrien el disc 

una vegada publicat. Així van aconseguir 

reunir dos-cents cinquanta mil pessetes, 

és a dir mil cinc-cents euros. Van anar 

direcció a Madrid per entrar a un estudi 

professional i un any després van donar 

el disc a tota aquella gent que en el seu 

moment els va recolzar, i no només això 

sinó que tots els seus noms apareixen 

escampats en la contraportada d’aquest 

famós disc espanyol. 

En molt poc temps s'ha disparat el nombre de projectes que busquen ser finançats a 

través del crowdfunding. És evident però, que per tal de realitzar un d’aquests 

projectes cal comptar amb una gran xarxa de contactes, i en l’actualitat Internet ens 

ho facilita. Començar-ho individualment és molt difícil, caldria desplegar un web per 

rebre les donacions i per realitzar això es requereix un capital inicial. Per sort s'han 

multiplicat les plataformes que permeten recaptar aquest tipus de finançament i 

permeten publicar els projectes o recollir les donacions d'una manera senzilla. 

La més popular és Kickstarter, que es presentà l’any 2009, una 

de les primeres plataformes web d'aquest tipus de finançament 

en el món. Aquest portal agrupa diversos projectes que 

qualsevol usuari pot recolzar a canvi d’unes recompenses no 

monetàries.  

 

 

Contraportada de "Rock transgresivo" de 
Extremoduro 

Logotip de Kickstrarter 
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Aquesta famosa plataforma només permet penjar projectes i donar diners al públic 

resident als Estats Units, on la donació és un concepte arrelat i sense connotacions 

negatives, una forma de donar suport i recompensar l'esforç i la iniciativa.  

Recentment han sorgit altres espais arreu del món en els quals els emprenedors poden 

aconseguir que els seus projectes de negoci siguin finançats per persones. Alguns 

espais són més específics, com Crowdfunder, una plataforma orientada al finançament 

d'empreses i negocis, o Gambitious que exclusivament es centra en el món dels 

videojocs. 

Lánzanos, que porta funcionant des de el 2010, fou una de les primeres plataformes 

que van sorgir a Espanya, ofereixen fórmules similars per al públic de parla hispana. 

A Catalunya en trobem una que m’interessa particularment, Verkami. Una plataforma 

que es posa a disposició dels creadors d'aquest país, però centrada en un àmbit molt 

concret: els projectes creatius.  

Per tant facilita el finançament d'artistes audiovisuals, desenvolupadors de videojocs, 

escriptors, pintors, fotògrafs o músics perquè puguin dur a terme els seus projectes 

creatius gràcies al finançament d'usuaris interessats en el seu treball. 

 

5.4.1. Verkami 

Com anteriorment he esmentat, les plataformes més conegudes només permetien 

penjar projectes al públic d’una ubicació determinada. En canvi, aquest innovador 

portal ofereix el servei a tots els emprenedors del món, obrint-se per primera vegada 

al públic global amb una versió on triar entre sis llengües diferents. 

Verkami és la primera d’aquestes plataformes ubicades a Catalunya,  el funcionament 

d’aquest servei és força senzill. Els creadors o promotors pengen a la web el seu 

projecte i plantegen un objectiu de finançament, busquen petits contribuents als quals 

obsequien amb detalls com regals o vivències diferents depenent de les aportacions.  
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Cada projecte que es penja indica el finançament en euros establert pel creador, i 

disposa d’un màxim de quaranta dies per aconseguir-lo. Durant aquest termini els 

creadors duen a terme una gran promoció situada, normalment, en les importants 

xarxes socials. Els usuaris interessats disposen d'una total informació sobre les 

aportacions i els corresponents futurs beneficis.  

En acabar el termini, si el projecte no ha despertat el suficient interès i no ha recaptat 

el total del pressupost esperat ni es perden ni es guanyen diners, sinó que s'anul·len 

tots els compromisos econòmics dels aportadors i no es realitza cap transacció. En cas 

d’èxit, Catalunya Caixa executa el càrrec a la targeta de crèdit, que els mecenes 

prèviament havien autentificat online. El creador o creadora rep els diners cedint un 

5% de comissió a Verkami. Fins que no passa el termini de quaranta dies el projecte 

pot seguir recaptant, tot i que s'assoleixi l'objectiu de finançament. 

Darrere de Verkami només hi ha els seus tres impulsors: Joan Sala i els seus fills Jonàs i 

Adrià. Encara que només Joan i Adrià dediquen la jornada completa a Verkami, la 

plataforma es compromet a respondre a tots els creadors en menys d'una setmana. 

Recomanen redactar un projecte curt i clar, que es vegi ràpid de què va i en què es 

gasta els diners exactament.  

 

 

 

Definició pròpia de Verkami.com 
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6. Creació i promoció d’un disc 

6.1. Estudis de gravació 

Un estudi de gravació és el lloc físic on es duu a terme l’enregistrament de les pistes i 

la mescla per dal d’aconseguir el disc.  

Els estudis de gravació sempre han estat afiliats a una empresa discogràfica, tot i que 

al llarg dels anys això ha anat canviant. Els estudis de gravació s’han aconseguit 

consolidar com a empresa única sense haver de dependre de cap altra. Aquest fet ha 

permès que l’elecció d’estudi de gravació la realitzi el grup o la banda musical i no pas 

que vingui donada per l’empresa per la qual treballa, tot i que encara hi ha empreses 

discogràfiques que tenen el seu propi estudi. Gràcies a aquesta onada d’estudis de 

gravació emergents, molts músics sense gaire recursos han pogut enregistrar les seves 

cançons i discs. Això ha fet un gir radical a la indústria ja que anteriorment les 

discogràfiques decidien qui era capaç de crear un disc i ara són els músics els que pel 

seu compte enregistren treballs i accepten o no les peticions de les discogràfiques. 

Grups autogestionats com La Pegatina en els inicis es van fer càrrec de les mínimes 

despeses de gravació d’un humil estudi i van editar el seu primer disc pel seu compte. 

Van anar augmentant la popularitat i van generar que les discogràfiques els 

busquessin. 

L’estudi de gravació ha d’aconseguir una clientela fixa i fidel, a part d’intentar atreure 

els grups més populars del moment, ja que actualment el nom de l’estudi es veu 

publicat en els discs i promocionat pels grups. Com a conseqüència, molts estudis 

ofereixen altres serveis complementaris a l’enregistrament, com per exemple 

arranjaments o produccions, aconsellant als músics per tal d’intentar millorar les 

cançons i la seva sonoritat.  

L’elecció d’un estudi d’enregistrament dependrà de molts aspectes, però 

principalment del pressupost i el tipus de gravació que es vulgui portar a terme. Hi ha 

estudis de professionals reconeguts, fins i tot alguns especialitzats en un tipus específic 

de música, o també els anomenats Home Studio, estudis amb un equipament més 

senzill que poden oferir una relació qualitat-preu bona.  
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En el personal d’un estudi de gravació, cal destacar la funció del productor musical. 

Aquest no és essencial en l’estudi de gravació, però és important en l’enregistrament 

d’un disc. És la persona que opina sobre la música que entra a l’estudi i aporta consells 

al grup per tal d’aconseguir un millor resultat final.  

 

6.2. Influència del públic destinatari en el treball 

En cap moment del procés s’ha d’oblidar l’estil de música d’un grup, ja que especifica 

més o menys a qui va destinat, a qui vol arribar. Tampoc pot oblidar el tema de les 

cançons, ja que els fets que expressen o critiquen estableix també un tipus de públic. 

Normalment les cançons amb reivindicació darrere van destinades a un públic jove, 

mentre que les cançons que defineixen espais, paisatges o sensacions busquen un altre 

tipus de receptor.  

També l’acabat de la mescla es veurà influït pel públic receptor. Si el treball va 

destinat a un públic jove, el so final serà més proper, més directe, més estrident i més 

informal. Per contra, si va destinat a un públic més gran, es cuidarà la perfecció d’un so 

agradable, planer i més reverberant.  

L’empresa de management buscarà uns espais diferents on realitzar els concerts 

depenent de si els destinataris d’aquesta música són joves o gent més gran. Si va 

destinat al jovent acostumen a ser espais a l’aire lliure, espais on la gent estigui dreta i 

Exemple de Home Studio 
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tingui lloc per ballar, com places de toros, camps de futbol o parcs, entre d’altres. Si el 

destinatari és una persona més madura d’edat, els espais seran més acotats i on es 

pugui asseure en una cadira, com places, auditoris, monuments públics, edificis públics 

o espais més cuidats estèticament. Està comprovat que la gent adulta, a l’hora de 

valorar un concert, valora l’espai on s’ha realitzat, l’estètica de tot l’espectacle.  

Per últim, fora del negoci simplement musical, l’empresa gràfica tindrà en compte allò 

que plasma en la portada. Les portades destinades a un jovent acostumen a ser més 

informals, amb colors més excitants i més treballades, mentre que les portades 

destinades a la gent més gran acostumen a ser més discretes o menys expressives.  

 

6.3. Disseny 

En la creació i promoció d’un disc, no tan sols hi intervenen empreses musicals. En 

l’actualitat en tots els grups és imprescindible tenir en compte el disseny.  

Dins d’aquest gran i important apartat cal destacar el marxandatge, disseny gràfic, 

maquetació i conceptualització de la imatge. Aquestes feines requereixen molt de 

treball, temps i esforç. Per això recentment en els grups autogestionats, alguns dels 

seus membres se n’encarreguen en exclusivitat. Com si es tractés d’una empresa 

repartida en departaments. 

Molts altres grups o discogràfiques decideixen contractar a empreses que els realitzin 

aquestes funcions, la feina d’una empresa gràfica en la creació d’un disc consisteix en 

dissenyar la portada, la part superior del disc, i si s’escau, el llibret informatiu de 

l’interior. En promoció, la seva feina és dissenyar els cartells publicitaris de la sortida 

del nou treball, els cartells que anunciaran els concerts durant tota la gira, el disseny 

del marxandatge, establir les pautes per les fotografies de promoció i si el grup es 

novell, plasmar la idea per un distintiu que identifiqui el grup. 

Contrari al que molts grups puguin pensar, la portada d’un disc s’ha convertit en un 

factor molt important. És la primera part visible, i per tant, aquella primera impressió 

tant del treball com del grup. Anys enrere la portada no tenia altre funció que 
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l’estètica, però amb el pas del temps s’ha convertit en una eina per acabar de plasmar 

o comunicar aquella idea que el grup ha volgut donar amb les seves cançons o bé amb 

el títol del treball. 

Un exemple es pot trobar en aquesta 

portada d’Obrint pas. S’hi accentua la idea 

irònica de la societat i el món en què vivim 

que el grup ens deixa entreveure amb les 

lletres de les seves cançons. No es veu 

clarament, però darrere el logotip del grup és 

pot apreciar uns edificis que simbolitzen la 

globalització; unes persones de raça llatina, 

que simbolitzen els conflictes i 

problemàtiques de l’Amèrica llatina; uns 

helicòpters i soldats americans, que representen el poder que tenen els Estats Units 

sobre el món i la seva política injusta i ja per acabar l’estrella que simbolitza revolució. 

En disseny també cal destacar el marxandatge. Generalment, aquests productes 

poden ser samarretes, adhesius, encenedors, dessuadores o motxilles entre moltes 

altres opcions. Actualment els grups noten un considerable augment de beneficis 

gràcies a aquests productes i les botigues de discs cada vegada substitueixen més discs 

per aquests objectes o roba d’us diari. Això els permet fer front a la important crisi del 

disc físic.  

Anteriorment els grups aconseguien els diners principalment dels discs i dels concerts. 

Ara la majoria de grups decideixen fer més concerts i fabricar més productes d’aquests 

tipus que discs, a causa de la facilitat d’obtenir música més barata o gratuïta 

mitjançant Internet. És per això que interessa fer un producte de qualitat, i a la vegada 

un producte que enganxi, que agradi portar, que pugui ser d’ús diari i no tant sols 

quan es va a un concert.  

“Benvingut al paradís” d’Obrint Pas 
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6.4. Propietat intel·lectual i drets d’autor 

La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) es defineix a la seva pàgina web 

d’aquesta manera:  

La SGAE, Societat General d’Autors i Editors, és una entitat privada 

dedicada a la defensa i gestió col·lectiva dels drets de propietat 

intel·lectual dels més de 103.000 socis que aglutina. D’aquests, 94.084 

són autors; 1.985, editors musicals, i 7.397, hereus. 

Dins del col·lectiu dels creadors, 77.678 socis són músics de tots els 

gèneres i estils; 8.610, autors d’obres audiovisuals (argumentistes, 

guionistes i directors), i 7.796, dramaturgs i coreògrafs. 

La nostra missió fonamental és la protecció i el repartiment de la 

remuneració dels socis per la utilització de les seves obres (reproducció, 

distribució, comunicació pública, transformació i còpia privada), com 

també la gestió de llicències entre els clients per a l’ús d’aquestes obres. 

La SGAE, activa des de 1899, actualment administra un repertori 

superior als 5 milions d’obres musicals, dramàtiques, coreogràfiques i 

audiovisuals. 

 

Marxandatge oficial de The Rolling Stones l’any 2013 



L’AUTOGESTIÓ MUSICAL   
 

35 
 

L’SGAE és una associació amb un personal fix. Per tant, cobren. No és una entitat sense 

ànim de lucre, és per això que moltes vegades els mateixos músics dubten de 

l’actuació d’aquesta associació. Les últimes estadístiques van mostrar que més del 68% 

dels músics que en formen part ho són per obligació de la discogràfica o simplement 

perquè dóna moltes facilitats a l’hora de planificar un futur musical. 

 

6.5. Premsa especialitzada 

En el moment de crear un disc, progressar musicalment i augmentar de popularitat és 

necessari intentar aparèixer a la premsa musical. Aquest apartat es divideix en dues 

parts: les revistes musicals i els crítics musicals. Els crítics estan situats aquí perquè el 

seu mitjà de comunicació és la premsa. Tot i esmentar tan sols a la premsa publicada 

en suport de paper, no ens hem d’oblidar que també hi ha llocs web destinats a la 

crítica i a l’actualitat musical. Generalment són les mateixes revistes que podem trobar 

als quioscs que tenen un lloc web. 

 

6.5.1. Les revistes musicals 

En l’àmbit de la música es poden trobar principalment dos tipus de revistes musicals: 

les informatives i les crítiques.  

 

6.5.1.1. Les revistes musicals informatives 

Són totes aquelles revistes que l’únic que ens fan és 

informar sobre notícies de l’actualitat musical. Ens informen 

ja sigui d’alguna novetat d’un grup, la vida d’algun artista, els 

nous treballs que surten a la venda, ens poden proporcionar 

els acords d’algunes cançons, el reportatge d’un concert, dels punts 

de venda d’entrades de concerts, etc. Un exemple podria ser la 

revista Rolling Stone. 

La revista  

Rolling Stone
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6.5.1.2. Les revistes musicals crítiques 

Són totes aquelles revistes que a part d’informar sobre 

les novetats i notícies principals de la música, també 

contenen els seus apartats de crítica envers els nous CDs, 

els nous grups de revelació, sobre els premis musicals, 

etc. Un exemple podria ser la revista Enderrock. 

 

6.5.2. Crítics musicals 

La feina del crític musical ha estat una feina molt menyspreada al llarg del temps, com 

molts d’altres tipus de crítics especialitzats. Des de sempre s’ha cregut que és una 

feina que involuntàriament acaba convertint-se en un punt de vista subjectiu. Molts 

pensen que el crític, en base a unes pautes, hauria d’escriure sobre cadascun dels 

aspectes que formen el treball final. A causa d’aquest fet els músics ja no valoren gaire 

una crítica professional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La revista Enderrock 
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7. Entrevistes   

7.1. Biografies dels entrevistats 

En aquest apartat trobareu les biografies dels artistes i empresaris que he entrevistat 

durant l’any 2013, d’aquesta forma podreu conèixer a tots aquells grups o empreses 

que encara no coneixeu. Són diferents entre ells, alguns artistes no coincideixen ni en 

l’estil ni en el ritme d’actuacions. 

Això és el que he buscat, artistes catalans de diferent popularitat i corresponent ritme 

de treball, de tal forma es pot observar les diferents tasques que realitzen depenent 

dels beneficis que n’obtenen. Això si, tots ells grups autogestionats.  

I no només això, crec que he aprofitat la oportunitat d’entrevistar a dos exemples 

d’empreses d’important pes en aquest sector. En primer lloc una botiga de discs, una 

botiga que ha viscut i temut la crisi del disc físic, i també una discogràfica que 

justament ha nascut en aquesta i formula un nou ideal amb el qual han crescut 

notablement oposant-se a l’anterior model. També era necessari realitzar una 

entrevista a un estudi de gravació, ja que com anteriorment hem vist, gràcies a ells 

molts grups autogestionats han aconseguit enregistrar els seus primers discs a un 

mínim cost d’enregistrament. 
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7.1.1. Cesk Freixas 

En Cesk Freixas és un cantautor nascut a Sant Pere de Riudebitlles l’any 1984. Aquest 

cantautor inicià la seva trajectòria musical fa nou anys. Des d'aleshores ha editat 

quatre treballs i ha dut a terme més de mil actuacions. El març de 2013, va guanyar 

tres premis Enderrock per votació popular, el de millor artista, millor disc i millor 

directe de cançó d'autor. Moltes de les seves cançons, com passa amb d’altres 

cantautors, són de protesta. Per tant cal mencionar que en Cesk és un actual activista 

polític independentista i de fet va ser el número 10 a la llista de la CUP per Barcelona a 

les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012. 

Freixas va créixer en l'ambient artesanal que trobà al taller de fusteria que el seu pare i 

el seu oncle tenien al poble. D’aquí n'extreu la frase "fuster de cançons", que sempre 

ha utilitzat com a presentació a diverses xarxes socials.  

El 23 d'abril de 2004 va gravar en directe la seva maqueta, al teatre del seu poble. Al 

2005 edita el seu primer disc, “Set voltes rebel” enregistrat en un estudi de Vilafranca 

del Penedès. Un any després, al 2006, penja a Internet un recull d'adaptacions de 

diversos cantautors internacionals, sota el nom de “Les veus dels pobles lliures”. 

Després d'un canvi de productor decideix partir cap a una direcció més professional 

enregistrant dos treballs discogràfics: “El camí cap a nosaltres” (RGB Suports, 2007) i 

“La mà dels qui t'esperen” (Temps Record, 2009). Al 2012 va estrenar el seu quart disc, 

Tocats pel foc (Temps Record), i és aquest quart treball el motiu de la meva 

investigació entorn aquest personatge. Dos anys després de l’edició del disc “La mà 

dels qui t’esperen”, en Cesk Freixas estava preparant aquest nou treball discogràfic.  

La filosofia d'aquest projecte musical i l'actual context econòmic el va dur a prendre la 

decisió de finançar aquest projecte utilitzant el micromecenatge. Van decidir dur a 

terme aquest projecte de crowdfunding amb l’ajuda de Verkami, que recordem uneix a 

creadors culturals amb seguidors per tal d’assolir els objectius desitjats. Les 

aportacions anaven des d'un euro fins els 750€, el seu objectiu era aconseguir 7.500€ i 

en va aconseguir 10.847€. Així, es va convertir en l’exemple d’èxit de micromecenatge 

musical català. 
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Va agafar com a base la idea de destruir la distància que separa el creador del públic, 

comptant amb el suport de tots aquells que sempre l’han recolzat.  Van proposar un 

intercanvi per tal de cobrir les despeses de gravació, fabricació i promoció amb les 

donacions particulars. Ells es van comprometre a recompensar amb allò que tenien al 

seu abast: discs, material de marxandatge i concerts. 

El cost d’aquest treball discogràfic tenia en compte tot el procés la gravació, d'entre 

tres i cinc setmanes en un estudi professional, el procés de mescles i màstering, la 

fabricació de la primera edició (entre dos mil i tres mil exemplars), una gravació del 

primer videoclip,  l’edició de material de promoció (cartells, fotografies...), la promoció 

(publicitat, anuncis...), els enviaments (mitjans de comunicació i recompenses dels 

mecenes) i les despeses de xoc (comissions de Verkami i entitats financeres).  

Varen realitzar molta promoció utlitzant les xarxes socials. A Facebook on tenien més 

de 15.000 seguidors i a Twitter ,amb més de 5.000. 

En els annexos podeu trobar adjuntat el llistat de les recompenses que els seguidors 

van rebre a canvi de contribuir amb uns diners determinats. 

 

Reconeixements 

2008: Premi Enderrock per votació popular al millor artista de cançó d'autor. Segon 

lloc al Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4.  

2010: Premi Enderrock per votació popular al millor artista de cançó d'autor. Segon 

lloc al Premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4. 

2011: Premi Enderrock per votació popular al millor directe de cançó d'autor. 

2012: Premi Enderrock per votació popular al millor artista de cançó d'autor. 

2013: 3 Premis Enderrock per votació popular: millor artista de cançó d'autor, millor 

disc de cançó d'autor i millor directe de cançó d'autor. 
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Discografia 

2004: Maqueta 

2005: Set voltes rebel (Bulla

2006: Les veus dels pobles lliures (autoeditat)

2007: El camí cap a nosaltres (RGB Suports)

2010: La mà dels qui t'esperen (Temps Record)

2012: Tocats pel foc (Temps Record)

 

 

7.1.2. Itaca Band

Itaca Band és un grup de Montcada i Reixac (Barcelona) q

musical durant el 2008. Des d'aleshores ha editat dos treballs discogràfics. És un grup 

de mestissatge, sense fronteres d’estils mu

en català.  

Durant els inicis el grup provà 

Festa Major de la UAB. A finals del 2009

enregistrar una cançó. Durant aquest primer any de vida toquen amb artistes 

reconeguts d’Espanya com 

A l’any 2010 decideixen incorporar una veu femenina

nombrosos concerts a Catalunya i al País Basc

amb la col·laboració d’un productor que els va aconsellar. En aquest mateix any van 

enregistrar professionalment dos temes, aconseguint força èxit a la xarxa gràcies al 

videoclip d’una d’aquestes cançons. Guanyen el concurs barceloní 

dóna l’oportunitat de tocar en un festival multitudinari, l’Acampada Jove. 

Comparteixen escenaris amb artistes com Peret.

  

2005: Set voltes rebel (Bullanga Records) 

2006: Les veus dels pobles lliures (autoeditat) 

2007: El camí cap a nosaltres (RGB Suports) 

2010: La mà dels qui t'esperen (Temps Record) 

2012: Tocats pel foc (Temps Record) 

Itaca Band 

és un grup de Montcada i Reixac (Barcelona) que inicià la seva trajectòria 

musical durant el 2008. Des d'aleshores ha editat dos treballs discogràfics. És un grup 

tge, sense fronteres d’estils musicals i utilitzen lletres tant en castellà com 

Durant els inicis el grup provà noves sonoritats i començà a fer concerts

Festa Major de la UAB. A finals del 2009 per primera vegada entren a un estudi per

. Durant aquest primer any de vida toquen amb artistes 

reconeguts d’Espanya com D’Callaos, entre d’altres. 

A l’any 2010 decideixen incorporar una veu femenina al grup i varen realitzar 

concerts a Catalunya i al País Basc. Per preparar el directe van comptar 

amb la col·laboració d’un productor que els va aconsellar. En aquest mateix any van 

nregistrar professionalment dos temes, aconseguint força èxit a la xarxa gràcies al 

videoclip d’una d’aquestes cançons. Guanyen el concurs barceloní BarnaSo

na l’oportunitat de tocar en un festival multitudinari, l’Acampada Jove. 

cenaris amb artistes com Peret. 
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ue inicià la seva trajectòria 

musical durant el 2008. Des d'aleshores ha editat dos treballs discogràfics. És un grup 

nt en castellà com 

concerts com el de la 

per primera vegada entren a un estudi per 

. Durant aquest primer any de vida toquen amb artistes 

al grup i varen realitzar 

er preparar el directe van comptar 

amb la col·laboració d’un productor que els va aconsellar. En aquest mateix any van 

nregistrar professionalment dos temes, aconseguint força èxit a la xarxa gràcies al 

BarnaSo, que els 

na l’oportunitat de tocar en un festival multitudinari, l’Acampada Jove. 
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El 2011 varen presentar el seu  primer disc “La Selva”, enregistrat als estudis Kasba, 

comptant amb la col·laboració de La Pegatina. Van presentar el disc a la Sala Apolo 2 i 

van aconseguir el màxim d’aforament. En aquest any van agafar volada per tot el país i 

van actuar a grans festivals com el Musik’n’viu, l’Unnim Etnival o el FesTour i moltes 

festes majors. Visiten Aragó i el País Basc i toquen amb grups d’alt nivel. Després 

d’aquesta gira en van iniciar una de nova al 2012: “La vuelta al mono”. Van decidir 

canviar la formació amb l’entrada d’un trombó i l’aposta per una única veu principal. 

El jove grup, amb una mitjana de vint-i-tres anys presentà durant el 2013 “Rema”, el 

seu segon disc, enregistrat als estudis La Atlántida (Estudi on grups com La Pegatina o 

Bongo Botrako van enregistrar els seus primers discs) que, com sempre, comptà amb 

moltes varietats d’estils i ritmes en les seves 12 cançons. El dimecres 29 de maig del 

2013 varen presentar oficialment el disc a la Sala Apolo de Barcelona. D’aquesta 

manera van omplir la sala gran i van donar el tret inicial d’una extensa gira. 

Per tant aquest grup és un exemple de grup autogestionat que comença a veure la 

llum de viure de la música. Saben perfectament que no és fàcil però gràcies a 

l’experiència ja rendeixen en un alt nivell a Catalunya. Són un clar exemple de grup 

emergent.
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Components 

Alberto Garcia  (Veu) 

Pere Mercader (Teclats) 

Ulisses Cerdó (Trompeta) 

Francesc Cruz (Guitarra) 

Pol G. Verbon (Bateria) 

Carlos Máquez (Trombó) 

Miquel Sangüesa (Baix) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Discografia 

2011: La Selva (Autoeditat)

2013: Rema (Propaganda pel Fet
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2011: La Selva (Autoeditat) 

2013: Rema (Propaganda pel Fet)
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7.1.3. Qui’k Discos

Aquesta reconeguda botiga de discs va néixer a Reus fa trenta

set el dia 15 d’abril del 2014. Van estar ubicats inicialment i durant trenta

carrer Llovera número vint

número setze. 

Fou una de les primeres 

important crisi del format físic.

segueix anant allà a comprar

Han passat tants anys dintre del món musical i comercial que poden explicar totes les 

vivències que s’han viscut en aquest sector durant el període de crisi discogràfica. De 

fet, aquesta botiga de discs va ser

de discs amb una venta de marxandatge. Aquesta antiga però moderna botiga també 

es dedica a impulsar als joves grups de la ciutat permetent

petit concert de presentació.

 

 

 

  

Qui’k Discos 

Aquesta reconeguda botiga de discs va néixer a Reus fa trenta-sis anys, en farà trenta

set el dia 15 d’abril del 2014. Van estar ubicats inicialment i durant trenta

carrer Llovera número vint-i-set de Reus i ara en porten cinc al carrer Sant Joan 

 botigues de discs de la ciutat i segueix aguantant

físic. És una botiga emblemàtica i per aquesta

mprar el últim disc del seu artista preferit.  

Han passat tants anys dintre del món musical i comercial que poden explicar totes les 

vivències que s’han viscut en aquest sector durant el període de crisi discogràfica. De 

fet, aquesta botiga de discs va ser de les primeres en optar per complementar la botiga 

de discs amb una venta de marxandatge. Aquesta antiga però moderna botiga també 

es dedica a impulsar als joves grups de la ciutat permetent-los vendre seus discs en un 

petit concert de presentació. 

 

43 

sis anys, en farà trenta-

set el dia 15 d’abril del 2014. Van estar ubicats inicialment i durant trenta-un anys al 

Reus i ara en porten cinc al carrer Sant Joan 

aguantant tot i la 

aquesta raó molta gent 

Han passat tants anys dintre del món musical i comercial que poden explicar totes les 

vivències que s’han viscut en aquest sector durant el període de crisi discogràfica. De 

de les primeres en optar per complementar la botiga 

de discs amb una venta de marxandatge. Aquesta antiga però moderna botiga també 

los vendre seus discs en un 
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7.1.4. Atlántida Es

Mario Patiño Orozco, va néixer a Bogotà el 1979, va estudiar música a l'Escola 

Cristancho i al Conservatori de la Universitat Javeriana de Bogotà. Ja des de els setze 

anys va començar a treballar en el muntatge de tot tipus de concerts, d

en petites sales fins a concerts en estadis i en el festival “Rock al Parque”, un dels 

festivals de música més gran d’Amèrica llatina.

Durant dos anys treballà a 

internacionals. Però el 2008 es decidí a obrir el seu propi estudi: 

Aquest estudi va néixer amb la intenció de crear un espai on la creativitat i la recerca 

del so propi de cada projecte siguin la meta. També ha treballat en directe en sales 

com l'Apolo o Razzmatazz i en festivals com el 

 

 

  

Atlántida Estudio 

Mario Patiño Orozco, va néixer a Bogotà el 1979, va estudiar música a l'Escola 

Cristancho i al Conservatori de la Universitat Javeriana de Bogotà. Ja des de els setze 

anys va començar a treballar en el muntatge de tot tipus de concerts, d

en petites sales fins a concerts en estadis i en el festival “Rock al Parque”, un dels 

festivals de música més gran d’Amèrica llatina. 

Durant dos anys treballà a Sukha Studio on gravà més de vint discs d'artistes nacionals i 

Però el 2008 es decidí a obrir el seu propi estudi: La Atlántida

Aquest estudi va néixer amb la intenció de crear un espai on la creativitat i la recerca 

del so propi de cada projecte siguin la meta. També ha treballat en directe en sales 

i en festivals com el FIB o el Cruïlla. 
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Mario Patiño Orozco, va néixer a Bogotà el 1979, va estudiar música a l'Escola 

Cristancho i al Conservatori de la Universitat Javeriana de Bogotà. Ja des de els setze 

anys va començar a treballar en el muntatge de tot tipus de concerts, des de concerts 

en petites sales fins a concerts en estadis i en el festival “Rock al Parque”, un dels 

on gravà més de vint discs d'artistes nacionals i 

La Atlántida.  

Aquest estudi va néixer amb la intenció de crear un espai on la creativitat i la recerca 

del so propi de cada projecte siguin la meta. També ha treballat en directe en sales 
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7.1.5. Bongo Botrako

Bongo Botrako és un grup de Tarragona que fa 5 anys va iniciar la seva trajectòria 

musical. Des d'aleshores ha editat dos treballs discogràfics.

El 20 de març del 2008 van fer el seu primer concert a Tarragona, i el 2009 van treure 

una primera maqueta autoproduïda amb 7 cançons que es podien descarregar des de

seu web. Amb aquesta maqueta van aconseguir moltes descàrregues i  finalment, a 

l'octubre de 2010, van decidir gravar el seu primer tr

sale el sol" amb unes lletres 

Amb aquest disc van iniciar una gira on van comptar amb la col·laboració de Gambeat 

(Mano Negra, Ràdio Bemba) qui els va 

del seu èxit que els va portar per països com Holanda, Itàlia, Suïssa, França i Àustria.

cançó que posa nom al disc va tenir un moment àlgid durant el 2011, els jugadors de la 

selecció espanyola de bàsqu

l’Eurobasket i això els va suposar arribar a molta més gent. 

A finals del 2012 estrenen el seu últim treball “Revoltosa” i amb només cinc anys de 

vida, el grup es consolida com una de les bandes de

espanyol, gràcies a un estil que 

a les masses i seguir fent gires per la península i a altres països europeus com França, 

Itàlia, Àustria, Bèlgica i Holanda.

Com el seu anterior disc, “Revoltosa” també 

està editat pel segell Kasba Music. En la mateixa 

línia de treball detallista, Bongo Botrako

comptat amb el dissenyador i il·lustrador cubà 

Roberto Ramos per crear un digipack que en 

desplegar aconsegueix més d'un

longitud. I on s’hi veuen il·lustracions amb un 

fort contingut social, relacionat amb les lletres 

del disc. Amb aquesta portada afegeixen 

recompensa a l'esforç de comprar música.

  

Bongo Botrako 

és un grup de Tarragona que fa 5 anys va iniciar la seva trajectòria 

musical. Des d'aleshores ha editat dos treballs discogràfics. 

El 20 de març del 2008 van fer el seu primer concert a Tarragona, i el 2009 van treure 

una primera maqueta autoproduïda amb 7 cançons que es podien descarregar des de

web. Amb aquesta maqueta van aconseguir moltes descàrregues i  finalment, a 

re de 2010, van decidir gravar el seu primer treball discogràfic, "Todos los dí

sale el sol" amb unes lletres plenes de positivisme. 

Amb aquest disc van iniciar una gira on van comptar amb la col·laboració de Gambeat 

(Mano Negra, Ràdio Bemba) qui els va ajudar a produir el seu directe, una de les claus 

del seu èxit que els va portar per països com Holanda, Itàlia, Suïssa, França i Àustria.

cançó que posa nom al disc va tenir un moment àlgid durant el 2011, els jugadors de la 

selecció espanyola de bàsquet espontàniament la van agafar com a himne per celebrar 

l’Eurobasket i això els va suposar arribar a molta més gent.  

A finals del 2012 estrenen el seu últim treball “Revoltosa” i amb només cinc anys de 

vida, el grup es consolida com una de les bandes de mestissatge més potents de l’Estat 

un estil que sorgeix de fusionar-ne d’altres. Això els ajuda a arribar 

a les masses i seguir fent gires per la península i a altres països europeus com França, 

Itàlia, Àustria, Bèlgica i Holanda. 

el seu anterior disc, “Revoltosa” també 

està editat pel segell Kasba Music. En la mateixa 

Bongo Botrako ha 

comptat amb el dissenyador i il·lustrador cubà 

Roberto Ramos per crear un digipack que en 

desplegar aconsegueix més d'un metre de 

veuen il·lustracions amb un 

fort contingut social, relacionat amb les lletres 

Amb aquesta portada afegeixen 

recompensa a l'esforç de comprar música. 
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és un grup de Tarragona que fa 5 anys va iniciar la seva trajectòria 

El 20 de març del 2008 van fer el seu primer concert a Tarragona, i el 2009 van treure 

una primera maqueta autoproduïda amb 7 cançons que es podien descarregar des del 

web. Amb aquesta maqueta van aconseguir moltes descàrregues i  finalment, a 

eball discogràfic, "Todos los días 

Amb aquest disc van iniciar una gira on van comptar amb la col·laboració de Gambeat 

ajudar a produir el seu directe, una de les claus 

del seu èxit que els va portar per països com Holanda, Itàlia, Suïssa, França i Àustria. La 

cançó que posa nom al disc va tenir un moment àlgid durant el 2011, els jugadors de la 

et espontàniament la van agafar com a himne per celebrar 

A finals del 2012 estrenen el seu últim treball “Revoltosa” i amb només cinc anys de 

mestissatge més potents de l’Estat 

ixò els ajuda a arribar 

a les masses i seguir fent gires per la península i a altres països europeus com França, 
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COMPONENTS  

Uri Giné - Veu 

Nacho Pascual - Guitarra 

Xavi Vallverdú - Teclat 

Gorka Robert - Bateria 

Xavi Barrero - Trompeta 

Oscar Gómez – Saxo 

David Garcia – Baix 

 

 

 

  

 

 

 

 

DISCOGRAFIA  

2010: Todos los días sale el sol 

(Kasba Music)  

2012: Revoltosa (Kasba Music)
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as sale el sol  

2012: Revoltosa (Kasba Music) 
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7.1.6. La Pegatina 

La Pegatina és un grup de Montcada i Reixac (Barcelona) que inicia la seva trajectòria 

musical fa deu anys. Des d'aleshores ha editat quatre treballs discogràfics i ha dut a 

terme més de set-centes actuacions. Ha aconseguit vendre quaranta mil discs (cinc mil 

d'aquests al Japó, Alemanya, Holanda, Bèlgica i França). Ha actuat per més de quinze 

països i s’han consolidat com un dels grups imprescindibles en els grans festivals 

estatals. Sempre de la mà de l’autogestió, la descàrrega gratuïta i les xarxes socials, on 

compten amb 158.000 seguidors a Facebook i 52.000 seguidors a Twitter. 

El grup va néixer el 2003, influïts per l’ambient del barri Gòtic de Barcelona. Utilitzen el 

mestissatge, un estil inconcret que fusiona diversos estils originant noves sonoritats. El 

2006 van gravar el seu primer disc “Al carrer!”. Aquest treball va ser finançat per ells 

mateixos. Així es va iniciar la seva autogestió en el moment de portar els comptes, els 

webs, el marxandatge, els dissenys… Com en tots els discs de La Pegatina, en aquest hi 

trobem col·laboracions d’artistes i amics i també diversitat de llengües en les lletres 

per tal d’obrir fronteres. 

La Pegatina va intentar presentar el seu primer disc a diverses discogràfiques, però cap 

discogràfica es va voler arriscar. Amb el material ja enregistrat van decidir donar la 

opció de descarregar gratuïtament el disc des del seu web. 

Amb aquesta primera iniciativa d’autogestió, que des d’aleshores els ha acompanyat 

com a filosofia de treball, van aconseguir dos anys després, 4.500 còpies venudes, 

180.000 descàrregues directes d'Internet i una gira per Suïssa, França, Itàlia i Espanya, 

on van fer més de 250 concerts.  En el concert de final de gira a la Sala Apolo de 

Barcelona, van vendre totes les entrades deu dies abans de l'actuació. Van ser 

nominats al premi “Disc Català de l'Any 2007".  

Al febrer de 2009 van presentar el disc “Via Mandarina”, gravat a un estudi 

professional de Barcelona i entrant per primera vegada a una discogràfica, acordant la 

descàrrega gratuïta del seu treball. En la gira de 2009 van actuar a Espanya, Anglaterra, 

França, Alemanya i Suïssa, entre d'altres. 
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Durant el 2010 el grup es consolida com un fenomen que trenca amb tots els vells 

fonaments de la indústria musical, adherit contínuament a les xarxes socials i seguit 

per milers de fans. Tot i formar part del circuit no comercial reben el premi al Millor 

Artista Pop/Rock del 2009 per la revista Enderrock i també el premi a la Millor Pàgina 

Web (www.lapegatina.com).   

El febrer de 2011 presenten el disc “Xapomelön” novament amb la discogràfica Kasba 

Music. En aquest disc hi trobem 21 cançons que barregen l’energia amb la diversió i els 

jocs de paraules amb la solvència creativa. Gallec, euskera, anglès i francès, a banda 

del català i el castellà.  

A finals de febrer de 2013 publiquen el seu quart disc “Eureka!”, que conté 15 cançons,  

en aquest treball van intentar exprimir el seu potencial i han aconseguit una sonoritat 

més sofisticada sense perdre l’alegria que característicament desprenen. 

La Pegatina és un grup que sempre s’ha mostrat innovador tecnològicament. Han 

estudiat la utilitat de la tecnologia en els grups i ells mateixos han realitzat cursets per 

aplicar aquestes eines. En una cançó del seu últim disc, els seus seguidors van 

col·laborar amb uns missatges de veu a través de la plataforma uWhisp i també van 

crear un videojoc per a mòbils on ells viuen diverses aventures. 

En els dos últims anys s’ha de remarcar el seu treball fora, on han estat cap de cartell 

en festivals holandesos i xinesos. La filosofia de descàrrega gratuïta del grup ha repartit 

gairebé deu milions de còpies dels seus discos per tot el món.  
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COMPONENTS  

Ruben Sierra: Veu i guitarra 

Adrià Salas: Veu i guitarra 

Ovidi Díaz: Calaix flamenc, percussió i 

ambients 

Ferran Ibáñez: Baix i contrabaix 

Axel Magnani: Trompeta 

Romain Renard: Acordió 

Sergi López: Bateria 

 

 

 

 

DISCOGRAFIA  

2007: Al Carrer (Autoeditat)  

2009: Via Mandarina (Kasba Music) 

2011: Xapomelön (Kasba Music) 

2013: Eureka! (Kasba Music) 
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7.1.7. Kasba Music 

Kasba Music és una jove discogràfica que neix fa una dècada a Catalunya, amb les 

grans revolucions musicals d’aquell moment. Defensen un repartiment just dels 

beneficis amb els seus representats i toleren la descàrrega gratuïta dels seus artistes 

generant un ideal de discogràfica flexible. 

Actualment aquesta empresa es situa a Sants i s’encarrega de facilitar i millorar la 

gestió dels grups, els promocionen i distribueixen els discs internacionalment. 

El seu ventall de representats cobreix una àmplia gamma d'estils musicals, el seu 

treball difon música i cultura i ajuda als artistes a crear un vincle amb el públic. 

Representen els treballs de 60 grups: Amparo Sánchez, Baciamolemani, Barcelona 

Explota, Black Baudelaire, Bolson, Bongo Botrako, Brujo, Buritaca, Canteca de Macao, 

Chalart58, Chamito, Che Sudaka, Cheb Balowski, Color Humano, Cranc, El Son de la 

Chama, El Toubab, Freedom Street, Fufü-Ai, iagoalaiaga i els detectius salvatges, José 

el Chatarra, Juanito Piquete, Kayo Malayo, La Banda del Panda, La Bundu Band, La 

Familia Rústika, La Kinky Beat, La Limoncello, La Pegatina, La Sra. Tomasa, Lo Petit 

Comitè, Los Kalakos, Lost Romanes, Lutah, Microguagua, Micu, Muerdo, Muyayo Rif, 

Nanai, Naraina, Niche Flow, Nour, Omelé, Paula Pitzalis, Poet In Process, Quäsar, Ràbia 

Positiva, Reggae Night Reunion, S Curro, Sagarroi, Samueliko y los Guailers, Sonido 

Internacional, Sr. Wilson, Tashkenti, Van de Ramah, Willy Fuego, Xazzar, Xøc, Yacine & 

the Oriental Groove i Zulu 9.30. 
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7.2. Entrevistes 

Les següents entrevistes han estat realitzades als artistes o empresaris anteriorment 

anomenats. Aquestes entrevistes s’han dut a terme amb la intenció de rebre una 

explicació de primera mà sobre la utilitat de l’autogestió musical, entendre l’ofici que 

practiquen, el treball que realitzen i l’opinió i les conseqüències de la crisi discogràfica. 

Aquest apartat consta de quatre entrevistes escrites i tres entrevistes enregistrades en 

un DVD que trobareu a l’annex. 

 

7.2.1. Cesk Freixas 

Aquesta entrevista de vint-i-tres preguntes va ser realitzada al millor exemple de 

micromecenatge musical de Catalunya, en Cesk Freixas.  

Entrevista enviada i resposta el dia 14 octubre del 2013, mitjançant correu electrònic. 

 

1. Cesk, farà quasi una dècada que vas iniciar la teva trajectòria musical, com 

recordes els teus inicis? 

El gener de 2014 farà deu anys. Els recordo amb molt de “carinyo” i molta 

passió, la sensació d'estar començant una cosa que no sabia on em duria, amb 

la innocència dels primers anys, desconeixent-ho tot, però amb ganes 

d'aprendre-ho tot, també. 

 

2. Avui en dia és molt difícil viure de la música, ho has aconseguit?   

Avui dia és difícil viure, treballis del què treballis. No és un problema sectorial, 

és un problema estructural. Com a treballador cultural entenc que sí, que 

aquest sector, el de la música, té uns condicionants i uns inputs diferents a les 

altres feines, més que res perquè la viabilitat d'una proposta musical no depèn 

estrictament del creador, sinó del públic, dels mitjans, del moment, del lloc...  
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És complicat perquè des de l'administració no s'ofereixen facilitats. L'Estat 

espanyol és molt agressiu pel que fa al control professional amb els 

treballadors culturals, i hauria de tenir legislació especial per a un sector de 

l'economia que és fràgil. 

 

3. En quin moment creus que et vas sentir capaç de professionalitzar-te? 

Quan vaig veure que si no facturava perdia alguns concerts. Aleshores vaig 

valorar la possibilitat de donar-me d'alta com a autònom, i és en aquest 

moment que em plantejo la necessitat de portar cap a la professionalització tot 

el que envolta aquest projecte cultural. Bàsicament, mirar de millorar 

qualitativament les condicions de treball. 

 

4. En alguns treballs has estat recolzat per discogràfiques, però en d’altres no ha 

estat possible o no ho has volgut. Què t’aporta la discogràfica i què t’aporta 

anar per lliure?  

En el segle XXI, una discogràfica és un intermediari més. No m'interessa ser-hi a 

dins perquè crec que són els principals culpables de l'especulació capitalista 

que va patir el sector de la música als anys 90. Es van carregar tot el teixit 

econòmic musical amb la instauració de preus abusius. A dia d'avui, el més 

senzill són els segells discogràfics, que se n'ocupen de la distribució, que és el 

que interessa a l'artista: que els discos siguin a les poques botigues que 

queden, per tal que el públic els puguin comprar. 

 

5. Has trucat mai a la porta d’una discogràfica i t’has trobat amb pegues?  

Mai no hi he trucat. Només he format part d'una, RGB Suports, i tan sols vam 

firmar un contracte per un disc. 

 

6. Amb quina empresa de manegament treballes actualment?  

Actualment treballo dMusical, de Badalona. 
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7. Amb quina discogràfica treballes actualment? 

No és una discogràfica, sinó un segell discogràfic. Temps Record, de Terrassa. 

 

8. Tu coneixeràs força el panorama musical català, com veus les noves 

generacions d’artistes? Creus que els joves mereixen més recolzament per 

part de les discogràfiques? 

Jo veig molta diversitat i qualitat. Cada mes surten propostes noves que ocupen 

un espai dins l'escena que aporta públic nou i diferent. Això és bo, i mai abans 

no havia passat. Els joves han d'apostar per l'autogestió i l'autoedició, i trobar 

el seu circuit lluny de les estructures econòmiques discogràfiques, perquè avui 

són gegants amb els peus de fang. La música mereix més reconeixement per 

part de l'administració, això sí. 

 

Molt grups, com La Pegatina tenen una filosofia d’autogestió, s’emporten feina cap a 

casa que distribueixen entre els components. Un es dedica a fer de relacions 

publiques, l’altre disseny, un altre fa de tresorer, xarxes socials...  

9. Tu ets un cantautor individual i em preguntava com t’organitzes. Tu també 

tens feina a casa? Quan arribes a casa què fas?  

Buff! Moltíssima! Autogestiono tot aquest projecte jo sol, malgrat 

m'acompanyin i m'ajudin altres persones en diversos temes. Des de contestar 

correus, programar assajos, reunions amb el mànager, reunions amb l'oficina 

de premsa, gestions econòmiques, creació de cançons... 

 

10. Com portes l’actual contractació, venda de discs, marxandatge... Tu sol te’n 

fas càrrec o disposes d’ajuda? 

Jo sol. La part econòmica la gestiono jo sol, amb l'ajuda d'una gestoria, però les 

vendes les gestiono jo. La contractació és feina del mànager. 
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Amb la crisi discogràfica i els alts preus de molts discs últimament molts artistes com 

tu decideixen regalar el seu disc a través de la xarxa per tal de fer promoció i 

aconseguir concerts, com també els teus companys Txarango.  

11. Perquè utilitzes aquesta estratègia? 

Perquè em sembla genial, és la millor manera d'arribar a la gent.  

Tenim el disc en lliure descàrrega a la nostra web, a la secció de discografia. 

 

12. Hi ha molts factors que permeten que un músic pugui viure d’aquesta feina, 

alguns es dediquen a vendre discs, d’altres només obtenen beneficis dels 

directes i alguns altres valoren moltíssim el marxandatge, si em permets la 

pregunta, d’on obtens més beneficis? 

Dels directes. És l'espai natural del músic. Per això cal millorar en qualitat 

aquest lloc, perquè és aquest el nostre lloc de treball. 

 

Cesk, tu ets un artista força actiu a Internet, en les xarxes socials, passes dels 21mil 

seguidors a Facebook, i dels 19mil a Twitter. 

De fet aquesta entrevista no seria tant còmode sense aquesta eina. 

13. Consideres que Internet és una eina clau en l’actual món musical? Per què? 

Totalment, perquè permet arribar a milers de persones sense passar pel filtre 

de cap mitjà de comunicació. És una eina vital per a nosaltres, ens permet fer 

promoció constantment, i mantenir una relació directa amb les persones que 

ens segueixen. 

 

Internet i les Xarxes socials també han estat clau en el teu microfinançament a 

Verkami, on intentaves aconseguir aportacions dels teus seguidors per tal d’arribar 

als 7.500€ i finançar així el teu darrer disc. Vas acabar exitosament amb 10.847€.  
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14. El Crowdfunding es cataloga com una alternativa als préstecs bancaris, ho 

veus així? Com va sorgir la idea de finançar el teu projecte utilitzant el 

Crowdfunding? 

Totalment. Jo no volia passar per un banc, perquè hagués sigut una 

incoherència amb els meus principis ideològics. Aleshores el micromecenatge 

va obrir aquesta porta, la del finançament col·lectiu i cooperatiu. En el fons, és 

la venda anticipada del disc. Si la gent ho entén i ho comparteix, és brutal viure-

ho com a experiència. 

 

15. Existeixen diversos espais on pots utilitzar aquesta eina, perquè vas confiar en 

Verkami? 

Perquè era la primera que s'instaurava a casa nostra, i perquè després d'unes 

xerrades em va semblar fiable, transparent i il·lusionant. 

 

A canvi de les aportacions dels seguidors vas oferir recompenses que anaven des de 

una aparició als agraïments fins a grans lots de recompenses i concerts privats, 

imagino que els seguidors ja han rebut les recompenses, una persona va decidir 

aportar 750€, a canvi, entre d’altres coses, tenia la recompensa d’un concert privat. 

16. Han rebut doncs les recompenses? Aquest concert ja s’ha realitzat? Com va 

anar el concert? Et va sorprendre aquesta impactant aportació?  

D'això ja en fa un any i mig. No va passar ni un mes després de la sortida del 

disc que tothom ja tenia totes les recompenses. El concert privat també el vam 

fer l'estiu passat, i tot va ser molt emotiu, més tenint en compte que ha sorgit 

una amistat amb les persones que van fer aquesta aportació econòmica. 

 

17. Com és el procés de creació d’una cançó? Entra acabada a l’estudi? 

Acostuma a ser lent, tot i que la lentitud, per a mi, és relativa. Una cançó, de 

mitjana, passa entre 1 i 2 dies al taller d'idees. Al cap d'aquests dies, la cançó ja 

està acabada. A l'estudi no només està acabada, sinó que hi arriba vestida i 
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guarnida, gràcies a la feina importantíssima de l'arranjador i productor musical 

Víctor Nin. 

 

18. Com fas la promoció del disc? 

A través d'una oficina de premsa que hi ha a l'empresa de manegement 

dMusical. 

 

Cesk, aquesta entrevista es volia centrar principalment en la teva gestió però 

aprofitant la sort d’entrevistar-te no voldria deixar passar la oportunitat per 

preguntar-te sobre ”La cançó protesta”. 

19. La cançó protesta és una de les teves característiques, fer cançons protesta té 

mèrit per valentia, ja que no saps com pots ser jutjat, i pot ser un factor clau a 

l’hora d’aconseguir o perdre concerts, vaig errat?  

Sí, correcte. Se m'han tancat moltes portes, però sempre m'ha important ben 

poc, això. 

 

20. Com va sorgir la idea de fer música d’autor i cançons reivindicatives? Amb 

quina finalitat? 

Va sorgir amb naturalitat. Jo escoltava cantautors de protesta catalans i sud-

americans, i les primeres cançons tenien una estètica musical i literària molt 

semblant. Per a mi és una necessitat, un fet natural. 

 

21. Aquest estil reivindicatiu o la cançó protesta t’ha portar mai problemes? 

Creus que tels pot portar més endavant?   

M'ha dut intents de censura, agressió i amenaces. Però no em fa por. Jo estic 

molt tranquil fent el que faig. Crec que la cultura ha de complir una funció 

social, d'acompanyament a un moment i un procés de canvi. Per això canto, per 

canviar-ho tot. 
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22. Actualment hi ha discogràfiques que aposten per música d’aquest estil, per 

exemple RGB management ha optat per promocionar música en català, i a 

Propaganda pel fet trobem una diversitat d’artistes que defensen uns ideals, 

trobes que és positiu això? 

I tant. Si es fa de manera natural, sense interessos pel mig, sempre ha de ser 

bo. 

 

23. La música de cantautor creus que està en decadència, aneu creixent, o esteu 

en un terme mig? 

Després d'un silenci imposat durant la transició, la cançó de protesta està 

agafant un nou impuls als Països Catalans. I no només aquí, sinó que a nivell 

internacional està apareixent una fornada de joves cantautors i cantautores 

que dóna a entendre que és un gènere musical amb vigència i amb públic. Jo 

sóc molt optimista! 
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7.2.2. Itaca Band 

Aquesta entrevista de disset preguntes va ser realitzada a un exemple de grup 

autogestionat que gira per Europa però encara ara no ha aconseguit viure de la 

música.  

Entrevista realitzada la tarda del dia 2 novembre del 2013, entrevista transcrita d’un 

enregistrament d’àudio i vídeo que vaig realitzar a Montcada i Reixac (Barcelona). 

 

Itaca Band heu fet molts concerts en només 5 anys de vida,  vau començar amb una 

formació força diferent a la actual i amb només una mitja de 23 anys ja heu tret dos 

discs d’estudi. 

1. Mitja dècada després d’iniciar la vostra trajectòria musical com recordes els 

inicis? 

Bé, doncs realment des de els inicis fins ara no ha canviat gaire cosa, penso que 

seguim amb la mateixa il·lusió i crec que aquest és una mica el secret que ens 

ha permès poder arribar on estem ara. Amb il·lusió, molta energia i ganes de 

créixer sense saber de què va aquest món de la música vas creixent i sense cap  

gran pretensió arribes a això, a fer concerts, que al final és el que vols, per això 

fas música bàsicament.  

 

2. Avui en dia és molt difícil viure de la música, ho heu aconseguit?   

No, encara no, està així la cosa... La cultura està devaluada i actualment pagar 

les taxes que estem pagant i lo poc que s’inverteix en cultura doncs estem 

bastant sentenciats, tant els músics com qualsevol altre manifestació artística 

de qualsevol tipus. Fins que no aprenguem a valorar això no podrem viure d’una 

cosa que ens agrada tant. 

3. Treballeu en alguna empresa de manegament actualment?  

Si, aquest any dos mil tretze em començat a treballar amb la nostra pròpia 

discogràfica, amb la que hem tret el nostre segon disc. Ha estat un any de 
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prova. No sabíem com anava això dels managements i discogràfiques , tot era 

nou. Com sempre vam prendre la decisió de seguir endavant i realment estem 

molt contents. Al final d’una temporada fem un balanç i veiem que la cosa ha 

crescut endavant i el projecte d’Itaca Band va creixent. 

 

4. Amb quina discogràfica o segell treballeu actualment? 

Amb Propaganda pel fet, que alhora ens porta el management. 

 

5. Heu trucat mai a la porta d’una discogràfica i us heu trobat amb pegues? Com 

veu entrar la discogràfica actual?  

No, fins al moment no, de fet vam entrar sense plantejar-ho. Va ser casualitat, 

ens vam posar en contacte amb ells per una altre motiu i vam acabar explicant 

que trèiem un disc i que si el volien escoltar… Es van interessar i vam acabar 

així. En cap moment ens havíem plantejat treure un disc amb una discogràfica o 

alguna cosa així, però mira, es presenten oportunitats, fem un balanç de coses 

negatives i positives i al final decideixes arriscar-te. Algunes vegades surt bé 

però d’altres no ens ha sortit bé. 

 

6. Hi ha molts factors que permeten que un músic pugui viure d’aquesta feina, 

alguns es dediquen a vendre discs, d’altres només obtenen beneficis dels 

directes i alguns altres valoren moltíssim el marxandatge. Si em permeteu la 

pregunta, d’on obteniu més beneficis? 

Dels directes. Senzillament per una raó, en aquesta època en que Internet està 

en primera plana és molt fàcil vendre el disc a Internet i l’utilitzes més com a 

una eina promocional a l’hora de donar-te a conèixer i que puguin sorgir més 

contractacions. I és aquí on podràs tenir més beneficis. Tot i així els beneficis 

són bastant escassos, però bé, són els que ens permeten com a mínim poder 

autogestionar el grup. No es poden repartir a nivell individual però sí que ens 

permet poder pagar el local, la furgoneta... Les despeses que genera tenir un 

grup, que no són poques.  
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7. Vosaltres coneixereu força el panorama musical català, com veieu les noves 

generacions d’artistes? Creieu que els joves mereixen més recolzament per 

part de les discogràfiques? 

Clar que sí. Tot grup des de que comença desitja trobar contractacions i que la 

gent els escolti. I òbviament falten plataformes per tal que aquests grups  

emergents puguin sortir endavant i donar-se a conèixer. Penso que la cultura 

està força endarrere d’interessos com hospitals o educació, si no invertim en 

això fins que aquesta mentalitat no canviï, ens seguirem mantenint a la cua. 

 

Molt grups, com La Pegatina tenen una filosofia d’autogestió, s’emporten feina cap a 

casa que distribueixen entre els components, un es dedica a fer de relacions 

publiques, l’altre disseny, un altre fa de tresorer, xarxes socials...  

10. Vosaltres també utilitzeu l’autogestió oi? Em preguntava com us 

organitzeu, tu també tens feina a casa? Quan arribes a casa què fas?  

Si que és veritat que ens hem de repartir la feina, no et pots limitar a només a la 

part musical com assajos i concerts. Però aquest any ens hem alliberat de força 

feina formant part d’aquest col·lectiu. Així que realment quan arribem a casa, i 

com molts, ens dediquem als nostres estudis, estem acabant les carreres, fent 

un màster...  

De moment no podem focalitzar la vida en la música ja que ens hem de cobrir 

l’esquena, cadascú ordena els seus interessos prioritzant algunes coses més i 

altres coses menys però al final el fet de que seguim aquí després de set anys 

ens permet prioritzar també el grup. 
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Sou un grup que des de els inicis utilitzeu tant el català i el castellà 

11. Que us aporta combinar diverses llengües? Per què ho feu? 

Sobretot en aquest últim disc “Remà” moltes lletres ens han sortit en castellà. El 

meu cap funciona en castellà i el que em surt és en castellà, també m’agrada 

molt el català i pensem que hem de seguir potenciant-ho. El resultat és aquest 

disc tant en castellà com en català. No és un problema, els idiomes estan per 

comunicar-se, no ha de ser font de conflicte. 

 

Vosaltres sou un grup molt actiu a les xarxes socials, rodegeu els 6mil seguidors a 

Facebook i els 2mil a Twitter. 

12. Considereu que Internet és una eina clau en l’actual món musical? Per 

què? 

Sí, està claríssim. El paper d’una discogràfica s’ha de reinventar. Gràcies a 

Internet podem fer arribar el nostre disc a tot el planeta, cosa que abans era 

impensable. Ara ens poden enviar missatges des de qualsevol lloc del planeta 

de gent que ha escoltat el disc, veus des d’on s’han descarregat els discs, saps 

on estan els teus seguidors i això realment és gràcies a Internet. Hem de veure 

Internet com una oportunitat i no com una trava, i aprofitar-se’n. Avança la 

tecnologia i avança la cultura. 

 

Actualment esteu fent la gira de presentació del vostre segon disc “Rema”, que és 

pot descarregar gratuïtament des del vostre web. Ja en el vostre primer disc vau 

decidir a pujar-lo a Internet en descàrrega gratuïta. 

 

13. Per què us veu decidir a regalar-lo?  

Ho vam plantejar com una eina de promoció i no com una eina d’ingressos, 

perquè realment el nostre contracte discogràfic ha estat molt modest. No 
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podíem pretendre enfocar aquest disc com una manera de guanyar diners sinó 

com una carta de presentació. 

14. Com és el procés de creació d’una cançó? Entra acabada a l’estudi? 

No, ni molt menys, també va ser nou per nosaltres. Durant el procés les cançons 

van canviar molt durant la preproducció, producció i les mescles de l’estudi. A 

vegades no te n’adones però obtens un resultat diferent i algunes cançons van 

canviar totalment. Penso que deixar coses a l’atzar també és la gràcia de 

l’estudi. 

 

No sou un grup callat, en el primer disc destaca un missatge positivista, en aquest 

darrer disc notem que en les lletres hi ha una “desobediència”, un desacord amb el 

sistema i unes lletres amb un tarannà reivindicatiu. He entrevistat a artistes apolítics, 

com La Pegatina, i d’altres més reivindicatius, com en Cesk Freixas. 

15. Em preguntava si creies que és bo que la música i la política moltes 

vegades vagin lligats. 

Crec que en el moment en que vivim la música és una eina per transmetre 

missatges i cal aprofitar-ho. Transmetem uns missatges però en cap moment 

ens etiquetem en qualsevol casella. Som molta gent al grup i cadascú te les 

seves ideologies, tot i que al final acabem coincidint tots. No vam néixer com un 

grup polític, totalment al contrari. Però les cançons han de portar una lletra i 

quan ens posem a escriure ens surten les vivències d’ara mateix i com que surt 

de dins expresses el que sents. Tot i que considero que són lletres molt obertes, 

qualsevol pot fer-les seves i interpretar el que vulgui. Pensem que la gràcia 

d’aquestes lletres és que no es tanquen només a un tema. 

 

 

 



L’AUTOGESTIÓ MUSICAL   
 

63 
 

16.Durant la vostra carrera també heu comptat amb col·laboracions de 

productors de directe. Què us aporta? 

Sí, durant el 2008 vam treballar la producció del directe amb el baixista de “La 

Kinky Beat”. El coneixíem i ens va ensenyar moltíssimes coses. Va posar ordre a 

les idees, ja que tots veníem d’una branca diferent i estàvem començant. Era 

tot molt nou per nosaltres. Ens va ajudar amb una visió subjectiva que permetia 

mirar més per l’essència de la cançó que pels instruments. En l’actualitat ja no 

comptem amb cap productor però encara seguim aplicant consells d’ell.  

 

17. Com us arriben les oportunitats de tocar a l’estranger? I com us les 

plantegeu? 

Doncs això ha estat fruit de les ganes de créixer i expandir-se. Ningú vindria a 

trucar a casa, ho teníem claríssim, així que vam agafar furgonetes i vam pujar 

cap al País Basc picant als locals, coneixent a la gent. Els primers anys tocàvem 

en “xiringuitos”, després vam agradar allà i l’any següent ens van portar a la 

festa major, i d’aquí ens volien en algun festival on ens podien veure cinc mil 

persones. Ja saps com funciona tot això, d’un concert en surt un altre i d’aquest 

dos més, i així successivament. Tant en el País Basc com en qualsevol altre lloc 

com a l’Aragó, Galicia o països estrangers. 

Sempre hem utilitzat el mateix mecanisme, anem a allà per donar-nos a 

conèixer. Són gires deficitàries, t’has de plantejar que estàs estalviant durant 

tots els concerts per Catalunya per tal d’agafar una furgoneta de set o vuit 

persones, pagar els allotjaments...  No deixen de ser despeses, i les condicions 

dels músics per poder tenir una setmana per anar a obrir mercat són 

complicades. 

 

 

 



L’AUTOGESTIÓ MUSICAL   
 

64 
 

7.2.3. Qui’k Discos 

Aquesta breu entrevista de quinze preguntes va ser realitzada a un exemple de botiga 

de discs de llarga experiència que ha viscut la crisi discogràfica des de dins. 

Entrevista realitzada la tarda del dia 4 de desembre del 2013, transcrita d’un 

enregistrament d’àudio que vaig realitzar a Reus. 

 

1. Com va sorgir la idea de crear una botiga de discs? Amb quina pretensió?  

La botiga antigament va ser d’electrodomèstics, i dels electrodomèstics de 

gamma blanca va entrar el que li dèiem de “gama marron” que és de so, com el 

tocadiscs de l’època o el radiocasset, ja que estem parlant dels anys setanta. 

Amb aquests aparells musicals vam entrar al món de la música. 

 

Imagino que sou admiradors de la música i el format físic. Com ja sabreu existeix 

gent que afirma que el disc ha mort. Se segueixen venent discs però 

proporcionalment les botigues online com iTunes estan agafant volada. 

2. Creus que realment ha mort el format físic?  

Està morint, jo crec que li queden uns anys, però uns anys de caiguda ja que si 

mires la trajectòria notes que cada any es va venent una miqueta menys. Es 

consumeix menys música física, tot i que, com molt bé dius, pugen els temes 

digitals com iTunes. Pot quedar, com ha quedat amb el vinil, el melòman que 

vol tenir el seu disc físic, però serà de minories. 

 

3. Per què creieu que hi ha gent que ha deixat de comprar discs?  

Perquè ha sortit el tema digital, senzillament això. De música crec que se’n 

segueix consumint, com a mínim així m’ho vull creure, però no es compra el 

disc. I això passa sobretot amb les generacions noves. Si estiguessis aquí veuries 
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que la majoria de gent que consumeix música és gent gran, majoritàriament de 

quaranta o cinquanta anys en amunt; o bé adolescents molt joves que els hi 

agrada tenir els discs físics. Però hi ha un impàs entre els vint i trenta anys que 

han deixat de comprar discs. 

 

També cal tenir en compte que el format físic genera una allau de seguidors que ja 

des de els vinils consideren que el disc és un tresor que cal conservar i valorar com 

cal. 

4. Què creieu que aporta el format físic que no ens aporta el digital? 

Mira, d’entrada és una cosa que toques, ho tens a les mans. Si ets seguidor de 

l’artista, i esperes que surti el disc, vols obrir-lo i veure el llibret amb les lletres i 

el número de cançons. Això et dóna alguna cosa més que baixar-ho de Internet 

sense veure ni la cara de l’artista. És totalment diferent. 

 

Durant les entrevistes diversos artistes em van comentar que aquesta crisi 

discogràfica va originar-se per culpa dels alts preus marcats per les pròpies 

discogràfiques. Coincideixen en que es va fer un abús del preu i això tard o d’hora es 

pagaria?  

5. Esteu d’acord en que aquesta crisi fou causada pels alts preus?  

No, perquè pensa que actualment un disc està més barat que dotze anys 

enrere. 

A l’època on no existia el tema digital venies a comprar un disc i a menys de tres 

mil pessetes no trobaves res, són divuit euros. 

Ara ho trobes tot per sota els 18 euros, és a dir que han passat dotze anys on 

tot ha pujat moltíssim però en el nostre de la música ha baixat moltíssim. 
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I la música, ni que valgués cinc euros cada disc, no en vendries ni un, perquè la 

gent ho troba car, com que ell ho pot escoltar i ho pot baixar a cost zero, 

qualsevol preu més alt de zero ja és car.  

Vull dir que jo puc tenir tots els discs de la botiga a cinc euros, tu vols dir que en 

vendria cent vegades més? No, estic segura que no. 

 

6. Com heu notat vosaltres aquesta crisi discogràfica i l’actual? Com heu 

aconseguit fer front a aquesta crisi?  

Mira, quan nosaltres estàvem al carrer Llovera, que era una botiga més menuda 

que aquesta, estava treballant jo i tres treballadors, érem quatre treballant 

però hi havia dies que no donàvem abast, sobretot en èpoques de Nadal i en 

èpoques fortes d’estiu. Havíem de posar més treballadors. 

En campanyes de Nadal vam arribar a ser entre set i nou persones atenent al 

públic, actualment a la botiga estic sola. Vull dir que la crisi ha afectat d’entrada 

i de forma estatal amb comiats. Moltes companyes i majoristes han tancat. 

Crec que hem aconseguit fer front a la crisi gràcies a què quan ja va començar a 

baixar el tema dels discs, el que vaig intentar va ser complementar la botiga 

amb altres articles. Vam començar a posar marxandatge musical, com 

samarretes, dessuadores, gorres o tot tema de regal com tasses, motxilles... 

Actualment et puc dir que a la botiga hi ha un percentatge igualat entre discs i 

marxandatge. 

 

En aquest moment una clienta, juntament amb la seva filla em prenen durant uns 

minuts a la entrevistada.  

És una coincidència però han entrat a comprar marxandatge del grup de moda per 

moltes de les adolescents, ells són “One Direction”. Darrere d’elles un home compra 

una figureta. 
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Acaba de vendre un coixí, un collaret, un calendari, una figura i només un disc. 

Ha volgut aclarir-me, però, que això és una mica atípic, segueix facturant més per 

música que per altres productes durant el Nadal. I en la resta de l’any un 70% música i 

30% marxandatge. 

 

7. Vosaltres creieu que existeix realment “l’artista producte”?  

Sí, i tant. L’artista producte existeix, hi ha una factoria impressionant que 

explota tot el que pot aquest artista, un exemple és la casa Disney.  

O d’altres com els actuals “One Direction” o “Justin Bieber”, aquest últim acaba 

de complir els divuit anys i li pot quedar un any o dos com a molt, i ja està, el 

proper disc es vendrà una miqueta, el següent una miqueta menys... Després 

agafarà més volada “One Direction” i quan aquests estiguin una miqueta grans, 

ho passaran als següents. 

És un tipus de producte creat només per això. Mires enrere i ha passat igual 

amb els “Jonas Brothers”, “Miley Cyrus” o amb les mítiques “Spice Girls” de fa 

vint anys. Sempre hi ha estat, aquest tipus de producte.  

Comencen molt joves i sempre els reemplacen productes nous, sempre. 

De fet resulta arriscat entrar a una discogràfica per aquest aspecte, t’asseguren 

una pujada molt forta però això de mantindre-ho ja és més difícil. 

 

Imagino que a vosaltres, com a les altres botigues intermediàries us arriba un 

producte amb un preu predeterminat el qual modifiqueu per aconseguir un mínim 

de beneficis.  

8. Vaig errat? Com decidiu el preu dels vostres productes?  

Correcte, hi ha un marge comercial. Nosaltres sempre comprem a preu de cost, 

sobre aquest preu de cost cal posar l’IVA i el marge comercial que tenim. 
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“La Pegatina” em va comentar que una de les claus de la resistència de les botigues 

de discs el trobem en el marxandatge. En moltes botigues intenten superar aquesta 

crisi del format físic mitjançant la venda d’altres productes, com samarretes, figures, 

entrades... 

9. Vosaltres també utilitzeu la venda d’aquests productes. Què es pot trobar en 

la vostra botiga?  

Des de marxandatge com samarretes, figures, coixins, gorres, tasses, tamborets, 

quadres o pòsters, polseres, collarets o encenedors fins a cinema, llibres i 

joguines com trencaclosques, però sempre tenen la música de referència. 

 

És cert que la pirateria ha estat un factor important però també cal tenir en compte 

que les botigues online, com iTunes i Amazon per exemple, agafen volada, així com 

grans multinacionals com el Fnac o també llocs de streaming com el popular Spotify. 

10. Vosaltres creieu que la competència actual se situa en la pirateria o realment 

són tots aquests “grans peixos” els que estan debilitant el negoci del que 

formeu part? 

No, és la pirateria, totalment la pirateria. FNAC pot pujar, però perquè moltes 

vendes són online, i cal tenir en compte que també tenen molt de marxandatge. 

A tot arreu s’ha notat un augment en marxandatge. Jo vaig començar a tenir 

marxandatge fa molts anys, uns deu anys, quan gairebé ningú apostava per 

aquest tipus de producte. Vaig començar amb molt poqueta cosa i cada vegada 

n’he tingut més. 
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Deixant ja de banda aquest tema de la crisi discogràfica, us voldria fer algunes 

qüestions sobre la societat que ens envolta, demanar-vos opinió. 

11. Vosaltres coneixereu força la música emergent del panorama català, com el 

valoraríeu? Creieu que falta recolzament per part de les discogràfiques?  

Sí, sí que en falta, però tampoc tenim discogràfiques a Catalunya, ens queda 

Disc Medi i Picap, la resta són molt menudes i minoritàries.  

Aquestes distribuïdores tant petites no permeten al botiguer fer petites 

comandes ja que hi ha d’haver un mínim de compra. 

Jo apostaria per què en el tema català hi hagués un estil de cooperativa on tots 

els que graveu música i no podeu tenir la oportunitat d’enregistrar un disc per 

una multinacional o qualsevol d’aquestes cases que hi ha, tots tinguéssiu lloc en 

una agrupació on accedíssiu a una distribució global de tots. És a dir, que si per 

Internet una persona d’Olot t’escolta i vulgui el teu disc, tingui la oportunitat de 

poder-lo comprar, cosa que ara és impossible. Sense distribució no pots fer 

arribar un disc físic fora de la teva zona. 

Crec que així els botiguers també podríem tenir de tot, cosa que ens facilitaria 

molt la nostra feina.  

 

12. Què opineu sobre que grups autogestionats, els quals no estan en un principi 

recolzats per discogràfiques, com La Pegatina, Bongo Botrako o Txarango, 

autoeditin els seus treballs per tal d’aconseguir més promoció i contractació? 

A mi em sembla genial però crec que amb una cooperativa com la que abans 

t’he comentat tots aquests grups tindrien altres sortides, sense necessitat d’una 

discogràfica. 

Cal tenir en compte que editar un disc no és massa car, el problema és la 

distribució i comerç d’aquest. Jo apostaria per una cooperativa així. 
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Parlant amb Bongo Botrako ,em va comentar que s’ha obert un gran ventall 

d’artistes i treballs visibles a Internet, tants que potser a vegades la tria pot resultar 

“perillosa”. 

13. Com qualificaríeu el criteri musical actual?  

Clar, amb aquest gran ventall d’oportunitats el públic ha de ser suficient 

intel·ligent per saber distingir el que li agrada o no li agrada i el que és bo i no és 

bo.  

El que no és bo, per molt que circuli per Internet, no es vendrà mai. Ara bé, 

dóna oportunitat a tothom. No ho trobo malament.  

Un exemple recent el trobem en el cas del “Pablo Alborán”, un cas a estudiar. 

Un noi que tocava la guitarra i cantava les seves composicions però les 

discogràfiques no el van veure capaç. Va decidir pujar a Internet un tema que va 

tenir molt èxit, la discogràfica EMI el va agafar i ara està girant pel món. 

 

14. Opineu que aquesta societat valora la música i l’art en general com es mereix 

o considereu que encara som un país força endarrerit en aquest aspecte? 

Crec que en aquest aspecte musical encara estem una mica endarrerits. No hi 

ha de fons una cultura musical bona on per exemple els pares ensenyin als 

nens. Hi ha alguna família que sí però normalment, no.  

Hi ha molta gent que els hi parles d’un músic i et diuen que és un bohemi. No es 

prenen seriosament que és una professió com una altra.  
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15. Com veieu el futur de les botigues de discs?  

A morir totes. Pot quedar en un mínim pels melòmans i especialistes però si no 

tens, com tinc jo, altres productes, no es podrà sobreviure. 

Però pensa que jo, amb 36 anys de carrera que porto, sobretot en aquesta 

última fase, he vist tancar tants negocis de música... 

A Catalunya hi havien molts majoristes importants per Espanya. No en queda ni 

un. 

Fins i tot Discos Castelló va tancar. I no només això, també moltes botigues com 

les  de molts companys i amics de la professió. 

Crec que encara ens queda una miqueta, pensa que la gent de la generació dels 

quaranta en amunt no compren per Internet, però clar, el problema està en el 

jovent que puja. Si aquesta entrevista me la fas d’aquí deu anys tu ja en tindràs 

uns trenta i els que pujaran potser ja ni hauran vist el format. S’acabarà 

perdent.  
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7.2.4. Atlántida Estudio 

Aquesta breu entrevista de dotze preguntes va ser realitzada a un exemple d’estudi de 

gravació que ha viscut el moment àlgid dels grups autogestionats i l’aparició dels petits 

estudis de gravació.  

Entrevista enviada i resposta el dia 11 de Desembre del 2013, mitjançant correu 

electrònic. 

 

1. Per començar, em podries explicar breument la història del vostre estudi de 

gravació?  

En un principi vaig tenir un petit estudi a casa meva. Jo anava als locals d’assaig 

dels grups a gravar i després mesclava a casa. Això va ser una gran escola per 

aprendre a treballar en las situacions més complicades possibles. Quan vaig 

acabar l’escola de so vaig estar treballant en un estudi a L’Hospitalet i després 

d’un parell d’anys treballant allà em vaig decidir fer l’actual estudi: La 

Atlántida. Primer vaig tenir un local al costat de l’ajuntament, al carrer Ciutat, 

que tenia una sala de control i una petita sala de gravació. Aquell local el 

compartia amb un estudi de màstering i un altre de mescla. A poc a poc em vaig 

quedar amb tot el local per l’estudi. Tot i així necessitava un local més gran pel 

nou equip, així que fa dos o tres anys vam passar a l’actual local de Poble Nou. 

 

2. Com va sorgir la idea de crear un estudi? Amb quina pretensió?    

Des de petit he estat sempre enregistrant sons, primer amb un casset i després 

vaig tenir un senzill ordinador. Sempre he volgut tenir un estudi de gravació. 

 

Els avenços informàtics i reduccions de preu per l’augment de producció i amb la 

corresponent competència han permès una facilitat per crear un estudi emergent. 

Actualment no resulta tan difícil trobar un lloc on enregistrar una cançó, ja no només 
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tenen els estudis les discogràfiques. De fet, en cases particulars també és possible 

iniciar-se en aquest món.  

3. Vosaltres formeu part d’aquest moviment? Com heu notat aquest augment 

notable d’estudis de gravació emergents? 

Ara mateix qualsevol pot tenir un estudi bàsic però un estudi professional és 

una mica més complicat, més que res pel tema de l’aïllament acústic i la 

qualitat sonora de l’espai. El nostre estudi vol ser molt més que un simple espai 

per gravar. Volem  ser un lloc alternatiu pels grups i artistes que no volen 

sentir-se com un grup més a l’estudi i que busquen alguna persona que durant 

el procés gravació sigui un més a la banda, per intentar aportar consells tot i 

saber que l’opinió del grup és la més important. 

S’ha notat força ja que les discogràfiques han anat descendint i any rere any es 

van sumant els artistes al moviment d’autogestió i finançament del seu treball. 

 

4. En l’actualitat vosaltres treballeu més per discogràfiques o per grups 

autogestionats que es financen ells mateixos els treballs? Com us ha afectat 

l’actual crisi a empreses com la vostre? 

Doncs la gran majoria són grups autogestionats, tot i que alguns tenen 

discogràfica. Ells es fan càrrec del cost de les gravacions i així obtenen més 

control sobre la seva música. Així també són els propietaris dels drets de la 

mateixa. La crisi ens ha afectat com a tothom, ja portem un parell d’anys sense 

pujar els preus i a vegades tenim mesos més fluixos. 

 

5. Els vostres clients tendeixen a penjar a Internet el seu treball de forma 

gratuïta?  

El percentatge s’apropa al 100%, d’artistes que posen la seva música a Internet 

de forma gratuïta. Només no ho fan aquells artistes que la discografia no els ho 

permet. 
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6. Creieu que la culpa de l’enfonsament del disc físic recau en els alts preus 

fixats per les pròpies discogràfiques?  

Crec que això començà fa dècades, la indústria musical sempre ha abusat dels 

compradors de música i dels músics.  Però fins ara l’única opció per accedir a la 

música era pagant i això ha canviat amb Internet. Ara els usuaris i els grups 

tenen la possibilitat de distribuir la seva musica de manera gratuïta tot i que 

considero que això també té els seus inconvenients ja que molta gent ha deixat 

de valorar la música i no tenen en compte ni el temps ni el cost que implica 

crear un disc.   

 

Parlant amb Bongo Botrako em van comentar que s’ha obert un gran ventall 

d’artistes i treballs visibles a Internet, tants que potser a vegades la tria pot resultar 

“perillosa”. 

7. Com qualificaríeu el criteri musical actual?  

Per a gustos colors que diuen... ara pots escoltar música electrònica japonesa, 

death metal nòrdic i ska mexicà al moment. I crec que això sempre és positiu. El 

problema, però, és que molta gent no es molesta en investigar una mica i 

buscar noves músiques. També cal tenir en compte que als grups els hi resulta 

més difícil aconseguir l’atenció del públic per l’excés de oferta. 

 

8. Com us organitzeu la feina d’estudi? 

Depenent del projecte. Tant jo com l’Edgar (el meu soci al estudi) produïm 

grups. Quan és una producció meva jo estic tot el temps i ell em fa suport i 

quan és una producció seva jo m’encarrego de la part tècnica. Entre tots dos 

escollim el backline que utilitzarem en l’enregistrament. Aleshores ell es posa a 

treballar amb la banda i a gravar i després jo faig la mescla. A l’estudi tenim un 

parell de nois que ens ajuden amb l’edició i també ens ajuden durant la 

gravació. 
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9. Les cançons entren ja acabades a l’estudi?  

No sempre, potser a nivell d’estructura algunes ja estan acabades però tot 

canvia molt a l’estudi, ja que s’intenten millorar les coses que al local no es 

podien. 

 

10. Vosaltres deveu conèixer força la música emergent del panorama català. Com 

el valoraríeu? Creieu que falta recolzament per part de les discogràfiques?  

Considero que la part més important és el recolzament del públic. Si el públic 

va als concerts i s’estima als grups catalans la resta anirà perfecte. Els grups 

haurien de pensar que poden estar a la discogràfica que sigui, que sense públic 

no faran res. El més important és tenir cura del públic. 

 

11. Opineu que aquesta societat valora la música i l’art en general com es mereix 

o considereu que encara som un país força endarrerit en aquest aspecte? 

Estem força endarrerits, encara no veiem que la nostra cultura és el que ens fa 

país. La política passa, les modes van canviant i els ismes no tenen la 

transcendència que té la cultura. La música existeix des de fa molts anys, tot i 

així encara és viva i es toca arreu del món. La música mereix més valoració. 

 

12. Quin és el futur que creieu que us espera als estudis de gravació? Noteu 

augment o descens?   

Crec que només funcionaran aquells estudis que vulguin millorar diàriament, 

superant-se disc rere disc. El factor humà és el que fa un estudi millor o pitjor, 

no els micròfons o la taula de mescla. 
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7.2.5. Bongo Botrako 

Aquesta entrevista va ser realitzada a un proper exemple de grup autogestionat que 

gira arreu del món. 

Entrevista enregistrada amb àudio i vídeo la tarda del dia 31 d’octubre del 2013 a 

Tarragona. 

 

7.2.6. La Pegatina 

Aquesta entrevista va ser realitzada a l’exemple més important de grup autogestionat 

de Catalunya. 

Entrevista enregistrada amb àudio i vídeo la tarda del dia 19 d’octubre del 2013 a 

Montcada i Reixac. 

 

7.2.7. Kasba Music 

Aquesta entrevista va ser realitzada a un exemple de discogràfica que va néixer durant 

la crisi del format físic i que sempre ha anat creixent. 

Entrevista enregistrada amb àudio i vídeo la tarda del dia 20 de desembre del 2013. 

 

 

 

 

 

 

Aquestes tres importants últimes entrevistes es troben adjuntades al DVD de l’annex 3. 
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8. Conclusions 

Aquest projecte és el resultat d’un any de treball. Se’n poden extreure i 

conceptualitzar moltes idees rellevants sobre el món de l’autogestió musical. 

Realitzant-lo he après la magnitud de la crisi discogràfica i la posterior autogestió, la 

importància que té i tot el que representa. Les entrevistes m’han donat tota la 

informació i tota l’experiència que em faltava i que també voldria destacar en aquesta 

conclusió. 

Actualment, i en general, la feina d’un músic no es valora com es mereix. La professió 

de músic és menyspreada i moltes vegades ni considerada. Aquest és un dels primers 

errors que van provocar la severa crisi discogràfica. Els quadres i encara ara els llibres 

són valorats en el seu format físic. Es considera molt diferent tenir un print il·lustrat 

que tenir l’arxiu en JPG. Tot i que aquests prints són simples còpies del quadre fet a mà 

en una alta resolució. Els admiradors d’il·lustradors compren els prints tot i saber que 

ells mateixos podrien imprimir l’arxiu des de casa. En música això no passa, no és 

molta la gent que decideix comprar el disc per tal de fer créixer el seu artista preferit. 

La gent jove té a l’abast tanta música que creu que pagar per ella resulta absurd, i és 

per això que prefereixen descarregar la música. 

Ja ho deia Bob Dylan : "els temps estan canviant". 

La música s’ha transformat, la manera de fer i d’escoltar música ha canviat amb l’ús de 

la tecnologia. Les discogràfiques pensaven que l’augment de popularitat del format 

MP3 seia un procés molt complex i no li van donar la importància necessària pensant 

que seria fàcil de resoldre si es convertís en problema. No canviar la seva manera de 

vendre els productes i seguir utilitzant únicament el suport físic fou el seu màxim error, 

ja que cada vegada es van vendre menys discs. 

De fet, la botiga de disc està en un procés d’extinció, elles mateixes afirmen que d’aquí 

poc hauran de plegar i canviar d’ofici. I no és d’estranyar ja que la majoria de gent que 

segueix comprant música ho fa mitjançant Internet: utilitzant botigues digitals com 

l’Itunes, o botigues online que permeten un cost menor del disc físic com l’Amazon. 
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Les discogràfiques doncs, ara que se n’han adonat  de tot això, han decidit acceptar les 

condicions dels compradors i permetre la compra digital per Internet, on els clients 

poden seleccionar les cançons preferides d’un disc sense necessàriament comprar-lo 

tot.  

En deu anys, les vendes de discs han caigut en picat. I és que tot el que puja baixa, 

diuen. Així s’ha notat en un clar exemple: la compra de discs per cotxes; amb els petits 

reproductors dels cotxes els discs sempre hi han estat presents, però ara hi ha més i 

més aparells que permeten importar MP3 des de l’ordinador.  

Els grups fins ara sempre han estat lligats per les discogràfiques com a productes de 

temporada amb excessius condicionants. Però això en moltes ocasions està acabant, ja 

que per temptadora que sembli moltes vegades aquesta oferta no és acceptada pel 

músic. Amb tot això són molts els artistes que han decidit crear un nou model per tal 

de guanyar-se la vida amb la música: l’autogestió. 

L’autogestió no espera la voluntat d'altres per realitzar les conviccions pròpies. Així 

doncs, els grups fan tot allò que poden, s’inicien sense empreses col·laboradores, i 

moltes vegades en un futur busquen empreses que els vulguin ajudar sempre i quan 

respectin les seves condicions. I ho aconsegueixen, ja que tenen suficients seguidors 

com per aconseguir concerts.  

Aquests grups autogestionats emergents saben que no viuran de la música gràcies als 

discs, cosa que si feien els seus ídols. Els temps han canviat, entre d’altres coses, això. 

Ara els ingressos dels músics provenen majoritàriament dels concerts. Però actualment 

aconseguir contractacions no és fàcil. Si l’artista vol participar en festivals de música és 

necessari un ampli públic assegurat. Per tant els grups han de preocupar-se 

d’aconseguir-lo, i així ho fan.  

A Internet es pot aconseguir qualsevol disc gratuïtament. És tant ampli el ventall que 

mai es podrà censurar. Així doncs, la millor estratègia que han estudiat els grups és la 

de deixar ells mateixos el treball en lliure descàrrega al seu web. En aquests webs es 

troba el correu de contractació del grup i també les xarxes socials en les quals 
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participen, així el seguidor pot estar al corrent de tot això i difondre els continguts amb 

les seves amistats fent créixer el cercle i el corresponent boca a orella.  

No només això, els seguidors que van fins al web oficial del grup sempre podran trobar 

una agenda amb els propers concerts.  

Aquestes accions conformen l'estratègia amb l'objectiu d'aconseguir el màxim nombre 

de concerts i corresponents beneficis. 

 La idea de publicar un disc i tocar a les ciutats més poblades del país ha caducat. Avui 

en dia alguns grups es passen mig any realitzant concerts, i sempre intentant obrir-se a 

nous països per crear una enyorança i tornar per omplir. Darrere un grup 

s’emmascaren milers d’estratègies com aquesta. No només calen bons músics per 

triomfar, calen pensadors. 

Estem vivint una època musical preocupant, els artistes que sonen a les radiofórmules 

són aquests pocs artistes-producte que normalment són impulsats des d’un altre país. 

Així doncs, els grups d’aquí no troben recolzament enlloc, molta gent no valora aquest 

art com cal.  

Una vegada acabat el treball i amb totes les entrevistes realitzades puc afirmar que 

amb el temps els grups autogestionats han sabut aprofitar-se de les difícils situacions. 

Quan Internet els va prendre les ventes de discs, Internet els va regalar una gran xarxa 

de contactes i possibles futurs seguidors. Amb aquests seguidors arribaran els 

concerts. 

Quan les discogràfiques van preferir no apostar per ells, les noves discogràfiques 

emergents els van poder acollir generant un nou ideal capaç de resistir la crisi viscuda. 

Amb elles van aconseguir deixar de portar l’etiqueta de producte de temporada i 

seguir venent discs durant molts anys, amb uns seguidors fidels que coneixen la lluita 

d’aquests grups i els valoren i respecten com cal. 

Quan les ràdios van deixar d’emetre cançons de grups sense discogràfiques potents, 

els grups es van agafar a Internet i ho van utilitzar com a megàfon, potenciant les 

plataformes de ràdio online i els espais de reproducció automàtica online com 

Youtube, potenciant així també la creativitat dels videoclips. 
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Quan els bancs van intentar proposar préstecs perillosos per tal de finançar discs, els 

mateixos grups van utilitzar el micromecenatge, que els va permetre recaptar tots els 

fons necessaris pel finançament dels treballs. I van rebre tot aquest finançament 

gràcies a les aportacions dels seus mateixos seguidors.  

I finalment, quan els polítics han decidit retallar la cultura del país, els músics han 

utilitzat el micròfon, i amb missatges de revolta, han aconseguit explicar als seus 

seguidors com se senten. I aquests, mitjançant les xarxes socials, també han fet créixer 

aquesta insatisfacció i malestar. 

Aquest treball, com qualsevol altre, té uns objectius inicials, i penso que s’han 

complert. Si més no la part pertinent a augmentar els meus coneixements sobre el 

tema i ampliar les meves oportunitats a l’hora d’utilitzar l’autogestió. L’altra part, la 

d’entretenir, fer amena la lectura i interessar el lector ho ha de dir el mateix receptor 

del treball, però les primeres impressions han estat bones. 

I és que en aquest treball no es pretenia buscar els culpables de la crisi discogràfica. 

Aquest treball vol mostrar tota la feina que s’amaga darrere del grup que no està 

recolzat per aquests monstres discogràfics capaços de controlar tot el mercat en què 

participen. La solució que proposen els músics és anar a concerts, per molts discs que 

ara es venguin els beneficis estaran molt repartits, les quantitats que arriben són tan 

poques que els beneficis que obtenen arriben quasi totalment mitjançant les 

contractacions dels concerts.   

En la part més pràctica, el contacte que he aconseguit amb els meus músics referents 

ha estat incanviable. Segurament la millor experiència que he viscut realitzant aquest 

treball és l’amistat que m’han brindat tots ells. Tot i que crec que m’he posat a prova 

també com a periodista. He aprés moltes coses. 

Després d’aquest any de treball em considero encara més fascinat per la música. 

Gràcies a aquest treball he conegut a cantautors, grups, discogràfiques, botigues de 

discs i els consells que tots ells m’han donat ja comencen a ser aplicats en el projecte 

de la meva vida. 
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He après tant sobre l’autogestió musical que no canviaria res del que he fet fins aquí. 

M’il·lusiona pensar tot el que he aconseguit en els escenaris i tot el camí que em queda 

per recórrer. Crec que no trobaré feina tant maca com la de fer feliç a tanta gent 

alhora, i després d’aquest treball encara n’estic més segur. Ho intentaré donar tot per 

viure de la música en un grup autogestionat. 

No volia acabar el treball sense demanar un canvi de mentalitat i una valoració a la 

feina no artística que els grups realitzen actualment. Els grups ja no només treballen 

ens els assajos o dalt de l’escenari sinó que ara treballen també a baix, on es 

reparteixen la feina que requereix l’autogestió, com si d’una autèntica empresa es 

tractés.  M’agradaria afegir que crec que si aquesta societat valorés com cal la potser 

desconeguda feina del grup autogestionat tot seria més fàcil. En aquest moment de 

crisi les empreses no volen córrer riscos, però els grups autogestionats l’únic risc que 

corren és el de no tenir concerts. I valorant-los més crec que els obtindrien. 
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10. Annex 

 

10.1. Patent fonògraf  
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10.2. El micromecenatge de Cesk Freixas 

Aquest llistat mostra totes les aportacions que van realitzar i les recompenses que van 

rebre els seus seguidors mitjançant el micromecenatge de Verkami. 

 

Aportant 1€ 

(VAN ACONSEGUIR 2 MECENES) 

Tindràs el nostre agraïment etern. 

 

Aportant 5€ 

(VAN ACONSEGUIR 20 MECENES) 

Aparició als agraïments (crèdits al llibret) del quart disc. 

 

Aportant 10€ 

(VAN ACONSEGUIR 101 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Aparició als agraïments 

del quart disc. 

 

Aportant 20€ 

(VAN ACONSEGUIR 283 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Un exemplar signat del 

quart disc + Aparició als agraïments del quart disc. 
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Aportant 30€ 

(VAN ACONSEGUIR 40 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Un exemplar signat del 

quart disc + Un cartell promocional signat + Aparició als agraïments del quart disc. 

 

Aportant 50€ 

(VAN ACONSEGUIR 13 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Un exemplar signat del 

quart disc + Un cartell promocional signat + Visualització en primícia del primer 

videoclip del quart disc + Aparició als agraïments del quart disc. 

 

Aportant 75€ 

(VAN ACONSEGUIR 1 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Un exemplar signat del 

quart disc + Un cartell promocional signat + Visualització en primícia del primer 

videoclip del quart disc + Un exemplar del tercer disc 'La mà dels qui t'esperen' + 

Aparició als agraïments del quart disc. 

 

Aportant 100€ 

(VAN ACONSEGUIR 10 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Dos exemplars signats 

del quart disc + Un cartell promocional signat + Visualització en primícia del primer 

videoclip del quart disc + Un exemplar del tercer disc 'La mà dels qui t'esperen' + Dues 

entrades per assistir al concert de presentació oficial del quart disc + Aparició als 

agraïments del quart disc. 
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Aportant 200€ 

(VAN ACONSEGUIR 2 MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Tres exemplars signats 

del quart disc + Un cartell promocional signat + Visualització en primícia del primer 

videoclip del quart disc + Un exemplar del tercer disc 'La mà dels qui t'esperen' + Sis 

entrades per assistir al concert de presentació oficial del quart disc + Aparició als 

agraïments del quart disc + RECOMPENSA EXCLUSIVA (amb l'aportació de 200€): 

Assistència a l'estudi per a quatre persones en un dia de gravació. 

 

Aportant 500€ 

(NO EN VAN ACONSEGUIR CAP) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Quatre exemplars 

signats del quart disc + Un cartell promocional signat + Visualització en primícia del 

primer videoclip del quart disc + Un exemplar del tercer disc 'La mà dels qui t'esperen' 

+ Deu entrades per assistir a alguns dels concerts de presentació del quart disc (amb 

llibertat d'escollir dates i llocs) + Aparició als agraïments del quart disc. 

 

Aportant 750€ 

(VAN ACONSEGUIR UNA MECENES) 

Enviament en primícia del quart disc en format digital (mp3) + Cinc exemplars signats 

del quart disc + Un cartell promocional signat + Visualització en primícia del primer 

videoclip del quart disc + Un exemplar del tercer disc 'La mà dels qui t'esperen' + Deu 

entrades per assistir a alguns dels concerts de presentació del quart disc (amb llibertat 

d'escollir dates i llocs) + Aparició als agraïments del quart disc + RECOMPENSA 

EXCLUSIVA (amb l'aportació de 750€): Concert particular (d'un màxim de 50 persones 

invitades com a públic). 
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10.3. DVD 

En aquest DVD podreu trobar les entrevistes realitzades al grup Bongo Botrako i La 

Pegatina, capdavanters de l’autogestió musical a Catalunya; i a Kasba Music, una jove 

empresa que planteja un nou model de discogràfica més flexible.   

 


