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1. Introducció 
L elecció de fer un LP amb llibre va ser una proposta 

que combinava la major part de les propostes que tenia 

en ment (gravar un disc, escriure un llibre i crear un 

curtmetratge animat, entre altres que no tenen tant a 

veure amb el projecte final, com dissenyar un videojoc). 

Finalment vaig pensar en una fusió de tot pensant en l àlbum dels Beatles Magical Mystery Tour, un àlbum de l any  el qual fou llençat al mercat amb un llibre amb 

fotografies de la pel·lícula que utilitzava el disc de banda sonora, il·lustracions basades 

també en la pel·lícula, les lletres de les cançons, etc. Un objectiu així aporta molts 

avantatges al treball en funció del seu valor per la seva varietat, convertint-lo en 

quelcom multidisciplinari que aconsegueix recollir diversos temes de branques molt 

diferents com tecnologia, humanitats, música, dibuix artístic i disseny gràfic. Volia 

insistir en que el disc fos gravat en vinil per diversos motius entre els quals es podrien 

destacar el plus de presentació i de contingut de treball que aporta i l adquisició d un coneixement que m aportava com a aficionat a la m’sica analògica com, per exemple, 

com gravar un disc de vinil de forma independent i a on. Finalment, per donar 

consistència a les tres disciplines artístiques que presenta el projecte complet, vaig tenir 

la idea de que, amb una part de col·laboració del tracklist del 

disc, els diferents textos i les il·lustracions que els 

complementin, intentessin explicar la història d una vida. En 
el món de la música, una idea així no és nova, sent els millors 

exemples de projectes semblants els àlbums Tommy dels 

Who o The Wall de Pink Floyd, per relatar biografies fictícies amb cançons, entre altres milers d exemples. I, tot i que 

prefereixo aferrar-me més a la idea base de Tommy per ser 

més clara en el seu objectiu, el meu projecte segueix més els passos de The Wall per similituds amb l obra, tals com valdre s d altres mitjans en el cas de The Wall, la 

pel·lícula i titelles o escenografia en alguns concerts en viu i videoclips) o presentar una 

Magical Mystery Tour, álbum de 1967 

Tommy, àlbum conceptual de 
biografia fictícia del grup anglès 
The Who 
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major diversitat de gèneres musicals com balada de guitarra acústica, rock barroc, hard 

rock o rock psicodèlic. A més de presentar, des del meu punt de vista, una manera de 

veure el món més crítica que Tommy, centrant-se en els traumes, la decadència humana, 

etc. Per últim, en la part del llibret, els textos que apareixerien serien textos quasi 

abstractes –generalment de caràcter filosòfic– relacionats amb les etapes de vida a les que es fan referència en el disc, acompanyades d il·lustracions figuratives que, igual que 

la idea de la il·lustració de la portada, emulen l estil de l il·lustrador anglès John Tenniel. ), com a ’ltima condició, vaig decidir que l àlbum havia d estar en anglès, per motius d influències musicals. 
1.1. Objectius 

 Descobrir com gravar en vinil de forma independent. 

 Comparar entre els diferents formats de reproducció sonora. 

 Millorar tècniques de producció musical. 

 Crear una obra multidisciplinària relacionada amb l escriptura, el dibuix i la 
música. 

 Conèixer millor els procediments per a produir un àlbum. 

 Millorar tècniques de disseny gràfic i composició. 
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2. Contingut del disc 

El disc consta de la música gravada, del llibret amb escrits diversos, de les 

il·lustracions que acompanyen els escrits i de la mateixa caràtula del disc. Tot el 

contingut del disc està en anglès, ja que la major part de la música rep inspiració d artistes de parla anglesa, com ACϟDC, Bob Dylan, Tom Waits, Pink Floyd, els Beatles, 

entre altres. La resta del contingut està també en anglès per a concordar amb la part musical, ja que tot són complements de la narració d un concepte en el qual es centra el 
disc. 

2.1. Caràtula 

La caràtula no només és important per a donar una impressió encertada del contingut de l àlbum i cridar l atenció del receptor, així com el titular d una noticia o un anunci, també 
pot tenir una funció expressiva amb un significat simbòlic. 

Mentre que existeixen portades amb aquest caràcter expressiu, 

com la del disc Fragile de Yes, Hotel California dels Eagles o Use 

Your Illusion Vol. I & II de Guns N’ Roses, a moltes se li busca un significat ocult, com és el cas de les diferents portades d àlbums 
dels Beatles analitzades com a pistes que fessin créixer la 

llegenda de Paul is Dead, la qual diu que el baixista del grup, Paul McCartney, va morir l any  i va ser substituït per un doble. 
La idea principal de la portada és il·lustrar el concepte del pas del temps i l avenç en la vida de l individu. Per aquest motiu, la portada ha de representar en un principi quelcom que ens acompanya durant tota la vida i trets importants d aquesta en un pla 

inferior, intentant no crear metàfores visuals molt òbvies com, per exemple, un rellotge 

que simbolitzés el pas del temps o, com a mínim, no convertir-lo en el tema principal d aquesta. Finalment, es optar per unes botes, fent referència al camí que s ha de seguir 
des del naixement fins a la mort. Per una q“estió d estètica, les botes que apareixen a la 

portada van acabar sent les botes-peus de René Magritte. De fons una maleta de mà 

Àlbum Use Your Illusion Vol. I, del grup Guns N  Roses 
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oberta en forma de llibre, de nou, fent referència al viatge. Aquesta conté pocs objectes com una figureta d un maneki-neko blanc1, una caixa d aquarel·les que simbolitzaria l esperit creatiu i la mentalitat individual de la persona; per simbolitzar etapes fosques o tristes de la vida, el cap d un bebè de joguina; una gorra per simbolitzar un objecte 
material que expressi o exalti la personalitat o la identitat individual; una rèplica en 

miniatura de la nau estel·lar U.S.S. Enterprise de l univers de Star Trek, que simbolitza l instint explorador i el descobriment en general; per últim una consola Game & Watch2, 

barrejant el concepte del temps amb el concepte del joc, creant una metàfora una mica 

més original que la del simple rellotge i també més interessant referent al punt de vista 

de la vida com a un joc amb límit de temps. Tot i que al principi dubtava entre fer-ne una 

fotografia en escala de grisos o una il·lustració similar a les del llibret, finalment s ha 
optat per fer el dibuix per al llibret i una fotografia composada a ordinador per a la portada, per a tenir més diversitat d imatge. La versió fotogràfica té aplicat un filtre de 
ratllat en blanc i negre que li dona un aspecte difús i altament distorsionat. La versió en dibuix és del mateix estil que la resta d il·lustracions del llibret, cosa que permet 
apreciar-ne millor certs detalls com el seu contingut. 

 

                                                        

1 Els maneki-nekos són figures de gats japoneses que mouen la mà cap endavant i cap endarrera. 
Segons la mà que mouen o el color que tenen, representa que cerquen un tipus diferent de fortuna. En 
aquest cas, els blancs cerquen la bona sort en general i la puresa. 

2 Les Game & Watch foren una sèrie de consoles portàtils del principis dels anys 80 que tenien la 
innovadora qualitat de ser tant una consola com un rellotge despertador. 

Alguns dels objectes presents en la portada. D’esquerra a dreta, la caixa d’aquarel·les, les botes de René Magritte, el 

maneki-neko blanc i la Game & Watch 
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El nom de l àlbum, A Life (en català, Una vida ), va ser triat de forma senzilla, 

responent a la pregunta hipotètica de quin és el concepte del que tracta l àlbum, explicat 
de la forma més substancial possible. De la mateixa manera, està escrit en lletra 

minúscula i en tipografia Old Typewriter, que imita la escriptura de les velles màquines d escriure amb els seus errors de pulcritud. També fa un joc de paraules amb la paraula 

Alive , literalment traduït com a viu . 

Esbossos de la portada es poden trobar a l annex. 
2.1.1. Manufactura 

La manufactura del disc, lògicament, ha estat diferent en el vinil i en l LP. En el cas de l LP, la major part del procés ha estat realitzat per la empresa que ha gravat la còpia en 

vinil, KopyRecord. Per a la impressió de la portada, s ha realitzat una impressió de la 

imatge de la portada i de la contraportada (la llista de cançons distribuïdes per cada cara 

del disc) amb paper corrent, plasmada sobre la superfície de la funda del disc i, després, 

plastificada. 

Per altra banda, la manufactura del CD ha estat més personal i complexa: en un 

principi, la intenció era fer-lo amb una funda de CD corrent, però, finalment, es va optar 

per fer-lo enquadernat, de manera similar a discs de llançament recent, com The Endless 

River de Pink Floyd, el qual també compta amb un llibret a l interior, cosa que el feia un 
referent perfecte. La coberta del disc és també la del CD, de forma similar al Magical 

Mystery Tour, així com s hauria fet si el format de la caràtula de l LP hagués pogut ser 
doble (veure 3.3.2. Presentació). Les portades són de tapa dura (300 g/cm²) i l enquadernat, tot i que en un principi s havia planejat de tela sintètica, finalment es va 

optar per cola blanca, per a abaratir costs. El llibret es troba grapat al llom de les cobertes i, finalment, el CD es troba a l interior de la contracoberta, subjectat per un 
cilindre de goma d uns mm de llargada per 1cm de diàmetre que en travessa el forat.  
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2.2. Música  

En la música del disc predominen els gèneres de balada de guitarra acústica i derivats del blues. Cada cançó, composada per mi o versionada, com s esmenta en la introducció 
del projecte i en la descripció de cada cançó, representa diferents etapes i successos d una vida fictícia. Tots els instruments i veus han estat interpretats per una sola 
persona (excepte en el cas de la cançó Mustang Sally, en la qual es compta amb veus 

femenines). Tot i això, en un inici es comptava amb algunes col·laboracions en certes 

pistes que haurien estat esmentades en la part teòrica de cada gravació, tals com pistes de bateria, parts instrumentals diverses, etc. L adquisició de coneixements en diferents 
instruments i de material d estudi nou va permetre completar el disc sense 

col·laboracions instrumentals.  

2.2.1. Procés de composició i tria de temes 

El tracklist, és a dir, la llista ordenada de pistes de l àlbum, està compost per vuit pistes, de les quals una meitat són temes propis i l'altra són composicions d altres 
músics, versionades en una mesura major o menor. La elaboració de cada tema propi ha 

seguit un procediment diferent, per tal d'abarcar una major varietat compositiva. 

Prelude to Birth és una improvisació molt lliure sobre un acord estàtic gravat a tres veus, 

barrejant escales, tipus de guitarres amb diferents efectes i altres gravacions sonores, 

Baby from Uranus és una composició de frases i estructures de rock/blues bàsiques que 

es van succeint entre elles, Angel va ser una peça instrumental a la que li vaig donar 

lletra a posteriori i Writer és una peça instrumental amb text recitat a sobre, mantenint 

una certa independència entre la veu i la instrumental. 

De les composicions pròpies, la més antiga i la única que no va ser composada expressament per l àlbum és Angel, la qual va ser composada al 2012 i gravada per 

primer cop el 2013, en pitjors condicions i amb un domini tant de tècniques de gravació 

com de tècnica de guitarra significativament menys avançada. Tot i que el resultat, considerant totes aquests obstacles, va ser millor de l esperat, la cançó ha estat 
totalment re-gravada per a l àlbum, canviant totalment la estructura rítmica, la 
instrumentalització i eliminant-ne la introducció. També, és la peça més elaborada 
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d entre totes les composicions pròpies, en el que a melodia es refereix, llevat d'haver-la 

composat en amb menys experiència que les altres.  

Per altra banda, la cançó de Prelude to Birth fou feta en menys de dues hores, fruit 

total de la improvisació, creada com a un experiment, una amalgama de sons sobre un acord estàtic sense cap norma establerta. Durant la creació d aquesta es va decidir 
emprar-la per a incloure-la a l àlbum. 

La següent cançó pròpia composada, Baby from Uranus, tot i que la idea de la cançó va 

néixer mig any abans de composar-la, a arrel d una fotografia en la que una persona tenia el cap d un bebè de joguina introduït dins la cavitat anal3, la cançó es va escriure 

per a tenir sentit dins del conceptualisme del disc en una estructura de rock & roll 

senzilla. 

Per últim, la cançó Writer va ser una de les més problemàtiques per diversos motius, 

però sobretot per la poca solidesa de la idea bàsica de la estructura de la cançó. L ’nic 
esquema era instrumental amb veu narrant a sobre . L estil de la instrumental va passar de peça de jazz blanc amb gran varietat d instruments, d estil semblant a Frank 
Sinatra, a instrumental només de piano, a piano i guitarra, orgue, sintetitzadors amb 

efecte psicodèlic i moltes altres propostes. En un inici es pensava en una instrumental 

improvisada sobre un acord estàtic, després sobre una progressió senzilla, etc. Fou la 

última cançó en iniciar la seva gravació. Irònicament, resultà en una de les peces pròpies 

millor avaluades. 

Una cinquena cançó pròpia estava prevista per a tancar el disc, de més de deu minuts 

de durada, anomenada Last Ten Words, molt similar a Prelude to Birth però molt més elaborada, similar a la m’sica d ambient electrònica new-age utilitzada per a fer 

exercicis de relaxació o de concentració, fortament inspirada en la música del disc 

Rainbow Dome Music de Steve (illage. Gran quantitat d efectes de sintetitzador, 

                                                        

3 El títol, Baby From Uranus, fa un joc de paraules comú en la llengua anglesa entre les paraules Uranus 
(Urà) i your anus  (el teu anus), que sonen igual. 
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majorment instrumental i amb tons binaurals que induirien a la son4. La cançó fou 

abandonada degut a les limitacions de durada del disc de vinil, i fou reemplaçada amb 

una versió de Hallelujah. 

Referent a la tria dels temes, tots han estat pensats per a encaixar amb el context de la 

història del disc, exceptuant Garbage Truck, que era un tema que tenia intenció de 

gravar anteriorment i que va resultar adient en el context del disc. La selecció de 

cançons ha variat de forma significativa, havent-hi en un passat cançons diferents 

planejades per a ser grabades, com Ride On, d ACϟDC, que en un principi havia d estar en 
lloc de Waiting on an Angel, i també God, d'en John Lennon, que havia d'anar en lloc de 

Hallelujah. També una cançó anomenada ’s Lust Medley va ser ideada per tal d omplir el buit entre l adolescència madura i l etapa adulta, mitjançant un mètode una mica més 
atractiu que posar una simple cançó nova, fer un popurri de diverses cançons per a 

aconseguir major diversitat en la mateixa pista i enfocar millor les diferents parts de l etapa vital en q“estió (les cançons eren Creep de Radiohead, I Am the Walrus dels 

Beatles, The Road de Tenacious D, I Love Rock & Roll dels Arrows, entre altres). Més tard, 

es va substituir per el clàssic de Wilson Pickett, Mustang Sally,, ja que un popurri tant 

llarg no era factible per la limitada durada del disc de vinil i, també, el procés d elaboració de tots els canvis de ritme i escala resultava massa complicat. A més, moltes 

cançons es van pensar per a entrar a l àlbum abans d haver especificat la primera versió 
del tracklist, tals com Lalena de Deep Purple, una versió metalera  de Circles de George 

Harrison (inspirada en la versió del disc Anthology 3), Spread Your Wings de Queen, una 

versió reggae de It Doesn’t Make Sense de Dave Bulmer... Els motius de no haver triat alguns d aquests temes són diversos, ja sigui per falta de idees alhora de crear una versió 
mínimament original, no saber com realitzar la idea de la versió ideada o, simplement, 

falta de preferència. 

                                                        

4 Els tons binaurals són ones sonores de baixa freqüència que estimulen al cervell, produint-li un 

efecte físic. Consisteix en que les dues ones, escoltades cadascuna per un canal respectiu de l estèreo amb auriculars, sonen simultàniament, tenint una d elles una freq“ència lleugerament menor 
(aproximadament uns 30kHz). 
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A més de l objectiu de constituir la història que dóna el concepte de l àlbum, també s ha intentat aconseguir una bona diversitat musical dins de les vuit pistes del disc, de forma que pugui cobrir més d un estil, ressaltant un cop més la intenció de polifacetisme 

del disc.  

2.2.2. Tracklist de l’àlbum 

 Prelude to Birth [CD 2:54 LP 0:30]: La idea original era fer una improvisació 

curta en guitarra acústica, similar a la introducció de guitarra de la cançó Baby 

Lemonade, de Syd Barrett, però la idea va evolucionar a una improvisació en 

escala frígia dominant5 sobre un acord vocàlic estàtic de La menor amb diversos 

efectes de so, guitarres i fragments de veu al revés. La idea principal de la 

composició del tema, semi-improvisada, feta per una sola persona, superposant 

pistes, de caire experimental, generalment instrumental tot i comptar amb 

gravacions de veu i gravat en una sola presa i sense emprar cap sintetitzador, és una descripció molt concreta d una altra cançó ja existent, i és que rep inspiració 
directa del tema Wild Honey Pie, de Paul McCartney, creat en condicions similars, superposant pistes i gravat d imprevist. La cançó culmina amb un plor de nadó 
que podria simbolitzar tant l'inici de la vida que 

narra el disc, així com la cançó simbolitza la estada 

del nadó abans de néixer flotant en la matriu. Per tal d  aconseguir una durada més adient a les limitacions del disc de vinil, la versió de l LP és la 
original accelerada fins a durar només 30 segons, amb dues pistes de so d una respiració forta que 
sonen cadascuna per un canal diferent de l estèreo, i culminant amb el plor  a velocitat 

                                                        

5 La escala frígia dominant és una escala que s utilitza en la m’sica aràbiga i en el flamenco. Pertany a 
la família del mode frigi, i s origina elevant-ne el tercer grau. Les diverses escales del mode frigi han estat 
utilitzades en una gran varietat de gèneres musicals com la música barroca, algunes cançons de western 
rock o el jazz. El seu us més antic data de la Grècia clàssica. 

Etiqueta del single de Wild Honey Pie, 
de Paul McCartney, inspiració per a la 
composició del tema. 
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normal. 

Personal:  

 Composició, veus, guitarra acústica (Yamaha APX-4A) i guitarra elèctrica 

(Epiphone Les Paul Bloodkeeper ): Andreu Martí 

 Baby from Uranus: Cançó amb diverses parts. Comença amb una part de hard 

rock ràpid amb riff en Si bàsic semblant a, per exemple, Rocker, d ACϟDC o Rock & 

Roll de Led Zeppelin; després una part de blues lent similar a Little Wing de Jimi 

Hendrix o a The Spy dels Doors en la que la melodia descendeix un to (La) amb el 

baix fent slap6 com a instrument bàsic; finalment, culmina amb un delta blues7 

acústic gravat amb un micròfon de baixa qualitat amb gran quantitat de soroll 

blanc8, imitant les gravacions de Robert Johnson dels anys 30, en el que la 

melodia baixa un to més (Sol).  

La lletra narra el naixement i vida del nostre protagonista, igual que cançons 

com Rambling Man dels Allman Brothers, Child of Babylon de Whitesnake, Walk 

On Boy de Doc Watson, etc. Al principi de la cançó, es veu al narrador d aquesta 
entusiasmat amb la seva arribada al món i, tal com expressen tant la melodia com 

la lletra, cada cop està més decebut amb aquesta en trobar falses les seves 

expectatives amb el món. 

Personal: 

 Composició, veus, baix (Ibanez GIO), guitarra acústica (Yamaha APX-4A), 

guitarra elèctrica (Epiphone Les Paul Bloodkeeper ) teclat (CASIO CTK-

591) i bateria (Yamaha DXplorer Herschlag ): Andreu Martí 

 Angel (To an Angel That I Used to Know) [4:27]: Balada lenta i trista de 

guitarra elèctrica neta que evoluciona a una balada de hard rock amb un solo 

                                                        

6 L slap és un tècnica per a tocar el baix que consisteix en donar cops a les cordes i estirar-les fent pinça 
amb el dit. 

7 El delta blues és discutiblement el primer gènere de blues, dotat amb estructures melòdiques 
bàsiques, notable austeritat generalment comptava només amb una sola guitarra i veu  i tendència a l ’s de l slide un tub de vidre o ferro que llisca sobre les cordes donant-les-hi un so característic) i afinacions en acords oberts. Els principals artífexs d aquest gènere foren Robert Johson, Blind Blake, Muddy Waters i John Lee (ooker. Rep el nom del delta del riu Yazoo, entre l estat de Mississipí i el de Tennessee. 
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agitat però amb la mateixa estructura rítmica. El so de la guitarra elèctrica neta fent arpegis amb el baix per sota simula el so d un orgue elèctric, donant un so 

pesat i angoixant. La cançó, en el tracklist, simbolitzaria el desamor adolescent. 

Mentre que la primera part està gravada de forma senzilla, només utilitzant una 

pista de guitarra, baix i veu amb una ocasional segona veu feta amb un efecte de 

segona veu. amb un subtil efecte de vent que se sent espontàniament, la segona part és recarregada, amb un solo similar a l estil d Eddie Van (alen, amb un baix 
dur i estàtic, base de guitarra elèctrica i instruments diversos com kazoos, una 

guitarra neta lleu de fons tocant en escala frígia, un crit que pertany a l antagonista del videojoc The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Skull Kid, xiulets, 

sintetitzador i una bateria remarcada i amb un notable reverb. La lletra és de d amor, bastant abstracta i simple, inspirada en algunes de les lletres de la banda sonora de l àlbum More, de Pink Floyd. 

Personal: 

 Composició, veus, baix (Ibanez GIO), guitarra elèctrica (Epiphone Les Paul 

Bloodkeeper ), bateria (Yamaha DXplorer Herschlag): Andreu Martí 

 Garbage Truck [CD 6:34 LP 5:01]: Versió d una cançó de garage rock amb estil 

de blues, amb un baix net remarcat, bateria lenta, guitarra fent frases en l instrumental, veu arrossegada i ronca, segones veus femenines i orgue elèctric 
rítmic ocasional, similar a la versió de Why Don't You Do Right de la pel·lícula 

Who Framed Roger Rabbit amb un toc més elèctric, acostant-se més a algunes balades d ACϟDC com Little Lover o The Jack. Les veus femenines són en realitat 

la mateixa veu que la del cantant 

principal, modificada amb el pedal 

de distorsió Voice Box de la marca 

Electro-Harmonix, que permet crear 

harmonies artificials  reproduint la 

veu una octava més amunt a la 

mateixa vegada que la veu real o, 

simplement, reproduir la veu més 

aguda, entre altres efectes. Per 

Presentació original de la cançó a la pel·lícula Scott 

Pilgrim VS.The World. 
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últim, en el solo de guitarra he improvisat un amagat solo de sintetitzador fent al·lusió al blues sintètic més actual per contrastar amb l estil d anys  que té la 
cançó en sí. La versió de l LP té el solo tallat. La cançó en sí en el context de l àlbum és una al·legoria del despertar sexual de l individu. Va ser composada originalment per el cantautor indie Beck, per a la 

banda sonora de la pel·lícula Scott Pilgrim VS. The World. 

Personal: 

 Composició: Beck Hansen 

 Veus, baix (Ibanez GIO), guitarra elèctrica (Epiphone Les Paul 

Bloodkeeper ), bateria (Yamaha DXplorer Herschlag ) (Estudi principal) 

i teclat (Roland E-15): Andreu Martí 

 Mustang Sally [04:10]: Com a pista alternativa 

adaptada a la limitada capacitat  del vinil gravat 

per ratllat, la cançó representa igualment l'etapa 

de joventut entre els 20 i 30 anys, des del punt de 

vista de l'estil musical que representa mostrat a la 

novel·la The Commitments8, és a dir "el soul és el 

ritme del sexe, del treball i de la política de la 

classe treballadora". De la mateixa manera, la 

interpretació de la cançó està fortament influïda 

per la versió interpretada per la banda sonora de 

la adaptació cinematogràfica del llibre, substituint 

els vents metalls d'aquesta per guitarres i amb 

una participació del piano considerablement més 

reduïda. 

                                                        

8 The Commitments és una novel·la irlandesa publicada a finals de la dècada dels vuitanta per l escriptor Roddy Doyle sobre un parell de joves m’sics dublinesos que, amb l ajuda d un amic que els 
assessori, formaran un conjunt de música soul amb personatges molt diversos, dels quals destaca el trompetista Joey The Lips  Fagan, un home d avançada edat que fa tot de lectures religioses sobre el soul i el seu significat, sent una d elles la que serveix de motiu per posar la cançó al disc. A principis dels anys 
noranta, es roda una adaptació cinematogràfica del llibre que compta amb interpretacions de totes les 
cançons que toquen a la novel·la, incloent la que ens ocupa, Mustang Sally. 

Caràtula de la pel·lícula The 

Commitments, que ofereix la 
simbología de la cançó en el context 
del concepte del disc. 
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Personal: 

 Composició: Wilson Pickett 

 Veu principal, baix (Ibanez GIO), guitarra elèctrica (Epiphone Les Paul 

"Bloodkeeper") bateria (Yamaha DXplorer Herschlag ) i teclat (CASIO 

CTK-591): Andreu Martí 

 Veus femenines: Laura Luceño 

 Writer: Cançó de lletra narrada inspirada en cançons de Tom Waits com Frank's 

Wild Years o Watch Her Disappear. La veu, distorsionada amb un efecte de baixa 

fidelitat9, també intenta imitar el timbre de veu ronc i trencat de Tom Waits. La 

instrumental és una balada en un to d escala poc definit, de sonoritat bastant 

mística, amb instrumental majorment composta per acords suspesos10, bateria 

tranquil·la fent ritme de swing lent amb ús majoritari del ride11, piano amb 

efectes de reverb i delay12, guitarra acústica fent acords, guitarra elèctrica neta 

molt subtil amb efecte de vibratto fent arpegis durant la segona volta, baix potent 

i estàtic acompanyant la bateria i, de fons, un efecte de so de pluja i tempesta, 

fent al·lusió al mal temps esmentat en la lletra de la cançó. Està lleugerament 

inspirada en la peça de Focus, La Cathédrale de Strasbourg. La veu es mostra poc 

nítida i en ocasions baixa de volum per a simbolitzar la possible falta d atenció de la persona que l escolta, donant a l oient un rol en el simbolisme de la peça.  
                                                        

9 La baixa fidelitat, comunament abreujat com a Low-Fi de l anglès, Low Fidelity  és un efecte sonor en 
el que la veu se sent distorsionada mitjançant una baixada de la fidelitat del so, com si sonés per una ràdio 
o un telèfon vell. Aquest efecte s obté augmentant desmesuradament el radi de freq“ències de banda 
(veure Procés i tècniques de gravació/equalització). 

10 Els acords suspesos són un tipus d acord tríades és a dir, de tres notes  amb una sonoritat bastant 
mística, molt emprats en la música psicodèlica, la clàssica moderna, el jazz, etc. 

11 El ride és el plat més gran de la bateria, que produeix un so suau i greu. 

12 El reverb i el delay són efectes de so relacionats amb l eco, encara que cadascun és diferent: el delay que en anglès significa retard  és un efecte que produeix la repetició d un so diversos cops, cadascun amb menys intensitat que l anterior, simulant el rebot de les ones sonores en un gran espai obert. El reverb  és l efecte natural que es produeix en un espai tancat quan un so rebota en les barreres físiques d aquest espai fins a crear una amalgama d ecos o delays  lleugerament distorsionats.  
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Aquest tema es situaria en l edat adulta de l individu entre 40 i 50 anys), en la 

que aquest ja és madur i comparteix les seves experiències vitals amb un 

possible descendent. La lletra parla de les diverses experiències del personatge, de forma altament subjectiva, i suplica a la persona que l escolta que no marxi, 
que segueixi escoltant-lo. Possible referència a l inici de la demència senil. 

Personal: 

 Composició, veu principal, baix (Ibanez GIO), guitarra elèctrica (Epiphone 

Les Paul "Bloodkeeper"), guitarra acústica (Yamaha APX-4A), bateria 

(Yamaha DXplorer Herschlag ) i teclat (CASIO CTK-591): Andreu Martí 

 Waiting on an Angel [3:38]: Versió no molt diferent de la original, tret de l acompanyament d un lleu baix, guitarra elèctrica neta amb treble baix13. Té 

significat dins de la història significativament tràgic: La cançó representa la 

pèrdua de la parella del protagonista de la història, el qual, en un deliri de 

tristesa, diu esperar-la, la crida demanant-li que no tardi en tornar i que el porti 

amb ella, entre altres. La cançó culmina amb l'última estrofa (la qual és una 

repetició de la primera), amb instrumental únicament d'acords fregats d'ukelele 

y veu amb efecte de baixa fidelitat9, imitant la producció de so usual del 

cantautor canadenc conegut com a Kupek.  

Personal: 

 Composició: Ben Harper 

 Veu principal, baix (Ibanez GIO), guitarra acústica (Yamaha APX-4A), 

guitarra elèctrica (Epiphone Les Paul Bloodkeeper ) i ukelele: Andreu 

Martí 

 Hallelujah [4:30]: L'escala de Do major de la cançó complementa amb la de 

l'anterior. La versió s'assembla més a la versió de Jeff Buckley que a la original, 

amb alguns canvis com harmonies vocals a la tornada (les quals adquireixen més 

veus a mesura que avança la cançó) i un baix bastant subtil. La cançó simbolitza 

les últimes reflexions abans de morir, com un repàs de tots els moments bells de 

                                                        

13 El treble és un factor d equalització que disminueix la nitidesa dels aguts, cosa que dona un efecte 
borrós al so. 
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la vida, adaptant, en certa manera, el significat original que Cohen donà a la 

cançó. La última repetició de la tornada, amb la instrumental esvaïda, podria 

simbolitzar l'últim alè.  

Personal: 

 Composició: Leonard Cohen 

 Veu principal, baix (Ibanez GIO), guitarra acústica (Yamaha APX-4A): 

Andreu Martí. 

Totes les lletres i fulls acords de les cançons es poden trobar a l annex. 
2.2.3. Procés i tècniques de gravació/equalització 

La gravació s ha fet creant cada pista de forma individual donada la falta de personal i 
de presència de col·laboradors en el mateix estudi, de forma similar en la que el músic 

Prince va produir el seu primer àlbum. L equip amb el que he comptat en el meu estudi 

habitual, ha estat una taula de so externa Lexicon Lambda, diversos pedals d efectes per 
a guitarra (Metal Zone MT-2 de Boss, KORG AX3000G), el hardware d edició i gravació de 

so Samplitude Music Studio 2013 i diversos instruments, habitualment una guitarra 

elèctrica Epiphone Les  Paul, una guitarra acústica Yamaha APX-4A, un baix Ibanez GIO, 

una bateria elèctrica Yamaha DXplorer i un teclat CASIO CTK-591. S ha comptat amb la possibilitat d accedir a un altre estudi casolà, en el qual s ha disposat d un equip amb 
components diferents, entre els que destaquen un teclat Roland E-15, diversos pedals d efectes per a micròfon de la marca Line i Voice Box, etc. Per a donar un millor so al so de les guitarres amb distorsió feta amb efectes del pedal s ha utilitzat un amplificador 
Peavey com a equalitzador extern, per tal d aconseguir un so més metàl·lic. 
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En quant a la tècnica de gravació, hi ha hagut els estàndards com el control de volums 

de cada pista, els diferents efectes (generalment predefinits) de cadascuna de les pistes segons l instrument –afegits amb el software d edició i els pedals– i la imprescindible 

utilització de metrònom. També, una part important d això ha estat el control dels 

diferents ajustaments d equalització de les pista, com el bass (el volum dels greus), el 

treble (el volum dels aguts), els mids (la nitidesa del so), la freqüència (potència 

elèctrica de l'ona sonora), el threshold (el delimitant de màxims i mínims de 

freqüència)... Balancejant-los correctament, es dóna un millor so a cada pista i s elimina 
el soroll blanc que aquestes puguin generar, sent això últim important per a un so net.14 

Tenint en compte que una sola pista pot constar de més d'una equalització, s'han emprat 

diferents mètodes. La equalització pot ser interna, és a dir, feta des del mateix software, 

                                                        

14 El soroll blanc és una freqüència sonora que emet un soroll estàtic indefinit. Alguns exemples de 
soroll blanc són el que reprodueix una ràdio sense sintonitzar, el que fa un assecador de cabells o un 
motor funcionant. El mateix soroll és emès sovint per micròfons mal equalitzats, pel qual trobar la manera d eliminar-lo en la major mesura és sempre un repte necessari, requerint d un micròfon de qualitat i un 
equalitzador correctament configurat. 

A dalt, d esquerra a dreta: Taula de so Lambda; pedals d efectes de veu DigiTech Vocal     A baix: Pedals d efectes per guitarra KORG AX G i Metal Zone MT-2 i taula de so XENYX QX1202 USB 
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o externa, mitjançant peces d'equip independents de l'ordinador. Aquestes es 

diferencien entre elles en que les internes poden ser modificades a posteriori, mentre 

que les externes afecten a la pista durant la gravació d'aquesta i no es poden modificar 

després o eliminar-ne la equalització en qüestió. Els mètodes per a balancejar els 

diferents ajustaments han estat dos: per reguladors, presents tant en la taula de mescles 

externa, la XENYX QX1202 USB, de Behringer, com al software d'edició i, el més complex, 

la equalització per corbes. 

 

Aquest mètode d'equalització es regula mitjançant corbes superposades en una taula 

gràfica que mesura la freqüència (eix y) i la intensitat (eix x). Cadascuna de les diferents 

corbes representa un tipus d'ajustament diferent, dividint-se en tres corbes diferents: La 

corba shelving, la corba peaking/bell i la corba bandpass. Cadascuna té una funció 

diferent. 

 La corba shelving serveix per a editar un conjunt igual 

de freqüències d'una ona del so. La seva funció és 

augmentar els baixos o els aguts, de manera similar al 

bass i al treble, prèviament esmentats. El seu nom 
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s origina de la seva forma escalada en l ona representada gràficament 
(shelf=estanteria). 

 La corba peaking/bell serveix per a suavitzar pics15 i 

disminuir distorsions causades per un volum massa alt, 

evitant certs aguts amb volum massa alt. El seu nom, 

peaking, prové de la paraula anglesa peak, pic. El nom 

bell prové de la forma de campana que fa en suavitzar el pic (bell=campana). 

 La corba bandpass serveix per limitar els amples de la 

banda de la senyal, per a evitar freqüències massa 

baixes (soroll blanc) i massa altes (soroll distorsionat), 

cosa que ofereix un so més net. Actua de forma similar 

al regulador de threshold. Rep el nom dels noms de les freqüències que limita, 

low band frequency i high band frequency. 

També s han emprat diverses tècniques de gravació inspirades en grups dels quals he 
après aquestes tècniques, com els Doors, Queen i, especialment els Beatles; tècniques com 

gravar dos cops una pista, ja sigui pel mateix cantant o per més d un, per donar-li una 

certa consistència, molt emprada per els Beatles i Queen, integració d ones sonores 
subliminals, en moltes cançons de caràcter psicodèlic com A Day in the Life o Revolution 

9, pistes del revés per donar cert misticisme o sentiment de desorientació, com a 

Revolution 9 o a I’m Only Sleeping, improvisació en la post-producció afegint sons 

aleatoris com al tema The Continuing Story of Bungalow Bill o a la ja esmentada 

Revolution 9, afegir sons d ambient per a enfatitzar el significat i/o acompanyar la lletra, 
com a Back in the USSR i Riders of the Storm (en aquest cas, dels Doors), gravar pistes a 

velocitat alentida i accelerar-les en el tempo de la cançó com a In My Life o crear un tema 

improvisat pista per pista com a Wild Honey Pie, entre molts altres.  

                                                        

15 Un pic és una freqüència d'ona (generalment extremadament aguda o greu) que sona amb una 
potència distintivament alta amb respecte a la resta dels sons, causant un efecte desagradable. S'anomena 
així degut a la seva forma de cim o agulla en l'ona representada gràficament. 
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Caldria destacar que la majoria de temes citats pertanyen a l anomenat pels fans disc blanc seguim parlant encara dels 
Beatles). Encara que molts altres àlbums del grup com 

Revolver, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band o Abbey Road 

presenten cançons amb tècniques de gravació interessants, el 

disc blanc, oficialment conegut com a, simplement, The 

BEATLES, en ser un dels discs més experimentals del grup, 

presenta tècniques, no només de gravació, sinó també de composició i arreglament 

realment interessant. 

2.3. Llibret 

El llibret, com exposa el plantejament, està pensat per complementar la música amb l'objectiu d explicar la història, de la mateixa manera que les imatges de la pel·lícula The 

Wall. Ocupant la primera pàgina la il·lustració de la portada del disc i l ’ltima el tracklist, l estructura del llibret és simple, presentant a la pàgina dreta el text i a la pàgina 

esquerra la il·lustració.  

2.3.1. Escrits 

Encara que diversos escrits són fets per a la ocasió, alguns han estat textos fets 

anteriorment i reaprofitats per a alguns dels textos. Gairebé tots ells estan inspirats en 

experiències quotidianes que qualsevol persona experimenta al llarg de la seva vida 

(potser, sent la única excepció el text Commitment, de temàtica més religiosa). 

2.3.2. Llista d’escrits 

1. Commitment: El primer text, que complementa la pista introductòria i part 

de la primera, és un text en el que Déu parla amb el protagonista, explicant-

li la seva missió al món.  

2. Teenage Blues: Escrit de les preocupacions en l etapa adolescent, que presenta l inici encara infradesenvolupat de la maduració i l inici dels canvis 
emocionals irracionals. Complementa la cançó Angel. 

Àlbum blanc dels Beatles 
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3. Holy Love: Relat de l experiència i del sentiment 
del moment de la pèrdua de la virginitat, narrat de 

forma molt subjectiva i metafòrica, quasi 

al·legòrica. Complementa la cançó Garbage Truck. 

El text està escrit en forma de sermó religiós, 

forçament influït per les frases del personatge Joey 

The Lips  Fagan, de la novel·la The Commitments8, 

citant versicles, cançons soul i fins i tot invocacions 

de la bíblia satànica, resultant en el text amb més posat còmic de tots els del 

llibret. 

4. Fake Freedom: Succeint entre Mustang Sally i Writer, el protagonista parla de les expectatives de futur que no s han complert, de la llibertat que 
esperava i no va arribar, de com la vida que esperava diferent ha resultat 

mediocre i rutinària i com només espera poder conformar-se amb no haver 

complert els seus somnis, qualificant-los de morts i desitjant tornar al 

passat per a fer-ho tot d una altra manera. 

5. Writer: En aquest escrit simplement hi ha la lletra de la cançó del mateix 

títol, ja que la lletra en sí sembla més una narració que una cançó. Com ja s havia dit, el text parla d experiències vitals del protagonista, amb 
bastantes divagacions i frases subjectives, fent possible referència simbòlica 

a la demència senil i suplicant al seu oient que no l abandoni. 
6. Kübler-Ross: Complementa Waiting on an Angel i parla de la efimeritat de 

la vida i de la soledat, des del punt de vista d un protagonista ja envellit. El 

text intenta escenificar el patiment del personatge seguint el model de 

Kübler-Ross, amb les fases en el seu ordre i sense repetir-ne cap, d aquí el 
seu nom. 

7. In my Time of Dying: Descripció figurativa del procés de la mort, basat en 

especulacions pròpies, descripcions religioses i documentacions d experiències properes a la mort EPMs o NDEs en anglès . Situat després 
d'Hallelujah. 

Joey The Lips  Fagan, de la 
pel·lícula The Commitments 
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Els textos estan escrits amb una tipografia que imita l escriptura a màquina o l escriptura a mà segons la situació que representin per tal de transmetre proximitat i 

naturalitat, com si fos un quadern de reculls i esborranys i no quelcom expressament 

artístic  o notablement pretensiós. 

2.3.3. Il·lustracions 

Cada il·lustració és un símbol de la vida del protagonista, i totes complementen a un 

dels textos, a una de les cançons o fins i tot les dues coses alhora. Es presenten de forma monocromàtica per a donar una sensació d austeritat, com si es tractessin de dibuixos personals. També és idoni per abaratir costos d impressió. 
Les il·lustracions reben influència generalitzada de l estil de l il·lustrador britànic Sir John Tenniel, el qual, a part de ser un 

famós caricaturista de la popular revista britànica d humor 
polític Punch, també il·lustrà, entre altres, les dues conegudes 

novel·les de Lewis Carroll, Les Aventures d’Alicia en Terra de 

Meravelles i la segona part, A Través de l’Espill i el que l’Alicia 

Trobà Allà.  

La seva tècnica, així com la emprada per al cas, solia consistir en un dibuix preliminar 

a llapis posteriorment entintat i entramat amb ploma i finalment transferia el dibuix a 

una placa de fusta utilitzant paper carbó per a poder gravar-ho utilitzant la ten els 

diferents exemplars de revistes i llibres emprant la tècnica de gravat amb fusta 

(xilografia). Òbviament, amb la tecnologia actual, comptant amb escàners digitals i 

impressores, aquesta tècnica de gravat ha quedat obsoleta. En el cas que ocupa a les il·lustracions del projecte, s han escanejat els dibuixos, s han adaptat a la mida de les pàgines del llibret i se n ha ajustat els contrasts entre blanc i negre, augmentar el 

contrast de la imatge i dels diferents tons de negre per evitar grisos, etc. Aquest procés 

ha estat realitzat mitjançant eines de contrast, de nivells de color i, de forma més usual, 

corbes de color (eina utilitzada per a modificar constasts i tons), amb el software d edició d imatge Adobe Photoshop CS , encara que són eines d edició d imatge bàsiques que es poden trobar a la majoria de softwares d edició d imatge com, per exemple, GIMP. 

Autorretrat de John Tenniel 
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Tot i això, la tècnica de dibuix a mà en tinta és una tècnica 

que trobo adient per al llibre per la senzillesa i proximitat 

que aquesta transmet, sense ser pretensiós ni recarregat. 

Talment com dibuixos de llibreta, així com els textos són 

també escrits en una tipografia senzilla que simula l escriptura a ma, com si fos una llibreta d esbossos corrent. 
Aquests són alguns dels esbossos escanejats de les 

il·lustracions. Tot i això, fotocòpies de tos els esbossos a 

mida natural es poden trobar a l annex. 
2.3.4. Llista d’il·lustracions 

1. Birth: La il·lustració que acompanya el text Commitment i a la cançó Prelude to 

Birth. La il·lustració està feta amb un estil que podria recordar un esbós d una portada d un disc de la era hippie dels 60, cosa que podria indicar el període de 

naixement del personatge principal. El dibuix en sí és una imatge del naixement 

del personatge, amb siluetes que representen els diferents elements de la escena, com la mare, el fetus el més obvi , un cotxe com s especifica a la lletra de la 
cançó Baby from Uranus, els seus pares el van fer en un Chevrolet ), etc. Altres 

elements es troben allà per tal de crear confusió. És la il·lustració més simbòlica i 

subjectiva de totes. La seva forma recorda a una cèl·lula, sent també un símbol de l inici de la vida en aquest sentit. 
2. Angel: Acompanya el text Teenage Blues i a la cançó homònima. Aquesta mostra 

una figura femenina des-texturitzada, blanca, només amb silueta i llum tènue, 

amb els braços en creu i grans ales d àngel. Aquesta representa la idealització de 

l'amor adolescent, la visió perfecta d'un amor generalment banal i simple. Les 

seves ales estan dissenyades de forma exoesquelètica amb algunes plomes 

enganxades per a simbolitzar la falsa il·lusió de la bellesa adolescent i els 

elements de bellesa artificials (maquillatge, roba, etc). 

3. Garbage Truck: Complementa a la cançó de mateix títol. Aquesta mostra 

simplement el camió d escombraries del que es parla a la cançó amb un cor 

Eina d edició de corbes d Adobe 
Photoshop CS5. 
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aparentment ratllat a la porta. Podria considerar-se un símbol d estètica en la 

lletjor. La imatge, a més, e complementa amb la següent. 

4. Sally’s Mustang: Complementant, de nou, més a la cançó que al text, aquesta 

mostra el Ford Mustang del 65 del que parla la lletra. La imatge també mantindria una relació amb la imatge anterior, mostrant una mena d evolució. Tenint en 
compte que tant el camió d escombraries com el Mustang serien un símbol de la sexualitat de l individu, el seu canvi també podria suggerir un símbol de major 
maduresa. 

5. Writer: Aquesta il·lustració representa la escenificació de l escenari que 
simbolitzen tant la cançó com el text als que acompanya. Una butaca a la vora del 

foc amb una finestra mostrant pluja en un cel de negre nit, amb un clarobscur 

fortament contrastat, marcat per la llum del foc, amb efectes d il·luminació 
mitjançant una gran quantitat de traços. No s arriba a veure a la persona per tal 
de preservar el seu anonimat i fer-lo menys com una persona concreta i més com al símbol d una vida humana corrent. 

6. Baby: La il·lustració, que complementa més al text que a la cançó en sí, mostra a 

la figura de la mort portant a un nadó en braços. A més de jugar amb el doble 

significat de la paraula baby , que en anglès pot referir-se tant a una noia com a 

un nadó, fa una analogia de la efimeritat de la vida, la idea que es tracta al text que acompanya. L estil, amb forts contrasts entre blanc i negre, de traç brusc i 

formes accentuades i poc proporcionades, es veu lleugerament influït per les 

il·lustracions del cineasta, poeta i dibuixant Tim Burton, cosa adient, per el to fosc 

i gòtic que tendeix a caracteritzar les seves obres. 

7. The End/Thanks for Playing: Aquesta il·lustració mostra una figura esvelta i 

desproporcionada, texturitzada amb traços bruscos, fent gest de dir adéu, com si 

aquell fos el personatge, ja mort, que ens diu adéu, acomiadant el disc i tancant la 

història del disc definitivament. Tant la forma de la figura com la seva textura 

estan fortament inspirades per la escultura de l’Homme qui Marche, d Alberto 
Giacometti. Això també porta a la idea del caminar, del recorregut de la vida en sí. 
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2.3.5. Manufactura 

La manufactura del llibre, com s esmenta a la introducció i a l apartat 2.1. Caràtula, 

pren per model el llibre del disc Magical Mystery Tour en el llibret de l LP, i el del disc 

The Endless River de Pink Floyd en el cas del CD. Això requeria una mida de 30x30cm en 

la edició de vinil i de 12,5x13 en la de CD. Tret d això, la manufactura del llibret ha estat 
igual en ambdós formats. 

Emprant com a material paper setinat, el que s utilitza usualment per a fer pàgines de revista, entre d altres productes, s ha utilitzat el mètode d enquadernació per grapes, 
utilitzat també per a revistes i també diaris. A part de tenir com a base de l enquadernat grapes, requereix la impressió de les pàgines d una forma específica: cal imprimir el paper amb el doble d amplada del que els hi correspondria. El nombre de pàgines ha de 
ser parell per tal de tenir dues pàgines centrals. A partir de les dues pàgines centrals, a la primera pàgina hi ha d haver a la meitat esquerra la primera pàgina i a la meitat dreta, l ’ltima. A la següent, la segona i la penúltima, i així successivament fins arribar a les 

pàgines centrals. Amb les pàgines imparelles, la part esquerra ha de contenir la primera pàgina i la part dreta la ’ltima; amb les pàgines parelles, en cas d impressió a doble cara, 
cal fer-ho de forma inversa, la primera al costat dret i l ’ltima a l esquerre. Finalment, tot s ajunta en ordre i es grapa pel centre.  

Mentre que en el cas de l LP el llibret anirà dins de la funda com el disc, en el cas del 
CD el llibret anirà enquadernat amb la caràtula.   
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3. Gravació en vinil contra gravació en disc compacte 

Des de finals del segle passat, en el que els CDs van començar a substituir els discs de 

vinil com a mètode de reproducció de so per antonomàsia, hi ha hagut un debat 

persistent entre musicòfils, productors de so i altres col·lectius pertanyents al sector sobre si el format digital era millor que l analògic o no, i molts arguments a favor i en contra dels dos bàndols s han originat i han persistit al llarg dels anys. Per tant, tenint en compte diversos aspectes tècnics d ambdós formats, es farà una comparació imparcial 
per tal de comprovar quin dels dos formats és més adequat per a la reproducció musical. 

Per tal de dur aquesta comparació a terme de forma pràctica, l àlbum està editat en 

ambdós formats, en CD i en vinil. 

3.1. Disc de vinil (LP) 

El disc de vinil, publicat en diversos formats segons la seva velocitat de reproducció i 

mida (single, 7 polzades a 45rpm, EP (extended play), 10 polzades a 33rpm o 78rpm i LP 

(long play), 12 polzades a 33 ⅓rpm) és el mètode de reproducció analògic més destacat 

de tots, seguit per la cinta de casette. El seu mètode de reproducció es basa en el principi 

de la modulació horitzontal previst per Charles Cros. Apreciats per disc-jòqueis i 

col·leccionistes de música, algunes discogràfiques segueixen editant discs en vinil de 

forma rentable per a aquestes audiències. 

 
Diferents mides de disc de vinil, comparades amb la d un CD. 
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3.1.1. Història 

El disc de gramòfon (no es faria de vinil fins a mitjans 

del segle XX), així com el seu primer aparell de 

reproducció, el gramòfon, foren creats per l inventor 
germano-americà Emile Berliner l any . En els 
primers anys de la seva creació, els discs també es 

fabricaven d altres materials, tals com alumini, cera, zinc 

o plàstic flexible. El sistema es diferenciava del mètode 

més comú de la seva època, el fonògraf de Thomas 

Edison, per utilitzar discs plans, fent servir el fonògraf 

cilindres metàl·lics.  

El primer gramòfon constava d un plat giratori i d un 
braç amb una agulla. Un motor de corda feia girar el plat a una velocitat d aproximadament 80rpm. Tot i que en 

un principi només feia servir discs de cinc polzades fets 

de goma endurida, també anomenada vulcanite. 

El gramòfon es va acabar imposant sobre el fonògraf degut a l abaratiment del cost de producció i la facilitat de la serialització dels discs en 

comparació amb els cilindres del fonògraf, del qual només es pot gravar una sola còpia 

física de la mateixa gravació.  

El gramòfon va començar a ser comercialitzat l any  
per la companyia Berliner  Gramophone, companyia fundada 

per el mateix Berliner i tenint la seva primera fàbrica a 

Montreal, la qual començà a fabricar singles d una sola cara l any , amb una velocitat de reproducció encara no 

estipulada. Quan el seu invent va començar a guanyar 

popularitat, Berliner descobrí que el seu antic soci Frank 

Seaman havia fundat la companyia Seaman National 

Emile Bernier, 1888-1905 

Primer esbós del gramòfon 

Frank Seaman, ex-soci i competidor 
de Berliner i creador del zonòfon 
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Gramophone i havia creat una versió del gramòfon anomenada zonòfon sense haver 

pagat per la patent registrada. Berliner el va denunciar per incompliment de contracte, 

però Seaman guanyà el judici i va perdre el dret a distribuir el seu invent a Estats Units. 

Berliner va vendre les seves patents a Eldrich Johnson l any 01, el qual fundà una 

nova companya per a la producció anomenada Victor Talking Machine Company, que més tard s anomenaria Radio Corporation of America (RCA) Victor. Victor Talking 

Machine Company reinserí el gramòfon de Berliner al mercat Americà, guanyant enorme popularitat i recuperant el lideratge de la producció de gramòfons l any . Des de llavors, tot i que el nom d Emile Berliner 
es perdé del mercat, la Victor Talking 

Machine Company es va mantenir al 

mercat durant més de mig segle i, com 

és lògic, el seu invent va seguir 

comercialitzant-se fins al dia d avui, sent 
el format estàndard per a la reproducció 

de so fins a finals del segle XX.  

El disc de gramòfon de la primera meitat del segle 

es reproduiria a 78rpm i tenien una mida de 10 

polsades, cosa que permetia una durada màxima de :  minuts per cara. Al , s ampliaren a  
polsades, però la velocitat de reproducció seguia sent 

la mateixa. Aquest augment de la capacitat dels discs 

permetia una durada màxima de 5 minuts per cara, i 

fou exigit per a narracions i gravacions en viu de jam 

sessions de jazz, ja que en alguns casos, aquestes 

gravacions acabaven ocupant col·leccions de més de cinc discs. A mitjans dels anys 30 va 

arribar el format que encara dura fins avui dia: l LP, de la mà de la companyia Columbia, 

rival de la Victor Talking Machine (a aquell punt ja anomenada RCA Victor), amb una 

velocitat de reproducció de 33rps i 12 polzades. Aquests eren més fins que els seus 

formats predecessors i, en comptes de tenir la goma laca per material bàsic, tenien el 

plàstic de vinil, cosa que permetia major flexibilitat i, per tant, més dificultat per a 

Logotip de la Victor Talking-Machine, un gos escoltant un gramòfon amb el text (is Master s Voice  la veu del seu amo . 

Etiqueta del primer LP produït per la 
companyia Columbia. 



Salazhla Schbeli Gravació d  LP amb llibret de text i il·lustració TR 2014-15 

30 

 

trencar-los, a més de reduir el soroll que feia l agulla en rascar la superfície del disc. 

També tenien una capacitat màxima idònia per a gravacions llargues (40 minuts per 

cara), cosa que feia evitables els àlbums amb més de cinc discs. Malgrat això, aquests 

nous discs eren molt més fàcils de ratllar. Més tard, a principis del segle XXI, es tornà a 

implementar la goma laca, barrejada amb el vinil i en menor quantitat, per a una 

resistència major dels discs. Tot i que es va llençar per primer cop al mercat a principis 

dels anys 30, no va ser fins a finals de la dècada que començarien a guanyar una gran 

popularitat, enviant-los a emissores de ràdio i disc-joqueis de forma promocional. Les 

emissores els utilitzaren freqüentment per a reproduir programes de ràdio pre-gravats, 

tasca que es facilitava molt amb la durada més extensa del nou format. També es varen 

fer servir per a transmissions sonores enviades per 

correu durant i després de la Segona Guerra Mundial, en 

moments en els que la goma laca era escassa i tenia un 

preu de producció summament elevat, i la seva fragilitat feia problemàtic el seu enviament. Més tard, l any  es 
posà en venta el primer single de la història, que 

funcionava a una velocitat de reproducció de 45rpm amb 

7 polzades de diàmetre i un forat gran al mig, ideals per a 

gravacions curtes com les que oferia un sol disc de 

73rpm, amb una durada màxima de 8 minuts per cara. 

Alguns dels primers singles estaven fets de poliestirè en lloc de vinil. També 

presentaven la peculiaritat de estar genèricament classificats pel color del disc, amb un 

total de set colors disponibles: negre pel pop, groc per la música infantil, taronja per la 

música negra  (gospel, R&B i altres), verd blavós pel country, groc per a les gravacions 

infantils, vermell per a la música clàssica, blau amb etiqueta blava per a la semi-clàssica i 

blau amb etiqueta negra per a les gravacions internacionals. Els discs de color van ser discontinuats ràpidament per tal d abaratir costs de producció.  
Aquests formats es van mantenir com als principals, acabant de substituir els discs de 

gramòfon, juntament amb la cinta de cassette, que guanyà gran popularitat als 80 

gràcies al Walkman de Sony, fins l arribada del CD, que els deixà fora del mercat durant 
uns pocs anys per a tornar a principis del segle XX) fins al dia d avui. 

Primer single en ser comercialitzat, 
produït per la RCA Victor. El seu color indica que es tracta d una gravació de 
música country. 
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3.1.2. Funcionament 

El so està gravat físicament sobre la 

superfície del disc en forma de deformacions en el traçat d un espiral de gruix microscòpic que 

és recorregut per una agulla metàl·lica 

integrada a una vara de plàstic integrada al 

tocadiscs, des de l exterior de l espiral fins al 

centre; aquesta agulla interpreta el so en forma 

de vibracions i el reprodueix, amplificat en un 

principi amb una botzina en forma de trompeta i, més tard, amb altaveus connectats a l agulla.  
L amplada i fondària de les parts de l espiral gravat sobre la superfície del disc 

configuraran el so gravat a sobre. Per exemple una part de solc ampla i profunda és un 

so greu i una part fina seria un agut. Això crea una dificultat notable en la gravació, ja que les parts de l espiral poden tocar-se entre elles, però no superposar-se ni creuar-se. La superfície del disc es pot dividir en tres zones en relació en l amplada de la volta que dona l agulla al disc: La primera zona, que ocupa uns quatre minuts, per la seva longitud física, permet un major volum degut a la distància entre els solcs. La segona zona, d uns 
8 minuts, és una zona neutral en la que hi encaixa qualsevol tipus de cançó. La tercera i ’ltima zona, d uns dos minuts de gravació,  és la que té més complicació de gravació per la falta d espai entre solcs complica la gravació, pel que no es recomana introduir temes 
amb volum fort o baixos alts. 

També, al tractar-se d un format no digital, no existeix un número de pistes limitat, 

sinó que el límit radica en la fragilitat del material del disc. En el cas dels formats 

digitals, cadascun té un nombre de pistes limitat  

Tot i això, aquests discs presenten el desavantatge de la seva pròpia fragilitat. Mentre que un disc compacte, tot i que també és realment fràgil, requereix d un major 
maltractament per a que la seva superfície de gravat es vegi corrompuda (p.ex: ratllades, 

deformacions, etc), la superfície dels discs de vinil tendeix a ser molt més tova, 

Els solcs d un disc de vinil vists a través d un 
microscopi 
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deteriorant-se amb extrema facilitat, tant que, en molts casos, el simple fet de reproduir-lo és un risc per a la integritat d aquesta. El cas més com’ de dany que un disc sol patir, 

tant en format digital com analògic, és la ratllada. En el cas del gravat de vinil, quan un disc es ratlla, el solc de l espiral es veu interromput per un tall en aquest. En aquests 
casos, de forma menys greu, es pot donar una micro-fractura en qualsevol punt del solc de l espiral, o una acumulació de pols. Tot i que l efecte en la reproducció és el mateix, la 
diferència entre la micro-fractura o la acumulació de pols i la ratllada és que la 

fractura/acumulació es dona en un únic punt de la gravació, a diferència de la ratllada, 

que afecta o pot afectar totes les parts per les passa, convertint-se en un cas més greu. L efecte com’ que tenen és que, degut al soroll físic que presenten en la superfície del disc, fan que l agulla salti, cosa que, segons la direcció en la que salti, pot tenir dos 
efectes diferents, a saber: si l agulla salta cap endavant, un curt període de temps 
després del soroll serà omès (el temps dependrà de la profunditat del soroll); per altra 

banda, si la agulla salta cap enredera, un curt període de temps abans del soroll es 

repetirà en bucle, sent necessari desplaçar l agulla manualment en un punt posterior. A 

més, encara que massa pols acumulada en un punt també produeix aquest efecte, la pols que s acumula en tota la superfície del disc, la qual és difícil de treure ja que les 
partícules queden amagades entre els solcs, creen un soroll d espurneig constant que 
pot resultar molest.  

Aquests fets dificulten en gran mesura la conservació en bon estat dels discs, fent que 

discs en bon estat publicats anys enrere tinguin alts preus o que molts d aquests discs, 
tot i existir en edicions més antigues, siguin re-editats en vinil de nou. De totes maneres, alguns mètodes s han desenvolupat per prevenir aquest problema, encara que cap d ells perfecte. Un dels més comuns és la implementació de l agulla magnètica, que s adhereix 
a la superfície del disc mitjançant atracció sobre del torn del tocadiscs i així no es veu 

afectada per les ratllades menys superficials. També edicions especials de discs fets d altres materials. Un cas conegut sobre aquest mètode és el disc Sounds of Earth, un disc d or que acompanya a les sondes espacials Voyager en el cas de que una forma vida 

alienígena intel·ligent es trobi amb la sonda. El disc inclou sons representatius de la 

civilització humana, tals com salutacions en diferents idiomes, sons animals, sons 

ambientals i música de diferents cançons populars de diferents cultures. I també existeix 
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el mètode d utilitzar un coixinet de vellut per a fregar la superfície del disc i atrapar la 
pols i un raspall per a netejar l agulla.  

3.1.3. Manufactura i presentació 

La elaboració i procés de gravació d un disc de vinil és considerablement més complexa que la d un CD, degut a que, en gravar-se de forma analògica i no digital, es 

requereix una maquinària de difícil disposició que no sol ser del domini públic, cosa que 

també és un motiu pel qual no es fabriquen discs de vinil verges d ’s domèstic per a 

gravar a posteriori, a diferència del que passa amb els discs compactes que es poden 

gravar mitjançant un ordinador qualsevol. Els discs de vinil sense gravar s anomenen 
discs mestres o, simplement, màsters.  

Per tant, en el procés de manufactura del disc 

de vinil també s hi inclou la fabricació d aquest, 

la qual comença amb un disc d alumini llimat que s utilitza com a base per a crear els màsters: 

El disc d alumini entra en una cinta 

transportadora en la que és cobert de laca i, després d una exigent revisió de defectes en 

cada unitat produïda en la que es dona un índex 

de rebuig del 50% de vinils per cops, ratllades o 

forats, els discs bons són protegits amb vores de 

plàstic per evitar que es freguin entre ells en ser 

apilats i es porten a una perforadora hidràulica 

en el que són foradats pel centre. Després de ser 

separats entre ells amb petits anells de plàstic tou. Un cop això, els màsters són apilats 

en caixes i distribuïts directament als estudis de gravació. 

A partir d aquí, existeixen dos tipus de gravat segons la intenció de producció del disc: 
el gravat per planxa i el gravat per tall. El gravat per planxa, el qual, com el seu nom 

indica, es crea premsant la gravació sobre el disc encara tou, de forma similar a una premsa d impremta, s utilitza per la producció de discs en massa. Aquesta comporta la 

Disc d alumini per a crear màsters 

Màsters sent perforats i protegits amb vores de 
plàstic. 
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característica de que està expressament destinat a produir més d una còpia del mateix 
disc. És el mètode emprat per les grans productores musicals i, com a tal, sol presentar millors característiques de gravació que l altre mètode. Per altra banda, el gravat per tall 
es dóna tallant directament sobre el disc verge amb una agulla, d algun material que 
pugui tallar el disc amb suficient precisió (se sol utilitzar el safir). A diferència del gravat 

per planxa, aquest només produeix una còpia per disc, de manera que fa molt més cara 

la producció en sèrie, pel qual no se sol fer servir per a aquesta tasca. Per altra banda, és 

ideal per a gravacions de maquetes o gravacions no professionals, cosa que en el seu 

temps es podia fer en estudis de lloguer o cabines de gravació en les que es podia gravar 

un disc mitjançant un micròfon que gravava instantàniament en un disc de plàstic de 7 , 

de manera similar als populars fotomatons, però en àudio. La major limitació d aquest 
tipus de gravació és que, encara que presenta una metodologia de producció molt més 

senzilla i curta, en ser un sistema més amateur presenta limitacions molt variades 

segons la maquinària que s utilitzi. En molts casos, la duració per cara estarà restringida. 

En molts altres casos, una gravació erràtica no es podrà arreglar ni re-gravar, ja que es tracta d una còpia ’nica. 

 

Encara que el gravat per tall no presenta una explicació gaire més extensa, en el cas 

del gravat per planxa encara existeix un extens procés, tant de gravació com de 

presentació, encara que alguns aspectes també són aplicables a la gravació per tall. 

Seguint la manufactura del disc planxat, el màster es col·loca en la màquina de gravació 

(anomenada informalment com a torn , per la seva similitud amb un torn de fang), 

retirant els plàstics protectors anteriorment integrats i subjecta el disc mitjançant un 

tub de succió col·locat al centre. Un cop això, la gravació comença: L agulla de safir, que ja s ha esmentat anteriorment, talla el so en l espiral prèviament explicat, realitzant un 

Maquinària de gravació del disc de vinil en funcionament. D esquerra a dreta: el disc col·locat al torn  amb l agulla de safir i la resta d aparells, l agulla de safir gravant sobre la superfície del disc i el software que s encarrega de controlar els volums de 
gravació i la correcta separació dels solcs. 
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solc continu. Un ordinador controla l àudio que s està gravant i un microscopi permet la 
revisió del gravat sobre el vinil. Si el resultat és favorable, l enginyer grava un n’mero de 
sèrie únic sobre el lacat no gravat. Només en la gravació per planxat un resultat no 

favorable es pot repetir, pel qual en un disc per tall aquest procés requereix una gran 

precisió i pistes col·locades estratègicament segons l àrea del disc per a evitar 
complicacions, de la manera que s ha esmentat anteriorment en l apartat Funcionament. 

Finalment, aquest disc, que en el cas de la producció en sèrie és de laca, es fa servir com 

a motlle per a produir en sèrie la seva gravació, ja que és massa tou per a ser reproduït. 

Abans d iniciar aquest procés el disc és rentat 

amb aigua i sabó i ruixat amb plata líquida i clorur d estany que ajuda a que la plata s adhereixi a la 

laca) aplicats en esprai. Els petits trossos de plata que no s enganxen són eliminats amb aigua. El disc, 

ara cobert de plata però mantenint la superfície 

gravada, després de ser ruixat amb aigua de nou i 

de haver-se-li col·locat una capa de metall per a 

endurir-lo, es col·loca en un tanc d aigua niquelada 
subjectat a un mandril giratori situat a la cara 

inferior de la tapa del tanc. Un cop es tanca el tanc 

amb el disc a dins, una càrrega elèctrica s encarrega de fusionar les partícules de níquel dissoltes en l aigua amb la plata del disc, de manera que el níquel s introdueix als solcs. 
Després es retira la capa de metall i el disc de laca es llença. El disc de metall és corregit amb un microscopi amb mira mil·limetrada per tal d alinear els solcs. Després, es fa un 
forat al centre del disc i es col·loca en una màquina en la que una roda talladora li treu el 

marge, deixant-li un diàmetre regulat segons el tipus de disc (LP, EP o single). Ara, tenim 

una placa perfeccionada de la superfície que es pot fer servir per a gravar el mateix disc 

de forma serial en un temps de tant sols 28 segons per disc. Abans, però, cal preparar els 

materials del disc en sí.  

El disc sent ruixat amb plata líquida I clorur d estany 

Solcs del disc de metall sent corregits amb un 
microscopi 
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Començant per les etiquetes, aquestes, un cop 

són impreses en paper, són foradades pel centre 

amb un taco hidràulic i, més tard, es col·loquen en 

una mini-premsa que les empeny a una fulla 

circular per a donar-les-hi forma de cercle. 

Per a material del disc, primer es dipositen boletes de clorur de polivinil negre en una 

extrusora que les converteix en galetes  d un material similar a la goma calenta, 
modelable i tou.  

 A partir d aquí, comença una cadena de producció del disc, en la que la galeta  es 

desplaça per una cinta en la que se li adhereix les etiquetes amb uns elevadors situats a 

cada cara. Les etiquetes es mantenen enganxades mitjançant un sistema de succió. Més 

endavant, la galeta  es mou cap a la premsa que li proporciona la mida i gruix d un disc i 
li plasma la gravació, aplicant 100 tones de pressió. Per últim, abans de sortir de la 

cadena, el disc passa per una màquina retoc que empeny el disc contra una navalla, 

traient-li el plàstic que li sobra pels costats, donant-li una mida simètrica i circular. 

Finalment el disc és desplaçat a la pila dels acabats, llest per ser ficat a la seva caixa i ser 

distribuït. 

3.2. Disc compacte (CD) 

El disc compacte és un disc òptic que 

emmagatzema les dades que conté de forma 

digital, ja sigui so, vídeo, imatges, arxius 

informàtics, etc (encara que la seva intenció inicial 

era la de reproduir so). Té un diàmetre d'11,5cm i 

Les etiquetes en procés de fabricació. 

Cadena de producción del disc de vinil. 
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una memòria límit de 700Mb, cosa que equival a 80 minuts de música (o 30 de vídeo en 

format .AVI).   

3.2.1. Història i funcionament 

Tecnològicament, es podria considerar el 

successor al no gaire exitós Laserdisc (un disc òptic 

de mida similar a la d'un vinil enfocat a la 

reproducció de pel·lícules). La idea sorgí l'any 1974 

amb la intenció de crear un format digital més petit, 

resistent i de millor qualitat que el disc de vinil, de la 

mà de L. Ottens, treballador de la companyia 

holandesa Phillips, juntament amb un equip de set 

persones. Tres anys després, s'establí un petit laboratori per a desenvolupar-ne un 

prototip, tant del disc com del reproductor. Mentrestant, l'any 1974, la japonesa Sony va 

desenvolupar i aconseguir la idea de gravar so en un format digital. L'any 1977, 

mostraren públicament un disc òptic de reproducció d'àudio similar al que Philips 

estava desenvolupant, amb un mida de 30cm de diàmetre i una duració màxima de 60 

minuts. Un any més tard, se'n van especificar noves dades tècniques, com una mida més 

reduïda, més del doble de capacitat, etc, les quals es convertirien en un estàndard en el 

futur CD. En vista de la similitud dels seus projectes, Philips i Sony començaren a 

treballar conjuntament en el desenvolupament del CD l'any 1979. Un any més tard, el CD 

fou presentat al públic, i 40 companyies de tot el món en van comprar llicències d'ús. 

El zenit del seu èxit es donà quan, l any , el director d orquestra (erbert Von Karajan va promoure n l´’s durant el festival de Salzburg, servint 
durant la major part dels seus inicis per a reproduir m’sica clàssica. Finalment, a l octubre del , el CD va 

començar a comercialitzar-se i, dos anys més tard, es 

va començar a utilitzar en el món de la informàtica, 

permetent emmagatzemar 650MB (un gran avenç, 

L. Ottens, la ment darrera la creació del CD 

(erbert Von Karajan, l home que disparà la 
fama del CD. 
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considerant la memòria de , MB dels disquets utilitzats abans d aquests . A mitjans 
dels anys noranta, el CD es començà a imposar sobre el disc de vinil com a format principal de reproducció de m’sica, fins al dia d avui, i la seva creació donà lloc a altres 
formats de disc òptic de major capacitat i més usos, tals com el DVD (1995) i, més 

recentment, el Blu-Ray (2002). 

3.2.2. Manufactura i presentació 

La manufactura del CD és bastant diferent a la del disc de vinil, ja que es tracta d un 
format digital. Es fabriquen en entorns d extremada netedat, ja que fins i tot una 
partícula de pols podria malbaratar tot el procés. 

Es fabriquen sobre disc de vidre, a partir del qual 

es fan tots els altres. Un raig làser d escriptura grava el disc de vidre. Tot seguit, s apliquen dues capes 

líquides: una d imprimació i una capa de resistència a 
la llum. Aquestes dues capes seran el disc. El disc de vidre i les capes es retiren i s asseca a un forn durant 
mitja hora. Després, es passa per un revelador que 

expulsa aigua desionitzada i una solució que revela 

les dades impreses al disc de vidre. Aquesta 

informació queda gravada al disc, que ja és sòlid. 

Aquest se separa de la base de vidre i se li aplica una 

capa de metall, seguida d una capa més fina de níquel 

i vanadi. El vidre es renta per a repetir el procés. 

Aquest disc de vidre, per tant, es considera el màster. 

El disc es porta a un torn on se li dona la forma 

desitjada i se li treu el material restant per a reciclar-

lo amb l ajuda d un visor que marca la mida que ha de 
tenir. Es retira la pel·lícula protectora del disc i s introdueix a una màquina en la que es farà servir el 
disc de motlle per fabricar els següents. Els discs es fabriquen amb un plàstic especial 

El disc de vidre 

El disc de vidre amb dues capes líquedes: 
imprimació i resistència a la llum 

El màster acabat de rentat 
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anomenat policarbonat. El motlle es tenca i s introdueix policarbonat a la matriu del motlle. Un 
cop això, surt com un disc petit, translúcid i dur, i ja 

estarà llest per a rebre una fina capa de plàstic i 

alumini que en permetrà la lectura. Per a garantir-

ne la protecció, se li aplica una capa de vernís a la 

capa no-llegible que, a més, facilitarà l estampat de la serigrafia, que s enganxarà posteriorment. Un 
cop això, els discs ja estan llestos per a ser ficats en les seves caixes. 

3.3. Comparació 

Existeix un debat etern sobre quin dels dos formats és millor a l'hora de ser reproduït. 

Hi ha molta diversitat d'arguments tant a favor com en contra dels dos, alguns subjectius 

i altres més tècnics.  

3.3.1. Diferències de reproducció 

El CD, per una banda, en ser un format digital, no només ofereix sempre una 

reproducció nítida i fidel, sinó que a més a més, sempre que el disc (suport) es mantingui 

en bon estat, conservarà la seva qualitat de so sempre, mentre que el vinil, encara que es 

mantingui en bon estat, la seva qualitat de so empitjora, no només amb la reproducció, 

sinó amb l'inevitable contacte amb les partícules de pols que li donen els característics 

sorolls anomenats "clicks" que se solen escoltar en la reproducció. Tanmateix, el contingut d un CD pot ser extret del seu suport i introduït en un altre, renovant-ne així el 

contingut i allargant la vida d aquest (tot i que també facilitant-ne la reproducció il·legal 

de còpies), mentre que el disc de vinil no compta amb aquesta possibilitat, degut tant al 

fàcil i inevitable deteriorament del seu contingut a través del seu continent, com al fet de 

que copiar els solcs microscòpics de la seva superfície és una pràctica gairebé impossible 

que requeriria emprar algun material de motlle capaç d adoptar-ne la forma. 

El vinil, en ser un format analògic, posseeix un so exactament igual que l'original 

gravat, mentre que el CD consta d'un error de reproducció anomenat jitter (de l'anglès, 

Fila de producción dels CDs. 
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fluctuació): aquest error és la variabilitat temporal durant l'enviament de senyals 

digitals, una lleugera desviació de la exactitud de la senyal del rellotge; és a dir, un canvi 

no desitjat i abrupte de la propietat d una senyal. Això ocasiona que una fracció de la 

informació transmesa (en el cas que ens ocupa, el so) es perdi de forma gairebé imperceptible, però real. En altres paraules, mentre el vinil reprodueix un so d inici a final sense cap mena d interrupció i captant-lo sencer de forma continua, el CD, 

reproduint exactament el mateix so, perd una petita part d aquest per culpa de la 
fragmentació del format digital. No és l ’nic error que el format digital presenta amb el so. També compta amb dos errors més: l anomenat error de quantificació , que té a 

veure amb la distorsió produïda per la resolució, i l altre, error de mostreig , relacionat 

amb les freqüències de les pistes:  

Començant per l error de quantificació, en un sistema digital, el valor de la distorsió 

es constant amb el nivell de la senyal, cosa que vol dir que el percentatge és inversament 

proporcional a la mida (amplitud) de la senyal, mentre que en un sistema analògic el 

valor absolut de la distorsió no es constant amb l amplitud, de manera que el 

percentatge es pràcticament constant amb la mida de la senyal. És a dir, quan la senyal 

és molt petita, tindrem uns percentatges de distorsió molt elevats, i això provoca que la 

senyal en qüestió sigui irreconeixible. Per a disminuir aquesta distorsió, s ha de 

saber que un bit més de resolució equival a reduir-la a la meitat, cosa que ens porta a 

considerar quina és la quantificació mínima ideal. S han arribat a establir 20 bits de 

resolució com a mínim davant dels 16 del CD. 20 bits superarien qualsevol sistema de 

reproducció analògic domèstic i, probablement, igualarien els professionals. 

Parlem ara de la  freqüència de mostreig, que té a veure amb la digitalització de les 

ones de so. La reconstrucció de la forma d una ona en la codificació digital del CD és 

semblant a voler definir gràficament una circumferència amb vuit punts units, o sigui, un 

octàgon. La velocitat de lectura estàndard del CD no és tant alta (la original és de set punts en lloc de vuit . Aquest augment fa que el CD hagi d augmentar la freq“ència de 
mostreig. Amb un mínim de vuit mostres per revolució, és a dir, 160.000 mostres per 

segon. Això causa certa uniformitat metàl·lica  dels timbres alts i, possiblement, també 

de la falta de calidesa  de les freqüències baixes. 
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Tot això, que per a alguns és irrellevant i per altres és una traïció a la música original, és l argument principal en contra del format digital. 

També, des de l any  es dóna el que els aficionats anomenen la guerra del soroll 

(loudness war), la qual és un recurs de màrqueting imposat per les grans productores de 

música en el que se sacrifica qualitat de so per a un volum més alt. Això també ha afectat a remasteritzacions en CD d alguns LPs que no comptaven anteriorment amb aquest 
problema. Aquest mètode de producció, a més de poder produir un so una mica més 

brut en alguns casos, fa que tot a la cançó soni sempre al mateix volum, cosa que resulta 

problemàtica per alguns discs que juguen amb els volums de les diferents pistes per a 

crear efectes diversos o, simplement, per a accentuar moments de la cançó. 

 

Aquestes imatges són de la cançó Figure of Eight, de Paul McCartney, originalment 

llançada l any . La imatge de la esquerra és l ona de so original. Es pot veure una 
gran varietat de pics, els quals en realitat representen el so de la bateria. Així mateix, la 

part posterior a la entrada de la bateria sona més fort que la primera part. El recurs d augmentar el volum a les parts de major intensitat de la cançó és un recurs que ha 
estat molt utilitzat per una infinitat de grups de tot tipus (Pink Floyd, The Beatles, Black 

Sabbath, Queen...). A la segona imatge, es veu com sonaria si se li hagués aplicat la 

guerra del soroll . Tota la cançó està tant amunt de volum com la bateria a la original, 

cosa que fa que tot soni igual de fort. Finalment, la tercera imatge és com es veu l ona de 
la cançó al mateix volum que la primera imatge. Tota la potència de la bateria i l augment 
de volum de la part posterior es perd. Això, tot i no ser un problema del CD en sí, sinó de la moda actual de la producció musical, ha afectat més a la ind’stria del CD que de l LP, 
cosa que fa que se li atribueixi més al primer. 
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Per últim, existeixen altres arguments menors, com, per exemple, que el vinil no és capaç de separar els canals de l estèreo amb la mateixa nitidesa que el CD, cosa que no és 
tant important, ja que en molts casos és preferible la reproducció en mono, sobretot als anys  o abans, quan l estèreo consistia en treure la veu per la dreta i la instrumental per l esquerra, cosa que molts han considerat desagradable, incloent-hi Ray Charles o 

Paul McCartney. 

També existeix un argument anomenat La teoria Neil Young , la qual defensa, en 

paraules del cantautor canadenc, que el CD no és música en sí, sinó un seguit de codis i 

dígits, amb el qual la música, tot i que es percep amb una millor qualitat, té una sonoritat 

menys càlida i atractiva. Això tindria relació amb els errors digitals mostrats prèviament, 

però la falta de justificacions del motiu per part de Young fa que es prengui com a una 

teoria merament subjectiva. 

3.3.2. Presentació 

Encara que aparentment es tracta d un detall merament trivial, l aspecte físic dels diferents formats. 
I és un aspecte en el que el CD 

sembla perdre de forma evident. En 

el passat, i fins i tot ara també, molts 

aficionats a la música han utilitzat les cobertes dels LPs de forma decorativa; portades d alguns discs resulten en obres d art de gran qualitat, sent un gran exemple d això les portades de l il·lustrador 

surrealista i dissenyador Roger Dean, conegut per les portades de discs de diversos 

grups, tals com Yes, Budgie, Focus, Asia i fins i tot la Orquestra Simfònica de Londres. 

Tanmateix, la mateixa coberta permet la introducció de pòsters, retallables, etc. Més 

encara, la coberta en sí, donat el seu disseny simple i versàtil, permet tot de 

modificacions per a donar joc amb la presentació, des de coses simples com relleus vegi s la portada dels disc blanc dels Beatles o el For Those About to Rock d ACϟDC) a 

coses més complexes com la portada del disc Led Zeppelin III, amb una roda dins de la 

Interior del disc Close to the Edge de Yes, dibuixat per Roger Dean 
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coberta que es pot girar i mostrar imatges per forats de la portada, de forma similar a un 

conte desplegable, o la portada del disc dels Rolling Stones, Sticky Fingers (en anglès, Dits 

Enganxifosos), que consta d una bragueta cosida a la portada per la qual es poden treure els dits com si fossin el penis, fent una intel·ligent metàfora visual del nom de l àlbum. 
Fins i tot la doble portada, introduïda en els discs de música popular per els Beatles amb 

el seu disc Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, es poden crear efectes interessants, 

contenint a vegades imatges complexes que contrasten amb una portada simple i 

esquemàtica encara que identificable, posant per exemple, els discs The Wall i Dark Side 

of the Moon, de Pink Floyd, Close to the Edge de Yes o Exposed de Mike Oldfield. 

Per altra banda, el CD, generalment, compta amb un disseny constituït per una 

carcassa de plàstic amb una tanca transparent en la qual es pot introduir una imatge 

(generalment, un llibret de format quadrat que conté la portada del disc i informació d aquest, en substitució a la cara interna o a continguts extres de l LP  i el disc, sense 
més. També inclou un llom considerablement més visible el del disc de vinil, cosa que és 

útil per a seleccionar-los visualment amb major rapidesa. La seva mida reduïda, tot i que 

útil per a transportar-los i sentir-los en dispositius portàtils com abans s havia fet amb el 
cassette, perd enormement l encant de la gran mida dels 
LPs i la imatge de gran mida que podia incloure com a 

portada, així com la impossibilitat de suplements com 

pòsters de gran mida o similars. Encara pot incloure 

llibrets –de fet, és més comú que en el vinil-, però de 

mida molt més reduïda. La seva usual carcassa de plàstic 

és poc modificable, i fa que els discs que anteriorment 

he esmentat perdin els efectes que permetien 

anteriorment.  

Nogensmenys, aquest problema s ha mig-solucionat amb un producte anomenat 

mini-LP , un tipus d edició de CDs molt popular a Japó que imita l aspecte dels LPs en 
mida CD, i tenint a la serigrafia del disc l etiqueta del vinil. Així com la caixa és de cartró com la d un vinil però en mida CD, si el vinil original incloïa un pòster, el mini-LP 

Portada del disc Sticky Fingers, amb la 
seva cremallera cosida a la caràtula. 
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l inclourà també, en mida reduïda. Segueix sense igualar al format original, però són una 
curiositat interessant per als col·leccionistes. 

3.3.3. Resistència física 

És obvi que el CD té una resistència física molt superior a la del vinil, tant per la fàcil 

obstrucció dels solcs com per la duresa del material. Tot i així, un CD és totalment 

corromput de forma més fàcil que un LP. Això és un problema amb el que es troben tots 

els formats digitals envers els seus homònims analògics (VHS-DVD, per exemple). L analògic, al ser una gravació física, la part que es perd en el físic és la que es perd en la 

reproducció, però la part que no es perd, es manté intacta. Dit així sembla una obvietat, 

però, en el cas de la gravació digital, la part corrompuda pot afectar a la resta de la pista i 

fer-la inaudible. Cosa que fa que l arxiu de l àudio, tot i estar en un suport més resistent, 
sigui més fàcil de perdre del tot. Així mateix, les cobertes de cada format té cadascuna el seu tipus de fragilitat. El disc de vinil sol anar dins d una funda de cartró, la qual es desgasta fàcilment de les vores i és possible que s estripi, es desacobli o s obri per més 
bandes a part de la ja dedicada a la obertura. Per a combatre aquest problema, 

existeixen fundes de plàstic, les quals resolen gran part del problema, però poden arribar a ser molestes en relliscar constantment o dificultar la obertura d un LP de doble 
coberta. La caixa del CD, en ser de plàstic, és bastant més dura, però també més fràgil, 

propensa a esquerdar-se i a desmuntar-se, podent escapçar-se alguna peça de la caixa 

que faci que sigui impossible tornar-lo a tancar correctament. Resumint els dos punts, la 

coberta d un vinil es veurà considerablement més afectada pel pas del temps que la caixa d un CD, però si la caixa d un CD cau a terra, els danys que aquest pateixi seran molt més grans que si hagués caigut la coberta de l LP. 
Per últim, cal destacar que la caixa del CD, en ser dura i aïllar la cara llegible del CD d alguna superfície que pugui malmetre l, protegeix millor el disc que no pas la coberta de l LP, que el cobreix amb una capa de cartró molt més fina i vulnerable, i fent-lo entrar 

sovint en contacte amb el cartó de l interior cosa que se solucionaria amb una funda de 
plàstic fi pel disc sol). 
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3.3.4. Popularitat 

 

Basant-nos en una enquesta realitzada per la ocasió a un grup de subjectes anònims d edats i sexes variats, podem veure que el CD no és només és utilitzat per molta més 
gent que el disc de vinil, sinó que també és el segon que més gent fa servir, per sota de la 

reproducció online (softwares o llocs web tals com YouTube, Spotify, SoundCloud, etc.). 

Tot i això, tot i que el CD segueix sent preferit al vinil, la predilecció del CD com a format 

favorit és escassa, lleugerament superior a la de la descàrrega legal (llocs de descàrrega 

de pagament com iTunes, Microsoft Zune, BandCamp, etc) i la ràdio. Per altra banda, el 

mètode preferit de la majoria és la reproducció online, seguit per la descàrrega il·legal. 

En qualsevol cas, sembla que, indiferentment de si és o no legal, el mètode predilecte 

sembla ser no pagar. Tot i això, el mètode de pagament més utilitzat, per la seva qualitat, 

per a contribuir amb la indústria o potser per conveniència o per accessibilitat, sembla 

ser el CD. 

3.4. Conclusió 

La conclusió segueix sent bastant incerta, ja que la majoria de factors tenen resultats 

ambigus. Per una banda, en el que es refereix al so, el format analògic permet una 

reproducció molt més fidel que el format digital, mentre que la qualitat del so del digital 

és superior i no es deteriora amb el temps, a diferència de l'analògic. La conclusió més 
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encertada seria que, en la teoria, el vinil és millor que el CD, mentre que, a la pràctica, el 

CD és superior. Això, tot i ser una afirmació confusa, els fa bastant equiparables, així com 

els diferents errors que cada format presenta en qualsevol de les seves limitacions 

tècniques. En el que es refereix a l apartat de presentació, no hi ha cap dubte per part meva de que l LP supera en gran mesura al CD, per la seva versatilitat de format i major 

mida de caràtula. En el que es refereix a la resistència física, el CD sembla superar al vinil 

per la seva major resistència del pas del temps.  

Per tant, arribant a una conclusió final, des de la meva opinió personal, l LP és el 

format superior, per la seva fidelitat de so i per la seva presentació. 
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4. Valoració final 

Abans d iniciar el projecte, tenia uns coneixements de teoria musical poc extensos i de 
producció musical encara menys extensos, els quals he anat ampliant a mesura que he 

avançat en el treball, i que he utilitzat en alguns arranjaments i en la peça de Writer. També nous instruments, cosa que m ha permès gravar el disc sense requerir de cap 
col·laboració instrumental, a diferència de com estava previst. També comptava amb un 

estudi bastant modest en comparació amb el que vaig anar reunint al llarg del temps que 

vaig dedicar a aquest disc, ampliant-lo amb més espai, una bateria elèctrica, etc. En 

quant a la part de dibuix i escriptura, encara que el principal motiu per a incloure-les en 

el treball era ampliar-ne el contingut, la part de text també ha estat bastant útil per a ampliar el meu nivell d anglès. A l igual que les cançons, alguns textos han estat escrits 
per a la ocasió i altres han estat reciclats . La diferència és que la majoria de textos 

originals eren en espanyol o català, i han hagut de ser traduïts, cosa que m ha ajudat a ampliar el meu vocabulari. En resum, llevat de la part d il·lustració, l objectiu d aquest treball ha estat, en essència, el progrés i l aprenentatge, tant en l àmbit musical de 
producció, composició, edició i masterització i un llarg etc, com en la millor redacció en 

anglès. 

Molts dels objectius que m havia proposat han estat assolits de forma satisfactòria, encara que en alguns d ells no els he assolit amb els resultats que esperava; més 
concretament, no he millorat de forma molt substancial les meves aptituds de disseny 

gràfic i, tot i que he après de forma considerable sobre tècniques de producció musical, no he arribat a adquirir la quantitat de coneixements que m hauria agradat. Tot i això, sé 
que és un coneixement que adquiriré de forma progressiva d ara endavant. 

La major dificultat que he tingut mentre realitzava el treball ha estat sens dubte la meva pròpia falta d hàbit de treball: vaig iniciar el treball mesos abans d haver d iniciar-

lo perquè sabia que estaria un llarg temps sense ganes de re-emprendre l, i la meva 
previsió va resultar ser certa. Això va ocasionar que algunes parts del treball es fessin amb pressa i que algunes coses no resultessin com a mi m hauria agradat, o que alguns 
factors externs com la producció del vinil o la impressió dels llibrets no anés tant ràpid 
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com hauria estat necessari, arribant a témer en molts casos que no els tingués a temps 

per a entregar-los juntament amb el treball. Suposo que el millor consell que podria 

donar a una persona a punt d iniciar el treball de recerca és no fer el que he fet jo i fer el 
treball de forma periòdica. Tot i això, una de les decisions més encertades que considero que he pres per el treball ha estat la multidisciplinarietat, que m ha permès aconseguir 
un treball extens sense haver hagut d extendre massa tots els temes i proporcionant un 

resultat pràctic ric en contingut. De la mateixa manera, aquest treball podria servir per a iniciar la extensió d algun dels temes aquí plantejats, com a forma introductòria a algun d aquests temes. 
4.1. Agraïments 

No podria donar per acabar aquest treball sense agrair a la meva tutora, Imma 

Comellas, la seva ajuda, revisió i dedicació cap a la meva causa. També a la Laura Luceño 

que, desinteressadament, va oferir-me la seva ajuda amb la col·laboració per a la cançó 

Mustang Sally i va donar suport moral. També a Pau Picornell, que va instruir-me en la equalització per corbes. A Felip Martí, per permetre m utilitzar el seu estudi per a la 
gravació de Garbage Truck i donar consells d edició i suport moral.  
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L’estudi, en iniciar el treball 
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Els tres únics instruments amb els que comptava 
inicialment, col·locats en l’estudi en la seva situació 
original. 

La fotografía que donà lloc al títol de la cançó 
Baby From Uranus. 
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L’estudi en el que es va gravar Garbage Truck, la primera cançó en ser produïda de tot el disc. 
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L’estudi, en acabar el treball. 
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A l’esquerra, el tracklist original de l’àlbum. A la dreta, el poc ortodoxe procés de tria del treball. 
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