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«If you can dream it, you can do it»  

(citat per Hardwell, millor DJ del 

món els anys 2013 i 2014) 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Tria del tema i objecte d’estudi 

El tema que he triat és sobre els DJ, concretament sobre la feina que aquests desenvolupen. 

Abans, els nostres pares anaven a concerts de Rock a escoltar els grans grups i ara, en canvi, 

anem de festa a veure l’actuació dels DJ. Aquest treball vull que sigui una font d’informació 

per a donar a conèixer aquesta professió i així aconseguir que sigui més ben valorada.  

 

1.2. Hipòtesis 

Crec que la feina del DJ és molt complexa i dura però que tot i això és una professió, un 

treball com un altre amb les seves coses bones i dolentes. 

Penso que la feina del DJ no està prou valorada i que la gent la veu com una tasca poc 

professional i poc seriosa. 

El DJ ha estat molt influenciat per les noves tecnologies, de manera positiva. 

Per altra banda, crec que tot el que investigui i conegui realitzant aquest treball em servirà 

molt per a la meva trajectòria com a DJ.  

 

1.3. Objectius 

L’objectiu principal d’aquest treball és conèixer tots els conceptes necessaris per aconseguir 

fer la feina que fa el DJ. Vull aprendre com s’ha de portar una sessió per a fer que la gent 

gaudeixi i balli.  

Un cop assolits tots els conceptes necessaris, vull elaborar vàries sessions per així demostrar 

que he sabut fer la feina que desenvolupa un DJ i he assolit bé els conceptes de la part teòrica. 

També vull acabar demostrant que fer de DJ és una feina. Vull fer veure a la gent com és i què 

fa realment un DJ i així aconseguir que canviïn la manera com els veuen. 
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1.4. Metodologia 

El treball constarà de dues parts, la teòrica i la pràctica.  

Començaré per buscar informació sobre els principals estils musicals actuals, versions d’un 

tema electrònic, tipus de mescles, equipament bàsic d’un DJ,... Per reunir la informació que 

necessitaré per la part teòrica del treball bàsicament consultaré a professionals del sector i a 

internet,  ja que hi ha pocs llibres sobre el DJ i el seu treball, però sí que hi ha documentals i 

altres fonts d’informació molt interessants. 

Respecte a la part pràctica, intentaré fer una entrevista a algun DJ reconegut i també 

enregistraré amb vídeo vàries sessions per demostrar tot allò que he après.  

 

1.5. Motius de la tria 

M’interessa aquest tema perquè des de fa uns anys que aquest món m’apassiona i penso que 

fent aquest treball podré consolidar i perfeccionar conceptes que ja conegui i també per 

aprendre’n de nous.  

Per altra banda, em servirà per conèixer i relacionar-me amb professionals del sector, fet que 

és molt important, i és un dels punts clau per arribar a tenir una bona posició en aquest món. 

 

1.6. Justificació 

Aquest treball podria servir com a una font d’informació per a aquells que desconeixen què és 

i què fa el DJ per a poder valorar la feina que fa. A més a més, pels joves que els hi interessi 

el tema, es podran fer una idea de com és la vida d’algú que treballa d’aquesta professió. 

 

Crec que als professionals del sector també els pot agradar i semblar de gran ajuda aquest 

treball, ja que té com a objectiu mostrar els aspectes positius i negatius de la seva professió i 

intentar que sigui més ben vista i més ben valorada. 
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1.7. Agraïments 

Vull donar especialment les gràcies a l’escola EUMES de Girona i al seu professor Edu 

Exploited per aportar-me informació i ajudar-me a l’hora d’aprendre a fer la feina que 

desenvolupa el DJ.  

També a tota la resta de DJ professionals que m’han ajudat amb tots els dubtes que tenia o 

que m’han deixat estar al seu costat durant alguna de les seves sessions per poder observar 

com treballen. 

Per últim, agrair a la discoteca Believe Girona donar-me la oportunitat de  punxar-hi una nit i 

poder-me posar a la pell d’un DJ . També al meu tutor de recerca i als meus pares per animar-

me i motivar-me per a tirar endavant el treball amb ganes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El DJ, entorn i treball – 2014 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARC TEÒRIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



El DJ, entorn i treball – 2014 

 

 

9 

 

 

 

1. PRINCIPALS ESTILS MUSICALS ACTUALS 

 

La música com tot va variant depenent de l’època: desapareixen estils musicals, en sorgeixen 

de nous, es barregen uns amb altres, en tornen a sorgir que s’havien escoltat fa temps...  

A continuació faig un breu resum dels principals estils musicals que van ser l’arrel dels que 

més s’escolten i estan d’actualitat a les discoteques i festivals d’ arreu del món. 

1.1. House 

El House va néixer als anys 80 a Amèrica i és un so que prové de l’evolució del so Disco
1
. La 

seva principal característica és el ritme constant i marcat que té (provinent del so Disco), amb 

unes percussions i bateries que destaquen sobre la veu i la melodia, que solen ser més 

senzilles però també molt importants. La bateria està formada bàsicament per un kick
2
 a cada 

temps de compàs, acompanyat per un clap
3
 al segon i quart temps de compàs i uns hit-hats

4
 al 

tercer temps de compàs. La seva velocitat va dels 118 als 135 BPM.  

Alguns temes estrelles del House clàssic podrien ser: 

 Black Box - Ride On Time 

 Armand Van Helden - I Want Your Soul 

A les dues cançons veiem el ritme característic del House marcat per les percussions i 

bateries, amb una melodia senzilla i una veu tipus Soul. 

El House va ampliar les seves fronteres arribant a Europa i a la resta del món, influenciant-se 

amb altres estils importants del moment com el Pop. 

                                           
1
 El so Disco barreja estils com el Soul, Funk i Latino. Va tenir èxit durant l’època dels anys 70. Té una melodia 

molt repetitiva i unes percussions molt marcades a compàs 4x4. 
2
 El kick és un cop greu que marca el ritme de les cançons electròniques. Forma part de les percussions i és el seu 

element principal. 
3
 El clap és un so de caixa de percussió (a vegades també s’assembla a un aplaudiment) que forma part de les 

percussions d’una cançó. És el segon element més important i acompanya el kick. 
4
 Els hit-hats són sons de percussió que donen sensació de velocitat. Són sons aguts els quals es fan a partir dels 

plats de les bateries. 
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 És l’arrel de la música electrònica que actualment s’escolta i es comercialitza arreu del món. 

 

Principals subgèneres provinents del House: 

 Deep-House: també anomenat House profund. És un so caracteritzat per ser suau, 

tranquil i fins hi tot se’l defineix com a sensual però alhora és ballable. Prové d’una 

barreja entre l’electrònica i el Soul amb influències del Jazz (sovint hi ha saxòfons que 

fan melodies) i sons mediterranis.  

El seu tempo és mitjà, entre 120 i 124 BPM. És un estil musical molt utilitzat en locals 

de Chill-Out
5
, com a música d’ambient ja que els sons que té, creen una atmosfera molt 

especial.  

Com a exemple podríem tenir el tema “Chez N Trent - Morning Factory” o “Blaze – 

Lovelee Dae”. 

 Electro-House: és un subgènere de la música House que combina els ritmes de la 

bateria i percussions característics del House amb bases de sintetitzadors
6
 i pianos.  

El seu ritme és més ràpid, va dels 125 als 133 BPM. És un gènere que va ser molt 

explotat comercialment durant els anys 2005-2007.  

Un exemple de grup i tema característic seria el “Leave the World Behind – Swedish 

House Mafia feat. Deborah Cox”. 

 House-Dance (o House-Comercial): la seva principal característica com el seu propi 

nom diu és que es tracte d’un estil molt comercial. Manté el ritme del House però les 

seves melodies i harmonies juntament amb les veus són repetitives i fàcils de recordar, 

cosa que fa que sigui un gènere extremament comercial. La seva velocitat sol anar dels 

125 als 130 BPM. La seva màxima comercialització va ser del 2008 cap al 2011. 

Un artista exemplar seria artistes com David Guetta amb les cançons com Sexy Bitch, I 

Gotta Feeling,...  

 

                                           
5
 Els locals de Chill Out són locals ambientats amb música on la gent va a prendre una copa i a relaxar-se. 

6
 Instrument musical electrònic amb el qual es fan sons sintètics modulant les freqüències dels diferents tipus 

d’ones. 

https://www.youtube.com/channel/UClvCYrXBy7ft_5zKD7-cxKQ
https://www.youtube.com/channel/UClvCYrXBy7ft_5zKD7-cxKQ
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1.2. Techno 

El Techno actualment és un estil de caràcter underground  (no comercial)  però tot i això 

aquest estil juntament amb les seves variants es segueix escoltant a discoteques i festivals 

d’arreu del món i existeixen molts DJ amb renom que el punxen.  

El Techno és originari de Detroit i va sorgir a través d’experimentar amb sons de sintetitzador 

i estils com el Funk o l’Electro. És un estil amb una estètica i temàtica futurista, és a dir, hi 

apareixen sons de tant en tant que ens fan pensar en sons futuristes. La seva velocitat abans 

anava dels 140 als 150 BPM. Actualment és més lent i va dels 126 als 133 BPM. Les cançons 

Techno solen tenir una durada de més de 5 minuts i són bastant monòtones, ja que la seva 

principal característica és que estan formades per loops
7
, els quals van variant al llarg de la 

cançó amb petites variacions. 

La Màkina, el Hardcore i el Trance són estils musicals provinents del Techno. 

A continuació, exemples del que actualment és el Techno: 

 Coyu - I Want Your Jack 

 Dosem - Chase The Link 

Aquests dos artistes i productors de Techno són Espanyols; Dosem concretament és gironí, i 

estan viatjant arreu del món gràcies a aquest estil musical. Podem veure com encara és un estil 

viu (tot i que molt diferent de com era durant al principi) i que hi ha molta gent que el 

segueix. 

 

Principals subgèneres provinents del Techno: 

 Makina: es va desenvolupar sobretot a Espanya però també a països mediterranis com 

Itàlia o França. Les seves principals característiques són el seu ritme ràpid (150 a 170 

BPM) amb kicks contundents i distorsionats, amb unes melodies i vocals molt ràpides i 

que es van repetint al llarg de la cançó.  

 

 

                                           
7
 Un loop és una seqüència de varis compassos constituïda per varis sons que es van repetint. 
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Va ser un estil molt explotat a Espanya durant l’època de principis del 2000. Es va 

comercialitzar tan que al 2005 aquest estil va començar a entrar en decadència, i ara són 

poques les discoteques que fan festes exclusives de música Makina. 

Com que aquest gènere va néixer a Espanya, trobem DJ i discoteques molt importants. 

Concretament a Catalunya podem destacar a Dany BPM i DJ Sisu com a DJ i el XQUE i Pont 

Aeri com a principals discoteques. Un exemple de tema Makina és el “Flying Free- Pont 

Aeri”, himne de la mítica sala Pont Aeri de Vallgorguina, Barcelona. 

 

 Tech-House: original cap als anys 90, és un estil sorgit de la barreja d’elements del 

Techno i també del House. La seva velocitat va dels 120 als 130 BPM i les seves 

principals característiques són que conserva les importants i remarcables bateries i 

percussions del House, a les que se’ls hi afegeix una línia de baix
8
 robusta i sons de 

sintetitzadors de Techno.  

El resultat acaba sent un so més electrònic (o underground) que el House i menys 

monòton que el Techno. 

És un estil que tot i no ser comercial també s’escolta molt arreu del món igual que el 

Techno. Algun artista actual espanyol representant d’aquest estil seria Marc Maya o 

també el barceloní Guille Placencia. 

Com a exemple de tema Tech-House tenim el “Sweet Harmony – UMEK & 

Groovebox”, on podem veure el gran ritme de les percussions acompanyades del baix 

robust i les grans melodies de sintetitzadors. 

 

 

 

 

 

 

                                           
8
 El baix és un tipus de so greu produït amb sintetitzador que juntament amb el kick formen la part més greu i 

central d’una cançó electrònica. 

Fig. 1: Marc Maya punxant al festival espanyol més 

important de música Tech-House. Font: MonegrosFestival 
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1.3.  EDM (Electro Dance Music) 

A principis de 2012 va aparèixer l’etiqueta d’EDM al món de la música electrònica, i al ser un 

terme molt actual encara s’està debatent i estudiant què vol dir i què significa exactament.  

L’EDM no és un gènere musical en sí, ja que no hi ha cap portal de venda de música
9
 que en 

la secció d’estils musicals hi tingui un apartat que sigui el d’EDM, tot i que  molts grans 

artistes com David Guetta, Skrillex, Hardwell, entre d’altres, que se’ls etiqueta com a artistes 

d’aquest nou fenomen.  

Així doncs, podríem dir que l’EDM és un conjunt de diferents gèneres musicals (House, 

Electro, Dubstep, Hip-Hop, Nu Rave...) fet amb un únic objectiu: que sigui comercial. Així, 

podríem acabar definint l’EDM com a una tendència. 

Per a molts aquesta tendència és la clau de l’èxit. Actualment molts famosos com Paris 

Hilton, Fonsi Nietto, Kiko Rivera, entre d’altres aprofiten aquest moviment i les noves 

tecnologies per guanyar diners passant-se a “ser DJ”. Moltes discoteques i clubs els reclamen 

perquè el que busquen és gent famosa fent de  DJ, amb l’objectiu d’emplenar  les pistes de 

ball. Llavors les crítiques són moltes, ja que aquest personatges  famosos van a fer una feina 

que realment desconeixen i no saben  per on començar a fer-la. Així es guanyen actuacions 

com a DJ gràcies a la seva fama prèvia i no gràcies al seu talent artístic i musical com a DJ. 

Tot i això, actualment l’EDM és la principal tendència comercial en la majoria de discoteques 

i festivals més grans del món i també de les ràdios i qualsevol altre mitjà on es reprodueixi 

música. La majoria d’artistes que encapçalen el TOP100 de millors DJ formen part d’aquesta 

gran tendència (veure pàgina 56 de la part pràctica). 

 

Principals gèneres que engloba l’EDM: 

 Dubstep: És un gènere molt nou, neix cap al 2000, evolucionant després al 2005, i 

acabant sent explotat comercialment durant l’any 2012, tot i que actualment encara és 

bastant comercialitzat i escoltat. 

 

 

                                           
9
 Actualment la major part de la música electrònica es comercialitza online, a través de portals digitals com ho 

són iTunes (d’Apple) o Beatport. La gent entra a aquests portals i les cançons o àlbums que compra se li 

descarreguen directament a l’ordinador. 
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És un estil que el podríem definir com agressiu i molt contundent amb una velocitat d’uns 

140BPM. 

Està ple de distorsions i la dinàmica és pràcticament inexistent. Té una sonoritat fosca i es 

solen utilitzar escales musicals menors. Els sons són molt estridents i combinen amb petits 

fragments de veu.  

 

Un dels artistes més importants del Dubstep és Skrillex, amb el seu tema “Bangarang”. 

 

 Progressive-House: és un estil provinent del House i del Trance nascut cap als anys 90. 

Des de llavors ha evolucionat i encara ara s’escolta i es comercialitza arreu del món, ja 

que molts artistes importants el produeixen.  

És un estil que va dels 125 als 130 BPM i es caracteritza per les seves grans melodies, 

formades per una gran quantitat de notes que es van repetint. Els seus sons i melodies 

creen una atmosfera molt especial.  

Com a exemple tenim un tema molt nou guanyador de varis premis, és el “Howl at the 

Moon – Stadiumx & Taylr Renee” o també el “Hey Brother – Avicii”. 

 

 Big Room: és l’estil per excel·lència als grans festivals i discoteques actuals. És un estil 

molt nou, evolucionat de l’Electro-House i del Progressive-House. Combina les grans 

melodies del Progressive-House amb la contundència de l’Electro-House. La seva 

velocitat va dels 128 als 130BPM. 

La seva estructura és molt simple, es basa en una introducció de bateries i percussions, 

un brake (o parada) on entra una gran melodia que pot anar acompanyada de veus, i 

després de la melodia sorgeix una gran pujada que indica l’arribada del drop
10

, on 

comença a sonar un kick i un baix juntament amb una melodia que provoca l’exaltació i 

les ganes de saltar de tothom qui ho escolta.   

 

 

                                           
10

 El drop és la part més enèrgica d’un tema electrònic, on sonen el kick i el baix juntament amb diferents sons 

que fan melodies. És el clímax de la cançó. 
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Va començar a comercialitzar-se al 2011 amb el tema “Epic – Sandro Silva & Quintino”, i a 

principis de 2013 es consolida internacionalment a tot Europa i actualment a Amèrica, gràcies 

als grans productors i DJ’s que li han donat suport, com Dimitri Vegas & Like Mike, 

Afrojack, Tiesto, Steve Aoki,... 

Algun dels temes més rellevants i comercialitzats d’aquest estil són “Tsunami – DVBBS & 

Borgeous”, “Booyah – Showteck”, “Animals – Martin Garrix”, “Shot me Down – David 

Guetta” entre molts altres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Dimitri Vegas & Like Mike, representants del fenomen EDM. Font: Tomorrowland 
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2. VERSIONS D’UN TEMA ELECTRÒNIC 

 

Un tema electrònic és la fusió de diferents pistes, cada una està formada per un instrument o 

un so diferent. Un cop sincronitzades i unides aquestes pistes, es fa la mescla de totes elles 

(ajustant el volum de cada pista per a què tot soni bé, equalitzant-les, introduint algun efecte, 

automatització...). Aquesta mescla final és la cançó electrònica (tema) que acabarà sortint al 

mercat, i es pot fer de diferents maneres (no tots els temes electrònics tenen totes les versions 

en venda): 

 

 Original Mix: Versió original d’un tema electrònic. 

 

 Radio Version: Mescla final d’un tema electrònic pensada per a que aquest sigui 

promocionat a la ràdio o posat en un àlbum. En aquest tipus de mescla es sol eliminar la 

part instrumental inicial i final del tema, per tal de que comenci ja amb la melodia i 

vocals. No sol durar més de 4 minuts. 

 

 Club Mix: Versió feta pensant en els DJ ja que inclou un inici i un final amb compassos 

on només hi ha pistes d’instruments (sense veus), cosa que permet als DJ mesclar els 

temes sense que se’ls ajuntin diferents veus o melodies, i així aconseguir una mescla 

perfecte. 

 

 Instrumental Version: Mescla final d’un tema electrònic on s’elimina la pista que conté 

les veus del tema. S’utilitza molt en els karaokes i els DJ també l’utilitzen per fer 

bootlegs. 

 

 Dub Mix: Semblant a la versió instrumental, però en el Dub Mix apareixen petits 

fragments de veu acompanyats d’algun efecte com un eco
11

 o delay
12

. 

 

 Acapella: Versió on només s’extreu la pista de les veus. No hi ha cap pista 

d’instruments, únicament les vocals del tema. 

 

                                           
11

 L’eco és un efecte que allarga el so. 
12

 El delay és un efecte que provoca una repetició del so. 
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 Bonus Beat: Mescla on s’anul·len totes les pistes menys la de les percussions. 

 

 Remix: Es canvien, modifiquen o s’afegeixen noves pistes al tema per a fer que aquest 

sigui un de nou, però sense perdre la identitat del tema original.  

 

 Bootleg: Fusió de dos temes (o més) electrònics. Per exemple, un bootleg seria agafar la 

versió instrumental d’un tema i posar-li la pista de veu d’un altre tema diferent. 

  

És important que un DJ conegui les diferents versions que pot tenir un tema electrònic, per 

triar  quina versió creu que li serà més útil. Normalment els DJ,  les versions que més utilitzen 

són la de Club Mix, Remix, Bootleg i Acapellas, però això també depèn de la creativitat de 

cadascú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Portades de dos Remixs. Font: DimMak Records 
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3. MESCLA, BPM I COMPÀS 4x4 

 

‹‹Podríem definir la mescla com l’art del DJ, la seva especialitat, ja que mesclar és una de 

les seves feines principals i depèn de la creativitat de cadascú. Mesclar és ajuntar dues 

cançons o més d’una manera creativa, agradable i totalment sincronitzada per tal d’obtenir 

seqüències ballables. El conjunt de mescles acaben formant una sessió (o set), que és 

l’espectacle continu que el públic veu. ›› (Carreras, 2012: 49) 

Per a poder obtenir una bona mescla el DJ ha de conèixer i tenir sempre presents els BPM i el 

compàs 4x4. 

Els BPM (o Beats per Minut) és la unitat amb què es mesura la velocitat d’una cançó. Per a 

poder mesclar dues cançons els BPM de cada una han de ser iguals. 

El compàs 4x4 (de 4 temps) és el bàsic i el més utilitzat en la música electrònica. Els temes de 

música electrònica estan compostos de loops que es van repetint i que van variant 

progressivament, creant melodies i ritmes. Per a poder mesclar dues cançons els DJ es fixen 

en dos sons bàsics, el kick i el clap, ja que són els dos sons que tots els temes electrònics tenen 

i són els més fàcils de distingir. 

El kick és un cop greu i és el que marca el ritme. El clap (o caixa) es combina amb el kick i és 

un cop més agut. La base de la percussió d’un tema electrònic són aquests dos sons. 

Com he dit abans, el compàs 4x4 disposa de 4 temps que s’han d’emplenar amb diferents 

sons. Normalment aquests sons es repeteixen iguals durant el període de 4 compassos (que 

són 16 temps),  i quan han passat aquests 16 temps es produeix una variació en algun dels 

sons o s’afegeix un so nou. A grans trets, la percussió d’un tema electrònic es basa en la 

combinació de kicks i claps, quedant el compàs emplenat de la següent manera:  

 

 

 

 

  

 

Fig. 4: Estructura del compàs 4x4. Font: Yo DJ II 
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Per a tenir ben mesclats dos temes, els DJ han de tenir els temps de cada compàs d’una cançó 

iguals que els temps de cada compàs de l’altra cançó, és a dir, el kick i clap de la cançó 1 ha 

de sonar simultàniament amb el kick i el clap de la cançó 2. Quan això passa es diu que la 

mescla està ben quadrada. 

Gràcies a que totes les cançons mantenen la mateixa estructura de compàs 4x4,  la barreja de 

dues cançons és possible, fins i tot arribant a “enganyar” el públic fent que es pensi que 

només està escoltant un tema, però en realitat n’està escoltant dos. 

Tot i això, s’ha de tenir en compte que els BPM de cada cançó han de ser iguals, sinó una 

aniria més ràpida que l’altra i els temps de cada compàs no anirien simultanis. 

També s’ha de tenir en compte el fet de que hi pot haver alguna cançó que per raons del 

productor no segueixi sempre aquest tipus de compàs o que fins i tot faci alguna variació que 

la majoria de cançons no fan i, per això, és recomanable saber amb exactitud l’estructura de 

cada tema que es vol punxar per a mesclar-lo bé i sense errors. 

 

3.1. Tipus de mescles 

 

 Mescles a tall: les mescles a tall es caracteritzen per mostrar un tall de volum molt 

pronunciat que es nota clarament; la cançó es para i seguidament comença l’altra. 

Aquest tipus de mescla es sol utilitzar en la combinació de música rock, ritmes llatins, 

salsa, merengue, música de bandes,... També s’utilitza per mesclar cançons amb 

velocitats (BPM’s) molt diferenciades. A vegades el DJ per evitar que el canvi de cançó 

sigui tan pronunciat, utilitza efectes com el Delay, Eco, Filter,... 

 

 Mescles curtes o a compassos: les mescles curtes o a compassos es solen fer en estils 

musicals comercials com el Dance, House, EDM, on de seguida entren grans melodies i 

veus que són difícils de mesclar i per tant la mescla de les dues cançons és de poca 

durada. En aquest tipus de mescla el DJ ha d’igualar la velocitat d’ambdues i quadrar-

les. A continuació,  fa un joc de volums amb la taula de mescles per tal de canviar d’una 

cançó a una altra.  
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 Mescla llarga: les mescles llargues es duen a terme de la mateixa manera que les 

mescles curtes, però el que les diferencia és que les mescles llargues tal i com diu el seu 

nom, són d’una durada major. 

 Bootlegs: Moltes vegades els DJ també el que fan és mesclar un tema en versió 

instrumental, amb un altre en versió acapella, aconseguint d'aquesta manera fer un 

bootleg en directe. Els bootlegs no sempre són en directe, a vegades ja els porten 

gravats prèviament de casa. 

 

 Mescla harmònica (o a to): Les mescles harmòniques poden ser mescles curtes o 

llargues i són les més treballades i elaborades. Consisteix en mesclar els temes segons la 

seva tonalitat, és a dir, si el DJ punxa una cançó que té com a tonalitat la nota “SOL”, es 

preocupa perquè la següent cançó que mescli també sigui amb la tonalitat “SOL”. 

Mesclar dues cançons amb la mateixa tonalitat provoca que els canvis d’una cançó a un 

altra siguin molt dissimulats. Aquest tipus de mescla és el que la majoria de DJ 

professionals utilitzen.  

Hi ha una eina molt útil que és la roda harmònica per saber quines tonalitats es poden 

combinar entre elles: 

 

 

Veiem que la roda harmònica està dividida en 12 seccions (números de l’1 al 12, exemple: 6), 

i cada secció està dividida en dues zones (zona A i zona B, exemple: 6A i 6B). Cada una 

d’aquestes zones és una escala d’una nota (està representat en format Americà).  

 

Fig. 5: Roda harmònica. Font: Mixed in Key 
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Per exemple, la zona 12B és l’escala de Mi Major; la zona 6A és l’escala de Sol Menor,... Si 

el DJ està punxant una cançó que estigui per exemple a la zona 3A, podrà mesclar-la amb una 

altra cançó que estigui també a la zona 3A o també a la zona dels cantons, que en aquest cas 

seria 2A, 4A o 3B.  

 

Per poder utilitzar la mescla harmònica el DJ ha de saber cada cançó a quina zona de la roda 

harmònica es troba, per tal de poder-la mesclar amb una altra que sigui de la mateixa tonalitat 

o d’una tonalitat compatible. 
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4. EQUIPAMENT 

 

Com tota professió, el seu treballador necessita unes eines determinades  per a poder treballar 

i el DJ no és cap excepció. A continuació explicaré les principals eines de treball que 

necessita un DJ per a poder fer la seva feina sense problemes. Com que de cada tipus 

d’aparell n’hi ha de molts models i marques diferents, em limitaré a estudiar i explicar els que 

més s’utilitzen actualment a gairebé totes les  discoteques i festivals.  

 

4.1.  Música 

La música és imprescindible per a un DJ, ja que és la seva principal eina de treball. D’estils 

musicals n’hi ha molts, i la pregunta és: ha de portar un DJ música de tots els estils musicals? 

Doncs la resposta és que no.  

En aquest cas, podríem diferenciar dos tipus de DJ. Trobem els DJ que són característics d’un 

sol estil musical (o de més d’un però que siguin estils molt semblants), així el públic que el va 

a veure ja sap que aquell DJ posarà aquest estil de música en concret que el caracteritza; 

podríem dir que és el públic el que s’adapta al DJ.  

Per altra banda, tenim el DJ que quan va a punxar a una discoteca ha de saber els gustos 

musicals de la gent per poder satisfer-los , d’aquesta manera ha de portar música molt variada 

i de diferents estils per poder agradar al públic; en aquest cas podríem dir que és el DJ el que 

s’adapta al públic. 

Un bon DJ sempre ha de saber satisfer les necessitats del públic i fer que gaudeixi de la nit. 

Per aconseguir-ho la psicologia de pista serà essencial (veure pàgina 51) 

Actualment el DJ té 4 maneres amb les que pot portar la música per després poder-la punxar. 

Que n’ utilitzi una o altra depèn del seu propi gust i també exclusivament de l’equip que faci 

servir per treballar. 

 Vinils: l’utilitzen aquells DJ que encara punxen amb plats gira-discs ja que és l’únic 

aparell que els suporta. Actualment ja casi no s’empren ja que molt pocs DJ punxen 

amb plats gira-discs.    
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Els vinils es graven analògicament i tenen unes dimensions de 12 polsades en forma rodona, 

fet que complica la seva mobilitat (ja que un DJ ha de portar-ne uns quants). Se’ls ha de 

cuidar molt bé, ja que és molt fàcil que es ratllin o es malmetin i si això passa la música perd 

qualitat i pot arribar el punt en que el vinil s’hagi de llençar.  

 Disc Compacte (o CD): el CD es grava digitalment i el podríem definir com l’evolució 

del vinil ja que també té la forma rodona però és molt més petit i fàcil de transportar. El 

seu avantatge respecte els vinils és, com he dit abans, les seves dimensions i també la 

seva resistència, ja que és més difícil de malmetre que un vinil. Una altra característica 

és que tothom pot copiar un CD amb el seu ordinador, en canvi copiar un vinil és molt 

més complicat. Actualment el CD no és gaire utilitzat ja que té poc emmagatzematge i 

els plats de reproductor de CD han evolucionat i ara admeten (a més a més de CD’s) 

memòries USB.  

 Memòries USB: també anomenats llapis de memòria, son dispositius els quals serveixen 

per emmagatzemar-hi tot allò que estigui en format digital, com per exemple, música. 

Les seves dimensions són molt reduïdes (podríem dir que són molt petits i que és molt 

fàcil perdre’ls) i la seva capacitat d’emmagatzematge és molt gran (n’hi ha que tenen 

256 GB de memòria, cosa que serien més de 200.000 cançons). És el suport més 

utilitzat actualment pels DJ, ja que els plats actuals estan preparats per suportar-los. A 

més a més el DJ prèviament es pot preparar llistes de reproducció i després posar-les al 

llapis de memòria, cosa que farà que a l’hora de punxar li sigui més fàcil trobar els 

temes que vulgui i seguir un ordre durant la sessió.  

 Ordinador Portàtil: actualment la música es compra i es descarrega a través d’internet i 

de portals digitals com iTunes o Beatport (entre d’altres), d’aquesta manera tota la 

música la tenim a l’ordinador. 

El DJ si ho prefereix i té un ordinador portàtil, pot portar-lo a la discoteca o  on hagi de 

treballar i connectar l’ordinador amb l’equip i així poder fer servir la música 

directament de l’ordinador. Més endavant veurem la manera de poder connectar 

l’ordinador als equips i quins són els que poden reproduir la música directament des de 

l’ordinador, ja que no tots els equips poden fer-ho. 
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4.2. Els plats giradiscs 

Els plats gira-discs són l’element característic del DJ i de la seva història, ja que ràpidament 

l’associem amb el DJ. Aquest aparell va ser amb el que primer es va començar a punxar i 

només accepta vinils.  

Per a poder fer una sessió el DJ com a mínim necessita tenir dos plats giradiscs, ja que per fer 

una mescla es necessita coma mínim barrejar dues cançons. Els plats giradiscs actualment 

s’usen poc, ja que són molt pesants i gràcies a les noves tecnologies ara hi ha altres aparells 

que han evolucionat a partir d’aquest que ofereixen moltes més possibilitats i són més 

pràctics. 

Tot i que hi ha moltes marques i models diferents, tots els plats giradiscs consten de les 

mateixes parts i d’una forma molt semblant. 

 

 

 

  

 

 

 

1- Botó d’engegar: Serveix simplement per connectar o desconnectar l’aparell. En aquest 

cas està col·locat sobre l’estroboscopi. 

2- Start-Stop:  Posa en funcionament la rotació del plat o l’atura. 

3- Pitch: amb aquest canal es controla la velocitat de la cançó. Si el canal es troba al mig, 

la cançó del vinil es reproduirà a la velocitat predeterminada que tingui. Si situem el 

canal cap amunt, la velocitat de la cançó del vinil disminuirà i per contra, si baixem el 

canal cap avall la velocitat de la cançó del vinil augmentarà. El pitch serveix per 

aconseguir igualar la velocitat de les dues cançons que volem mesclar. 

 

Fig. 6: Plats gira-discs i les seves parts. 
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4- Selector de BPM: amb aquest botó es pot seleccionar la velocitat en què volem que 

giri el plat. Sol ser normalment a 33 rpm o a 45 rpm. 

5- Estroboscopi: Llum que sol ser de colors que serveix per poder veure les marques 

rodones del plat i també les línies del vinil. 

6- Llum: és l’altra llum que hi ha al plat gira-discs situada just allà on l’agulla del plat 

queda posada sobre el vinil, i serveix per poder veure en tot moment per quina zona 

del vinil està transcorrent l’agulla. 

7- Plat: té forma rodona i és la part que dóna voltes, on es col·loca el vinil. Als laterals té 

petites rodonetes les quals es veuen amb l’estroboscopi. 

8- Patinador: es col·loquen sobre els plats i són rodons i d’un tacte molt especial, ja que a 

sobre se’ls col·loca el vinil.  

9- Agulla: són les encarregades de reproduir el so que hi ha al vinil. N’hi ha de dos tipus, 

les de format Om i les de format Concorde. Aquestes últimes són les més 

recomanades perquè tenen una major qualitat sonora i són més resistents. L’agulla és 

la part més fràgil del plat; tot i això hi ha recanvis, van independents del plat gira-

discs. 

10- Braç: uneix el contrapès amb l’agulla i té una forma corbada.  

11- Contrapès: es troba a l’extrem del braç i serveix per donar més o menys pes a l’agulla. 

Per a tenir-lo ben col·locat ha d’estar d’una manera que l’agulla no estigui gaire en 

contacte amb el vinil, només el suficient per a poder reproduir el so, ja que sinó la 

faríem malbé. 

12- Anti-patinament: és una roda que serveix per ajustar el moviment del braç per evitar 

que l’agulla en algun moment se’n vagi de la seva trajectòria, cosa que provocaria una 

parada de la cançó o una mala reproducció d’aquesta. 
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Els plats els podem dividir en dos grups, els de transmissió directa ( per magnetisme) o els de 

transmissió per corretja. 

 

 Plat giradiscs de Transmissió Directa: és el plat per excel·lència i el que es trobava a 

totes les discoteques. Tenen la característica de mantenir una rotació sempre constant 

gràcies al magnetisme i a més a més el seu control de pitch és molt característic, ja que 

és el més precís, cosa que pels DJ és molt important a l’hora de mesclar. La seva 

principal característica és l’estabilitat i també la qualitat, ja que un plat giradiscs 

d’aquestes característiques pot arribar a durar molts anys perquè està fet d’alumini. La 

marca principal és la Technics.  

 

 

 

 

 

 

 Plat giradiscs de Transmissió per Corretja: el seu material sol ser plàstic i no són tan 

estables com els plats de transmissió directa, ja que aquests en comptes d’anar per 

magnetisme van per corretja. Si els veiem des de fora veiem que són pràcticament 

iguals que els de transmissió directa, però a l’hora d’utilitzar-los la diferència es nota. 

La marca més utilitzada és Akiyama o Numark. 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Plats de transmissió directe marca Technics. 

Font: DJmania 

Fig. 8: Plats de transmissió per corretja marca 

Akiyama. Font: DJmania 
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4.3. Reproductors Digitals 

Els Reproductors Digitals són l’evolució dels plats giradiscs i actualment són els més 

utilitzats pels DJ, ja que ofereixen moltes més opcions i són molt més portables.  

El primer model va sortir a la venda l’any 1983 però estava molt lluny de la qualitat i del que 

actualment ens poden arribar a oferir aquests tipus de mescladors. Al principi es va crear 

molta polèmica (la qual sovint encara retorna),  ja que la figura del DJ anava molt lligada amb 

els plats giradiscs i amb els vinils. Hi havia moltes crítiques per part de DJ professionals que 

punxaven amb vinils que opinaven que els DJ que punxaven amb Reproductors Digitals no 

eren DJ de veritat, cosa que no té res a veure l’equip que s’utilitzi amb la qualitat del DJ i de 

les mescles. 

A continuació veurem i el model de Reproductor Digital més nou i el més utilitzat per els DJ 

professionals actualment. A aquest aparell hi prestaré més atenció ja que és el que es troba 

actualment a les cabines d’arreu del planeta. És el CDJ2000nexus, de la marca Pioneer DJ, 

pionera en el mercat dels DJ actualment.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 9: CDJ2000nexus i les seves parts. Font: PioneerDJ 
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1- Play & Pause: Serveix per començar o parar una cançó. 

2- Cue: s’utilitza per marcar un punt fix a la cançó per fer que comenci per allà; un 

començament que no sigui el real. 

3- Search: fa avançar o retrocedir la cançó quan es manté polsat. 

4- Track Search: serveix per buscar el començament de cada cançó. 

5- Indicador REV: s’encén una llumeta quan la cançó es reprodueix a la inversa. 

6- Palanca direcció FWD&REV: activa o desactiva la reproducció a la inversa. 

7- Slip: Activa el mode “Slip”, que fa que es puguin fer repeticions de temps sense que la 

cançó s’aturi. 

8- Loop mode: al polsar-lo s’activa el mode “loop”, que serveix per fer repeticions en la 

cançó de ½, 1, 4, 8, 16,... temps. 

9- In 4Beat: al polsar-lo directament fa un loop de 4 temps. 

10- Loop Out: al polsar-lo es marca el punt en que el loop deixarà d’estar activat. 

11- Reloop Exit: serveix per desactivar el mode loop i fer que la cançó continuï 

reproduint-se. 

12- Hot CUE: està constituït per 3 botons (A,B i C). A cada un dels 3 botons se li pot 

assignar un punt diferent de la cançó, i al polsar un dels 3 la cançó es començarà a 

reproduir per allà. 

13- Indicador targeta SD: fa llum quan la música es reprodueix des de una targeta SD. 

14- Porta targeta SD: protegeix l’entrada de targeta SD. 

15- Inserció targeta SD: espai on es connecta la targeta SD. 

16- USB Stop: al polsar-lo durant 2 segons desactiva l’USB per tal de poder-lo retirar 

sense perill. 

17- Indicador USB: fa llum quan la música es reprodueix des de un USB. 

18- Inserció USB: espai on es connecta l’USB. 
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19- Auto CUE: Activa i desactiva CUE automàticament. 

20- Quantize: fa que s’estableixin punts en cada temps de la cançó. 

21- Disc: al polsar-lo el CDJ reproduirà la música d’un disc que hi hagi dins. 

22- SD: al polsar-lo el CDJ reproduirà la música des d’una targeta SD que hi hagi 

introduïda. 

23- USB: al polsar-lo el CDJ reproduirà la música d’un USB que hi hagi introduït. 

24- Link: al polsar-lo el CDJ reproduirà la música de l’USB, CD o targeta SD de l’altre 

CDJ amb el que estigui connectat. 

25- Rekordbox: al polsar-lo el CDJ reproduirà la música des d’un ordinador portàtil amb 

Rekordbox (software de Pioneer). 

26- Pantalla: ofereix una visualització de la ona de la cançó, la seva velocitat i altra 

informació rellevant. 

27- Browse: al polsar-lo es visualitza el nom de totes les cançons que es poden reproduir.  

28- Botó Tag List: visualitza directament les llistes de cançons. 

29- Botó Info: visualitza la informació de la cançó. 

30- Botó Utility: visualitza el menú principal 

31- Back: torna a la pantalla visualitzada anteriorment. 

32- Tag Track/Remove: posar o treure una cançó en una llista. 

33- Selector giratori: serveix per desplaçar-se pel menú i per les diferents cançons. 

34- Indicador Standby: s’il·lumina quan el CDJ està en espera. 

35- Disc Eject: expulsa el CD. 

36- Pad Needle search: al polsar un punt de la barra la cançó es comença a reproduir des 

d’aquell punt. 

37- Vinyl speed adjust touch/brake: ajusta la velocitat a la qual es para la cançó al polsar 

el botó Pause. 
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38- Vinyl speed adjust release/start: ajusta la velocitat a la qual comença la cançó al 

polsar el botó Play. 

39- Cue/Loop Call: al polsar-lo durant la reproducció d’un loop, aquest es fa més llarg o 

més curt. 

40- Delete: elimina punts de Hot Cue. 

41- Memory: al polsar-lo es guarden els punts Hot Cue marcats al llarg de la cançó. 

42- Jog Mode: fà que el Jog (rodeta) canvi de mode vinil (reprodueix el so d’un vinil i 

serveix per exemple per fer scratch) a mode CDJ 

43- Jog adjust: Ajusta la duresa amb la que es gira el jog. 

44- Beat Sync Master: pista de referència per la velocitat de sincronització. 

45- Beat Sync: la velocitat de la cançó s’iguala amb la de l’altra CDJ. 

46- Botó tempo: canvia el marge de la velocitat de reproducció a més o menys. 

47- Botó master tempo: activa i desactiva el “master tempo”. 

48- Pitch: al moure la barra la velocitat de la cançó augmenta (si es mou cap amunt) o 

disminueix (si es mou cap avall). 

49- Botó tempo reset: la cançó es reprodueix a la velocitat original. 

50- Dial Jog: superfície per la qual es pot fer scratch o avançar/retrocedir el Jog. 

51- Visualització Dial Jog: indica si el Jog està en mode vinil o en mode CDJ. 
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1- Audio Out: sortida de so RCA que va del CDJ fins a un canal de la taula de mescles. 

És per on surt el so que el CDJ reprodueix. 

2- Control: es connecta a la taula de mescles i serveix per enviar senyals de control.  

3- AC In: entrada d’alimentació, que va del CDJ a la corrent per a que pugui tenir energia 

per funcionar. 

4- Digital Out: es connecta a la taula de mescles per tenir-la connectada amb el CDJ. 

5- Link: cable LAN que es connecta d’un CDJ a l’altra. Amb un CDJ es pot punxar una 

cançó que estigui a l’altra CDJ. Intercanvi d’arxius entre CDJ. 

6- USB: entrada on es pot connectar el CDJ amb l’ordinador. 

 

Com podem observar els plats dels DJ han evolucionat molt i ara tenen moltes funcions que 

els plats giradics o els primers Reproductors Digitals no tenien. Per això penso que és absurd 

dir que un DJ només és aquell que punxa amb plats , ja que actualment gràcies a nous aparells 

com el CDJ2000Nexus el DJ pot lluir-se més i utilitzar noves tècniques que abans no eren 

possibles. 

 

 

 

 

Fig. 10: CDJ2000nexus i les seves parts 2. Font: PioneerDJ 
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4.4. Taula de Mescles 

La taula de mescles és el punt de control central pel DJ, ja que hi connecten la resta de 

l’equipament (reproductors digitals, plats gira-discs, micròfons, auriculars...). Està formada 

per diferents canals de so (a cada un d’ells s’hi pot connectar un aparell diferent i per tant, 

com més en tingui millor), amb equalització per a cada canal (cosa que fa possible la mescla) 

i amb altres característiques que ara explicaré. 

Actualment la majoria de DJ utilitzen un model de taula de mescles de Pioneer DJ, la 

DJM900 NEXUS. A continuació explicaré les diferents funcions que té aquesta taula, ja que 

és la més utilitzada i a més a més moltes de les funcions que té són iguals que la majoria de 

taules de mescles de tots els models i marques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Fig. 11: DJM900nexus i les seves parts. Font: PioneerDJ 
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1- MIC1: entrada per connectar-hi un micròfon. 

2- USB: entrada per connectar-hi l’ordinador. 

3- Indicador USB: indicador que s’il·lumina quan hi ha l’ordinador connectat. 

4- MIC1 Vol: paràmetre que serveix per regular el volum del micròfon 1. 

5- MIC2 Vol: paràmetre que serveix per regular el volum del micròfon 2. 

6- Equalitzadors MIC: compost per 2 paràmetres, un per equalitzar els aguts i l’altre per 

equalitzar els greus. 

7- Commutador Off/On/Talk Over: si el commutador està a off, el micròfon està parat. Si 

el commutador està on, el micròfon està engegat. Si el commutador està a talk over, 

quan parlem pel micròfon la música instantàniament disminuirà el volum. 

8- Selectors Color Effect: constituït per 6 botons, els quals són diferents tipus d’efectes 

que després es controlaran amb el controlador de Color Effect (punt 20). 

9- CUE: s’escoltarà pels auriculars el canal en el qual hem polsat el CUE, és a dir, 

serveix per triar el canal que volem pre-escoltar. 

11- Mono/Stereo: serveix per triar la distribució del so pels auriculars. Si està a mono 

només s’escoltarà la música per l’auricular dret. Si està a stereo s’escoltarà pels dos. 

12- Mix: ajusta el balanç del volum entre el Master i la pre-escolta. Girat totalment cap a 

l’esquerra s’escolta la cançó que es té triada i girat totalment cap a la dreta s’escolta el 

que el públic sent. 

13- Volum Auriculars: paràmetre amb el qual s’augmenta o es disminueix el volum dels 

auriculars. 

14- Entrada auriculars: entrada on es connecten els auriculars. 

15- Indicador audio USB: quan el so d’un canal prové d’una font USB, aquest indicador 

s’il·lumina. 

16- Commutador canal: serveix per triar la procedència del so. CD/Line (reproductors 

digitals i altres equips digitals), Phono (plats gira discs i altres aparells analògics). 
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17- Gain: augmenta o disminueix el volum de la cançó que sona per el canal en qual es 

troba. 

18- Equalitzadors: constituït per 3 paràmetres. Un equalitza les freqüències agudes, l’altre 

les mitges i l’últim, els greus. 

19- Indicador volum canal: el volum del canal es mostra en una barra a partir d’indicadors 

de colors. 

20- Controls Color Effect: paràmetres amb els quals es realitza un Color Effect, per 

exemple, un filtre o un soroll. 

21- Faders: augmenta o disminueix el volum del canal. 

23- Crossfader: si es troba a la dreta només sonarà el canal dret; si es troba a l’esquerra 

només sonarà el canal esquerra i, si es troba al mig, sonaran els dos canals. 

24- Volum Màster: regulador del volum que es sentirà pels altaveus de la discoteca. 

25- Indicador volum Màster: el volum del màster es mostra en una barra a partir 

d’indicadors de colors. 

26- Control de direcció: paràmetre que controla la direcció del so, cap a la dreta o cap a 

l’esquerra. 

27- Commutador Mono/Stereo: igual que el dels auriculars, distribueix el so en mono o 

stereo. Actualment sempre es sol posar en stereo.  

28- Control volum monitors: controla el volum dels altaveus enfocats directament al DJ, 

independentment dels de la discoteca. 

35- Pantalla: petita pantalla on es mostra informació rellevant com l’efecte triat o el temps 

que dura cada efecte. 

36- X-Pad: barra tàctil la qual serveix per fer efectes. 

37- Selecció durada efecte: mitjançant aquests botons es pot triar la durada desitjada de 

l’efecte (1, 2, 4, 8, 16 temps). 

38- TAP: al polsar-lo repetidament identifica els BPM. 
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39- Quantize: ajusta la velocitat dels efectes amb la de la cançó. 

40- Auto TAP: canvia la lectura de BPM. 

41- Commutador efectes: serveix per triar quin tipus d’efecte es vol aplicar. N’hi ha 13 en 

total, per exemple l’Echo, Reverb, Delay, Roll, Spiral, etc. 

42- Commutador destí efectes: serveix per triar el canal el qual es vol fer sonar l’efecte. 

Molts DJ quan parlen pel micròfon col·loquen aquest commutador a la zona de 

micròfon i fan un efecte d’eco per tal d’impressionar al públic. 

43- Control Temps: paràmetre amb el qual es pot canviar la duració dels efectes. 

44- Quantitat d’efecte: paràmetre amb el qual es controla el volum de l’efecte. 

45- On/Off efecte: botó amb el qual s’activen o es desactiven els efectes. 

 

 

 

 

 

 

1- Power: permet engegar o apagar la taula de mescles. 

3- Entrada Phono: s’hi connecten els plats gira-discs 

4- Entrada CD/Line: s’hi connecten els reproductors digitals. 

7- Entrada Line: s’hi connecten els reproductors digitals o altres aparells semblants. 

8- Entrada MIC2: s’hi connecta el micròfon. 

13- Sortida monitors: s’hi connecten els altaveus que van directament encarats al DJ, 

independentment dels de la discoteca. 

 

 

Fig. 12: DJM900nexus i les seves parts 2. Font: PioneerDJ 
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14- REC: entrada per connectar-hi un aparell de gravació de so. 

15- Màster: sortida per connectar-hi els altaveus de la discoteca. 

16- Màster2: segona sortida per connectar-hi els altaveus de la discoteca. 

18- AC IN: entrada on es connecta el cable d’alimentació per tal de que la taula de mescles 

funcioni. 

 

Com podem veure, les taules de mescles actualment tenen moltes funcions, cosa que permet 

al DJ fer un gran espectacle. No totes les taules de mescles són com la descrita anteriorment, 

però sí que totes comparteixen les mateixes funcions bàsiques: són el punt de control central, 

on es connecten la resta de components de l’equip i totes estan compostes per dos canals o 

més amb equalitzadors per tal de poder mesclar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: DJM900nexus. Font: DJmania 
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4.5. Controladores  

Les anomenades controladores són equips de DJ que fusionen en un sol aparell, el que 

vindrien a ser 2 Reproductors Digitals i una Taula de Mescles; tot en un.  

El seu sistema de funcionament és senzill. Es necessita tenir a l’ordinador un software de DJ 

com per exemple el “Traktor, de Native Instruments” o el “Serato”. Quan obrim aquest 

software a la pantalla de l’ordinador ens apareix la visualització de dos plats i una taula de 

mescles, les quals es modificaran a temps real a partir de la controladora; cada moviment 

realitzat a la controladora també es veurà instantàniament reflectit al software i seguidament, 

a la pantalla de l’ordinador. Les cançons s’han de tenir en carpetes dins de l’ordinador i s’han 

d’anar col·locant des del software a cada un dels plats en  el qual volem posar  la cançó en 

qüestió. La pantalla de l’ordinador amb el software obert vindria a ser com les pantalles que 

tenen els CDJ, ja que també hi veiem l’ ona de la cançó, la velocitat, la llista de cançons, etc... 

El seu avantatge és que solen ser lleugeres i fàcils de transportar amunt i avall. També són 

més econòmiques que haver de comprar tot un equip format per 2 Reproductors Digitals i 1 

Taula de Mescles. 

A continuació explicaré un model de controladora de la marca Pioneer DJ amb el qual he estat 

treballant, la DDJ-ERGO, que la utilitzo amb el software “Traktor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14: Pioneer DJJ Ergo i les seves parts. Font: PioneerDJ 
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1- Play & Pause: Serveix per començar o parar una cançó. 

2- Cue: s’utilitza per marcar un punt fix a la cançó per fer que comenci per allà; un 

començament que no sigui el real. 

3- Jog: superfície per on es controla la cançó; amb el jog es pot tirar la cançó endavant, 

endarrere o fer scratch si el mode scratch està activat. 

4- Pitch: al moure la barra la velocitat de la cançó augmenta (si es mou cap amunt) o 

disminueix (si es mou cap avall). 

5- Beat Sync: la velocitat de la cançó s’iguala amb la de l’altra plat. 

6- Vinil Mode: fa que el Jog canvi a mode vinil per tal de poder fer scratch. 

7- Keylock Mode: aquesta funció si està activada fa que al augmentar o disminuir la 

cançó de velocitat aquesta no perdi la seva naturalitat, és a dir, que no es formin 

tonalitats desafiants. 

8- Auto Loop: amb aquesta rodeta s’elegeix la duració dels loops (1/2, 1, 2, 4, 16,...). 

9- Loop In: al polsar-lo es fa el loop amb la duració elegida prèviament amb l’Auto Loop. 

10- Loop Out: al polsar-lo el loop es desactiva. 

11- Shift: si es prem aquest botó i seguidament el CUE, la cançó torna al seu 

començament. 

12- Hot CUE: està constituït per 4 botons (punts 12,13,14 i 15). A cada un dels 4 botons 

se li pot assignar un punt diferent de la cançó, i al polsar un dels 4 la cançó es 

començarà a reproduir per allà. 

16- Load: al polsar aquest botó es carrega al Jog la cançó seleccionada. 

17- Browse: al polsar-lo es visualitza el nom de totes les cançons que es poden reproduir. 

També és una rodeta amb la qual et pots desplaçar per tota la llista de cançons i 

seleccionar-ne una per després carregar-la a un dels Jogs. 

18- REC: iniciar gravació de so. 
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19- Gain: augmenta o disminueix el volum de la cançó que sona per el canal en qual es 

troba. 

20- Aguts: equalitza la zona de freqüències més alta, la dels aguts. 

21- Mitjos: equalitza la zona de freqüències mitjana. 

22- Baixos: Equalitza la zona de freqüències més baixa, els greus.. 

23- Filtre: al girar-lo cap a la dreta provoca un efecte de filtre agut i al girar-lo cap a 

l’esquerra provoca un efecte de filtre greu. 

24- Mix: ajusta el balanç del volum entre el Master i la pre-escolta. Girat totalment cap a 

l’esquerra s’escolta la cançó que es té triada i girat totalment cap a la dreta s’escolta el 

que el públic sent. 

25- Volum Auriculars: paràmetre amb el qual s’augmenta o es disminueix el volum dels 

auriculars. 

26- Pre-escolta: hi ha 2 botons, un pel Jog esquerra i l’altra pel Jog dret. Si es prem el del 

Jog esquerra, aquest canal directament s’escoltarà pels auriculars, i el mateix pel dret. 

També és possible escoltar els dos canals a la vegada. 

27- Master vol: serveix per augmentar o disminuir el volum amb el qual es sen la música a 

l’exterior (siguin uns altaveus de casa, els d’una discoteca,...). 

28- Mic vol: serveix per augmentar o disminuir el volum del micròfon. 

29- Faders: augmenta o disminueix el volum del canal. 

30- Crossfader: si es troba a la dreta només sonarà el canal dret; si es troba a l’esquerra 

només sonarà el canal esquerra i, si es troba al mig, sonaran els dos canals. 

31- Dry&Wet: controla la quantitat d’efecte total. A l’esquerra gens d’efecte, a la dreta el 

tope d’efecte. 

32- Efectes: En total n’hi ha 3 (32,33,34) i s’elegeixen des del software. La quantitat de 

cada efecte es modifica a través d’aquests paràmetres.  

35- Efecte on: activa tots els efectes. 
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36- Efecte on: activa l’efecte (també ho són el punt 37 i 38. 

37- FX1: activa els efectes pel canal 1. 

38- FX2: activa els efectes pel canal 2. 

39- Sampler: en total n’hi ha 8 (41,42,43,44,45,46,47,48). A aquests 8 botons se’ls pot 

assignar a cada un 1 so (per exemple una sirena) i al prémer el botó en qüestió, el so 

que tingui assignat sonarà. 

49- Sample vol: augmenta o disminueix el volum dels samplers. 

50- Cue/Loop Call: al polsar-lo durant la reproducció d’un loop, aquest es fa més llarg o 

més curt. 

Els punts 50, 51 i 52 són per modificar vídeo i per tant no és necessari explicar-los en aquest 

treball ja que pertanyen al Video Jockey. 

 

 

1- Master Out 1: sortida d’audio JACK que va de la controladora fins als monitors o 

altaveus. 

2- Master Out 2: Sortida d’audio RCA que va de la controladora fins als monitors o 

altaveus.  

3- MIC: entrada per connectar un micròfon. 

9- On/Off: palanca per obrir o tancar la controladora 

10- USB: entrada on es connecta la controladora amb l’ordinador. 

Com es pot observar, una controladora té també moltes funcions, algunes iguals o semblants a 

la dels Reproductors Digitals.  

Hi ha molts models diferents de controladora però totes tenen funcions similars a aquesta. 

 

Fig. 15: Pioneer DJJ Ergo i les seves parts 2. Font: PioneerDJ 
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4.6.  Controladors de codi de temps 

Els controladors de codi de temps serveixen per connectar diferents equips de DJ complerts (2 

plats com a mínim i 1 taula de mescles) a un ordinador amb un dels softwares de DJ, explicat 

abans (per exemple el Traktor o el Serato), per així poder punxar la música directament de 

l’ordinador. D’aquesta manera fem que l’equip de DJ complert passi a ser com una 

Controladora (descrita en el punt anterior), ja que s’utilitza un ordinador amb un software de 

DJ. 

Els controladors de codi de temps consten d’un aparell amb diferents entrades i sortides de so 

que s’encarrega de convertir el so que surt de l’ordinador per a que sigui compatible amb 

l’equip de DJ i a més a més també converteix les senyals analògiques, que es fan al tocar 

l’equip físicament amb senyals digitals que es reflecteixen al software de DJ. 

A més a més també es necessiten dos CD’s (si l’equip amb el que es punxa són reproductors 

de CD’s) o dos vinils (si l’equip amb el que es punxa són plats giradiscos) verges especials 

que ja van amb el controlador de codi de temps, que s’han de col·locar als plats igual com si 

fossin CD’s o vinils amb música. D’aquesta manera, el DJ quan posi una cançó des del 

software al plat esquerra (per exemple) la tindrà també físicament al plat esquerra i la podrà 

punxar. 

Molts DJ actualment punxen amb aquest sistema, ja que d’aquesta manera no cal organitzar-

se la música en llapis de memòria o CD’s i també perquè des de la pantalla de l’ordinador 

tenen una imatge més visual de tots els controls a partir del software de DJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 16: Parts d’un controlador de codi de temps. Font: DJmania 
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1- Aparell amb les diferents entrades i sortides on s’hi connecten els diferents cables de 

so. 

2- Software de DJ, en aquest cas el Traktor. Veiem com és molt visual, ja que es veuen 

les ones de cada cançó que es punxa. 

3- CD’s verges especials que s’han de posar a cada reproductor de CD’s. 

4- Vinils verges especials que s’han de posar a cada plat giradiscs. 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.7. Auriculars 

Els auriculars són imprescindibles per el DJ. Es connecten a la taula de mescles i són els 

encarregats de fer la pre-escolta possible; és a dir, poder escoltar una cançó que no soni a 

l’exterior a través d’ells per tal de poder-la quadrar i mesclar amb la que està sonant per fora.  

N’hi ha de molts models diferents, però els classifiquem en dos tipus: 

Tancats: són aquells auriculars que envolten l’orella completament  (són més còmodes)  i, per 

tant, aïllen quasi  tot el so. 

Oberts: són aquells auriculars que es posen al cim de 

l’orella, no l’envolten totalment, cosa que fa que si es 

porten posats moltes hores puguin resultar incòmodes i 

també que aïllin menys.  

 

  

Fig. 17: Steve Aoki punxant amb controlador de codi de temps. 

Font: SteveAokiDJ 

Fig. 18: Auriculars més utilitzats pels DJ professionals. 

Font: DJmania 
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4.8. Micròfon 

Aquest aparell ha anat agafant importància al llarg del temps, i actualment podríem dir que és 

imprescindible tenir-ne un a la cabina, per a poder connectar amb el públic.  

És important que el micròfon sigui de bona qualitat i tingui una bona resposta de freqüència 

(per evitar que agafi sons externs que no sigui la veu del DJ i provoqui sons que no són gens 

agradables per l’oïda) i resistència als cops. 

Actualment solen ser inal·làmbrics, cosa que permet desplaçar-se amb ell i tenir menys cables 

a cabina. El micròfon va connectat a la taula de mescles.  

 

 

 

 

 

 

A l’annex podeu trobar-hi un catàleg amb els diferents aparells i el seu preu actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 19: Exemple de micròfon. Font: DJmania 

Fig. 20: Equip complert de DJ. A cabina: Afrojack & Steve Aoki Font: SteveAokiDJ 
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5. LA CABINA 

 

La cabina és el lloc de treball del DJ. Abans la cabina del DJ solia estar amagada i a les 

fosques, la gent no sabia qui era la persona encarregada de posar música a la discoteca. 

Actualment sol ser una zona tancada a la vista de tothom i enfocada amb llums, perquè puguin 

veure com punxa el DJ. 

N’hi ha que estan col·locades a la mateixa alçada de la pista, d’altres estan situades més 

amunt,... podem trobar-ne de tots tipus. Les més modernes solen tenir a la part que queda 

darrere del DJ o a la part frontal una pantalla gegant de led’s
13

 on s’hi projecten imatges (com 

el logotip del DJ o de la discoteca).  

Aquest espai disposa de tot l’equip necessari per a que el DJ pugui treballar i a més a més al 

costat hi acostuma a tenir el Video Jockey, encarregat de les llums i les projeccions que hi 

hagi a la discoteca.  

Tot i això, el més important de la cabina són els monitors. Els monitors són dos o més 

altaveus que es col·loquen enfocats directament al DJ i que reprodueixen exactament el 

mateix so que sona a la pista de ball, amb la finalitat de que el DJ senti la música a la 

perfecció, sense retards o ecos produïts per la sala. D’aquesta manera pot treballar millor i 

quadrar les mescles a la perfecció. El DJ pot pujar o baixar el volum dels monitors 

independentment de la resta d’altaveus de la pista de ball, per si vol parlar pel micròfon o 

sentir només el so de la pista de ball. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
13

 Els led’s son petites bombetes de llarga duració. Actualment amb aquest material es fabriquen tota mena de 

pantalles. 

 

Fig. 21: Cabina de la discoteca Ushuaïa, Eivissa. Font: UshuaïaHotel 
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1. ENTREVISTES 

 

Per a poder tenir una visió de gent que treballi dins del món de la nit i dels DJ i poder 

aprendre coses noves de la seva professionalitat i experiència he realitzat unes entrevistes les 

quals m’han ajudat molt a conèixer millor el treball del DJ i el seu entorn. 

 

1.1. Entrevista a DJ Marc Van Torden 

En Marc Van Torden és un DJ català que tan el podem trobar punxant temes comercials com 

els millors temes de música més underground. Les seves sessions consten d’una gran tècnica i 

professionalitat. A continuació, la seva entrevista: 

 

 Quan vas començar en el món del DJ? 

L'any 2011, quan tenia 15 anys, però no m'hi vaig posar seriosament fins el 2013. 

  Recordes la primera vegada que vas punxar en alguna discoteca? Com et    

senties? 

Sí, va ser al Pacmad Miniclub Girona. Estava molt nerviós perquè sabia que qui m'havia 

contractat havia dipositat molta confiança en les meves capacitats. 

 Com definiries el DJ? 

És aquella persona que anima una festa o esdeveniment amb la seva selecció musical seguint 

sempre unes tècniques, tals com la correcte transició de temes, la correcte estructuració de la 

sessió, etc. 

 Quin estil musical et defineix més? 

L'Electro-House i el Techno per igual. 

 Creus que l’evolució i el pas de l’analògic al digital ha sigut bo pels DJ? 

En general sí ja que és molt més pràctic, però també ha comportat algunes contres tals com la 

intrusió de gent inepte per la professió. 
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 Quin és l’equip ideal que hi ha d’haver a una discoteca per a tu? 

3 o més Pioneer CDJ 2000 (o superiors), 1 Pioneer DJM 900 (o superior), 2 o més tocadiscs i 

monitors a cabina. 

 Quina estructura hauria de seguir una bona sessió? 

Lineal, sempre. Han d'anar “cap amunt”. S’han d’adequar al moment i el tipus de festival. 

 Què creus que és el més important que ha de tenir un DJ per connectar amb el 

públic? 

Ha de tenir una bona tècnica i selecció musical, però sobretot ha de tenir el que es coneix com 

a psicologia de pista; ha de saber llegir el públic de manera que pugui prendre la millor 

decisió possible per realitzar el següent pas. 

 On sols dur la música normalment quan vas a punxar? 

A l'ordinador o en un llapis de memòria, tot i que en algunes ocasions porto CD’s i sempre 

que puc m'emporto també els vinils. 

 Quin consell li donaries a algú que et digués que vol començar en aquest món? 

Molta pràctica, força de voluntat i sobretot observació i criteris. 

 Creus que la figura del DJ és vista com a una professió per la majoria de la 

població? 

No, tot i que cada vegada ho és més. La gent ho sol relacionar amb termes dolents i no 

valoren el seu treball. 

 Consideres que el públic valora la feina del DJ degudament? 

No, la majoria del públic ni tan sols es fixa en quines cançons sonen o la qualitat d'aquestes. 

Últimament el públic es limita a mirar el nom de qui esta punxant i després a partir d'aquestes 

informació construeixen la seva crítica. 
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2.1. Entrevista a Sak Noel 

En Sak Noel és un DJ gironí, concretament de la Cellera de Ter. És el DJ més internacional 

del país gràcies a la seva gran producció “Sak Noel – Loca People” que l’ha fet viatjar per les 

discoteques d’arreu del planeta. Aquí tenim la seva entrevista: 

 

 On vas començar a punxar? 

A un local molt petit. També vaig fer festes privades, de comunions i casaments,... A aquests 

llocs és quan més aprens ja que són llocs amb poca gent i que t’obsessiones en fer-los ballar a 

tots. 

 Et segueixes posant nerviós quan vas a punxar? 

Doncs la veritat és que em poso més nerviós si haig de punxar per 500 persones que no pas 

per 5.000. Punxar a un club amb una capacitat més reduïda és més complicat ja que la gent et 

demana molt i tu ho has de donar tot. A un festival les coses són molt diferents, la gent ja sap 

al que va. 

 A quins països has viatjat més? 

Sobretot a Rússia i encara ara hi segueixo viatjant. He anat a més de 50 països. 

 

 Quin és el procés que segueixes per fer una cançó? 

No m’hi capfico. Començo i si als 10 primers minuts no m’ha sortit res de bo tanco i torno a 

començar. No m’agrada capficar-me i estar-me estancat només amb un projecte i només el 

segueixo si des del principi veig que la idea és bona i es pot progressar.  

 Quines són les principals capitals en el món de l’electrònica? 

A l’estiu Eivissa. A l’hivern Les Vegas o Miami. Amsterdam també és una de les principals 

capitals de la música electrònica. Espero que Barcelona hi estigui molt aviat, ja que té un molt 

bon entorn, malgrat que  falta ajuda dels mitjans per a tenir més ressò. A Espanya no estem 

tan ben valorats com a països com Holanda o Suècia. 
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 I Berlín? 

Berlín està molt influenciada per la música Techno, i aquesta s’ha anat quedant “enrere” amb 

el pas del temps, ja que és una música de caràcter underground. És difícil canviar la tendència 

quan aquesta està molt arrelada. Per sort però arreu del món el DJ que està triomfant és el que 

dóna espectacle i que interactua amb el públic, d’un caràcter més comercial. 

 

 Al món dels DJ hi ha moltes enveges, crítiques...? 

Sí molt, però com a tot arreu. El millor però és sumar-nos tots i fer una pinya i emprendre 

bons camins.  

 

 Hi ha DJ que porten la sessió preparada? 

Segurament sí però jo no ho he vist mai. És una cosa no gaire honesta. Jo no tinc proves ni a 

favor ni en contra però es comenta. 

 

 Estàs més a Catalunya o a fora? 

Ara passo més temps a casa que fora. Si vaig de gira me’n vaig màxim 3 setmanes ja que no 

m’agrada facturar maleta. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Fig. 22: Logotip Sak Noel. Font: Sak Noel 
Fig. 23: Logotip Marc Van Torden. Font: Marc 

Van Torden 
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2. EL TREBALL DEL DJ 

 

Gràcies a les entrevistes realitzades, a l’opinió de varis DJ professionals i a les hores 

d’observació que m’he pogut passar dins d’una cabina he vist com és realment la feina del DJ.  

El DJ professional ha de dominar perfectament l’equip que utilitza per treballar, i a més a més 

ha de saber guanyar-se la gent mitjançant l’anomenada psicologia de pista. A continuació 

explicaré com treballa un DJ amb els reproductors digitals (ja que és l’equip que més s’utilitza 

actualment) i també la psicologia de pista que ha d’aplicar. 

Durant unes setmanes vaig poder aprendre a punxar gràcies al professor i DJ de l’escola 

EUMES de Girona, Edu Exploited. Em va fer tot un seguit de classes per finalment 

aconseguir punxar amb l’equip més innovador, 2 CDJ2000nexus i 1 DJM900nexus. A 

continuació, descriuré els passos que s’han de seguir per punxar amb Reproductors Digitals: 

2.1. Punxar amb reproductors de CD: 

El primer pas que el DJ ha de fer és connectar el dispositiu al qual hi porta la música, per 

exemple, un llapis de memòria. Un cop connectat, a la pantalla apareixerà una llista amb el 

nom de totes les cançons que hi ha al dispositiu. 

Seguidament, haurà de triar la cançó que vol punxar. Un cop triada, col·loca els rotatius 

d’equalitzadors a la meitat i puja el fader del canal on aquell reproductor digital estigui 

connectat i prem el botó play, cosa que farà sonar la cançó pels altaveus de la discoteca; 

aleshores, va a l’altre reproductor digital el qual no està en funcionament i tria una altra 

cançó, que serà la que mesclarà amb la que ha posat inicialment.  

Acte seguit, s’igualen els BPM amb la cançó que ja sona pels altaveus mitjançant el pitch i es 

col·loca els equalitzadors dels aguts i dels mitjos a la meitat i el dels greus el gira cap a 

l’esquerra per tal d’equalitzar-los. Després, activa la pre-escolta del canal i prem el botó play 

d’aquest últim reproductor digital just a principi de compàs de la cançó que ja està sonant. 

Amb una orella ha d’escoltar la pre-escolta ( amb els auriculars) i amb l’altra la cançó que 

sona pels altaveus de la discoteca i, a partir de moure el Jog del reproductor digital, igualarà 

els temps de les dues cançons fent que sonin al mateix moment (quadrant-les).  
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Un cop creiem que tenim les cançons quadrades, es puja el fader del canal que s’estava 

escoltant per la pre-escolta i seguidament  la mescla de les dues cançons estarà sonant pels 

altaveus. Un cop ja es tenen les dues cançons mesclades i sonant pels altaveus, el DJ pot 

aplicar efectes o jugar amb els equalitzadors. Quan ho cregui convenient fa el canvi de cançó i 

va repetint aquest procés una vegada rere altra.  

Per altra banda tenim la psicologia de pista. A través de les diferents entrevistes realitzades i 

de parlar amb varis DJ professionals he pogut aconseguir definir què és la psicologia de pista, 

conèixer els motius de la seva importància i a més a més aprendre la teoria d’alguna de les 

moltes tècniques que trobem. 

 

2.2. Psicologia de pista 

Un DJ a més de tenir una molt bona tècnica ha de saber guanyar-se el públic, interpretar què 

és el que volen i satisfer-los; això s’anomena psicologia de pista.  

Un aparell imprescindible per a poder fer una bona psicologia de pista és el micròfon. Amb el 

micròfon el DJ ha d’animar el públic, per exemple dient que aixequin els braços, que saltin, ... 

d’aquesta manera es mantindrà el públic actiu. 

Un altre mètode molt eficaç és la mobilitat del DJ. Un DJ que estigui completament quiet no 

transmetrà energia ni diversió, tot el contrari d’un DJ que es mogui al ritme de la música, que 

salti, que aixequi els braços... 

Per últim i no menys important és la tria de les cançons que es punxin en cada moment. La 

sessió d’un DJ ha de tenir un desenvolupament (començar amb cançons molt ballables i amb 

lletra per tal d’animar el públic i acabar amb música més contundent) i s’han d’anar 

intercalant cançons amb molt de ritme amb altres que no en tinguin tant. El DJ ha de conèixer 

les principals cançons que sap que faran exaltar i embogir el públic, així com el moment clau 

per posar-les. 

‹‹La psicologia de pista és una cosa que s’aprèn i s’aconsegueix amb experiència i que poc a 

poc es va millorant i perfeccionant. Cada DJ al final acaba desenvolupant les seves pròpies 

tècniques de psicologia de pista.›› (Broughton, 2007: 95) 
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3. SESSIÓ 

 

Finalment, després de conèixer tot l’entorn i el treball del DJ i de parlar amb diferents 

professionals i de veure’ls treballar ha arribat el moment de posar en pràctica tots els 

coneixements i fer la feina que fa un DJ, una sessió
14

, per tal de demostrar musicalment i 

visualment que sóc capaç d’utilitzar un equip de DJ i fer la feina que aquest fa. 

Per fer la sessió i gravar-la he utilitzat una controladora, la Pioneer ERGO, connectada a 

l’ordinador amb el software de DJ Traktor. 

En total he fet dues sessions de 15 minuts cada una i de diferents estils musicals (una EDM i 

l’altre Tech-House), els quals n’he parlat abans a la part teòrica. 

 

3.1. Sessió EDM 

Aquesta sessió està composta per només temes englobats per la tendència EDM. És una sessió 

molt comercial que es podria punxar a qualsevol discoteca actual ja que aquest estil és el més 

escoltat i comercialitzat actualment. 

A continuació he fet una taula amb el nom de cada tema que sona a la sessió i els minuts en 

què sonen, per tal de veure cada període de mescla entre dos temes.  

 

 

                                           

14
 Una sessió és un conjunt de diferents mescles que segueix una estructura.  La seva durada és indeterminada i 

la música sona sense parar. 

 

Nom cançó Productor Temps de reproducció 

(minuts) 

Sex (with my ex) Mon DJ 00.00 al 01.17 

Pump up the jam Bodybangers 00.40 al 02.16 

Summer Calvin Harris (Bombs Away 

Remix) 

02.02 al 04.28 

Wiggle Jason Derulo (White Vox 

Remix) 

04.00 al 07.18 

Happy Pharrel Williams 07.04 al 08.47 

Rambo Deorro (Hardwell Remix) 08.32 al 09.46 

Stay the Flute Night Zedd vs New World Sound 

(Bootleg) 

09.31 al 12.31 

Bounce Generation TJR & Vinai 11.48 al 13.48 
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La sessió té una duració de 13.48 minuts i en total hi sonen 8 temes. Podem veure com els 

períodes de mescla són curts, a causa de que en aquest estil de seguida entren veus i melodies 

que dificulten la mescla. En aquesta sessió he utilitzat la tècnica de mescles curtes i a més a 

més, harmòniques, per tal de que les mescles fossin de més bona qualitat. Tots els temes 

utilitzats són en versió Club Mix i dins d’aquests n’hi ha que són Remix i d’altres que són 

Bootlegs. La velocitat general de la sessió es de 129’5 BPM’s. 

També en dues ocasions he utilitzat la tècnica de fer un Bootleg en directe; ho podem veure a 

les mescles entre les cançons “Summer – Calvin Harris (Bombs Away Remix)” i “Wiggle – 

Jason Derulo (White Vox Remix)” i també entre les cançons “Stay the Flute Night – Zedd vs 

New World Sound (Bootleg)” i “Bounce Generation – TJR & Vinai”. 

Per poder veure la sessió, podeu obrir el següent enllaç 

http://www.dailymotion.com/video/x286gla_sessio-edm-eduard-freixas-suy_music o també la 

podeu trobar dins del CD adjuntat en el treball.  

 

3.2. Sessió Tech-House 

 

Aquesta sessió està composta per només temes englobats dins de l’estiu Tech-House. És una 

sessió poc comercial, per tant l’englobaríem més dins de l’Underground. Tot i això la podríem 

punxar a molts clubs en els quals aquest estil és el principal. 

A continuació he fet una taula amb el nom de cada tema que sona a la sessió i els minuts en 

què sonen, per tal de veure cada període de mescla entre dos temes. 

 

Nom cançó Productor Temps de reproducció 

(minuts) 

Nobody Jay Lumen 00.00 al 03.34 

Sexus Coltrane feat. Chris 00.35 al 05.52 

Remember Me Blue Boy 04.43 al 07.39 

Mousy Guille Placencia 06.54 al 09.41 

Changes Faul Wad 08.49 al 11.13 

Ludopatia Guille Placencia 10.27 al 13.00 

Koala Oliver Heldens 12.29 al 14.17 

Rather Be Clean Bandit 13.40 al 15.33 

Knight Time Don Diablo 15.03 al 17.15 

http://www.dailymotion.com/video/x286gla_sessio-edm-eduard-freixas-suy_music
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La sessió té una duració de 17.15 minuts i en total hi sonen 9 temes. Podem veure com els 

períodes de mescla són llargs (aproximadament 1 minut o més), i això és gràcies a la 

monotonia de l’estil i les poques melodies i veus que sonen, ja que principalment tot són sons 

de percussió. Per tan, a aquesta sessió he utilitzat la tècnica de mescles llargues. Tots els 

temes utilitzats són en versió Original Mix. La velocitat general de la sessió es de 125’5 BPM. 

 

Podem observar i escoltar la progressió que hi ha dins de la sessió. Al principi els temes son 

més tranquils i poc a poc la sessió va agafant ritme fins al punt de que els últims temes són 

molt més energètics i molt més ballables. 

 

Per poder veure la sessió, podeu obrir el següent enllaç 

http://www.dailymotion.com/video/x2853y7_sessio-tech-house_music o també la podeu 

trobar dins del CD adjuntat en el treball.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Fig. 24:Aprenent a punxar.  
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4. DJ PER UNA NIT 

 

Després de conèixer els conceptes bàsics del treball del DJ em vaig proposar l’objectiu 

d’aconseguir trobar alguna discoteca que em donés l’oportunitat de posar en pràctica tot el 

que havia après, i al final ho vaig aconseguir. 

El dia 20 de setembre inauguraven a Girona la discoteca Believe (situada a l’antiga discoteca 

Catedral, a la carretera de Santa Coloma número 77, Girona) i després de posar-m’hi en 

contacte i de superar una entrevista vaig aconseguir poder-hi anar a punxar. 

Aquella nit érem 3 DJ’s en total: Dani Saez 

(resident), Jannus i jo. Com a totes les 

festes, primer va començar a punxar el DJ 

resident
15

. Després va ser el meu torn, de 

02:30 fins les 04:00 hores.  

 

L’equip que vaig utilitzar per punxar va ser el mateix amb el que havia fet les classes (2 

CDJ2000nexus i 1 DJM900nexus). La música la portava gravada a un llapis de memòria i era 

majoritàriament música comercial (House Comercial i EDM). 

Com ja m’havien explicat molts DJ, al principi sempre es passen molts nervis i la veritat és 

que tenen tota la raó. Tot i això, als 15 minuts de sessió ja vaig començar-me a sentir com a 

casa i vaig poder aplicar els diferents conceptes de psicologia de pista que m’havien explicat. 

És curiós com el DJ pot arribar a controlar la gent, fent-los saltar, fen que es relaxin, que 

cridin... Va ser una experiència única ja que vaig rebre molta complicitat per part del públic. 

El grup Digital Hits de Banyoles van fer un reportatge fotogràfic i en vídeo de la nit. Aquí 

adjunto l’enllaç de Youtube del reportatge en vídeo en el qual se’m veu punxant al minut 

1:50-2:00: https://www.youtube.com/watch?v=UdUpYD3nUwQ&feature=youtu.be 

 

                                           
15

 El DJ residen tés aquell DJ que sempre està punxant a una discoteca quan en aquesta s’hi fa una festa. Té un 

contracte de treball amb la discoteca i per tant, hi ha d’anar a treballar cada dia que aquesta obri. 

 

Fig. 25:Punxant a la discoteca Believe, Girona. 

Font: Digital Hits 
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5. DJ MAGAZINE 

 

Per veure i conèixer els diferents DJ que es consideren més importants actualment i el seu 

estil musical que més els caracteritza vaig participar a la votació del TOP100 DJ segons la DJ 

Magazine, revista britànica. D’aquesta manera podem veure la tendència musical electrònica 

que hi ha arreu del món i els seus principals representants. 

La gent que vota ha de classificar de l'1 al 5 (per ordre de preferència) els DJ i clubs que creu 

que són millors; podríem dir que aquesta votació és semblant a la de la Pilota d'Or dels 

futbolistes però en l'àmbit dels DJ. La votació es realitza online i tothom pot participar-hi.  

A la següent taula hi ha els 15 primers millors DJ de l’última classificació (any 2014) 

juntament amb informació bàsica de cada un. 

 

DJ Estil musical 

1- Hardwell (2 vegades nº 1) Big Room & Progressive Electro (EDM) 

2- Dimitir Vegas & Like Mike Big Room & Progressive Electro (EDM) 

3- Armin Van Buuren (5 vegades 

nº1) 

Trance & Progressive 

4- Martin Garrix Big Room (EDM) 

5- Tiesto Electro-House & Big Room (EDM) 

6- Avicii EDM 

7- David Guetta (1 vegada nº 1) House & Electro-House 

8- Nicky Romero  Big Room (EDM) 

9- Skrillex Dubstep & Bass 

10- Steve Aoki Electro & EDM 

11- Calvin Harris Progressive (EDM) 

12- Afrojack Electro-House 

13- Blasterjaxx Big Room & Progressive Electro (EDM) 

14- Dash Berlin Trance 

15- Alesso Progressive-House (EDM) 

 

Com podem veure la major part dels DJ que hi ha al Top 15 estan dins de la tendència EDM i 

per contra, de DJ que punxi un estil més underground com el Techno no n’hi ha cap. Això és 

així perquè actualment aquesta tendència és la més comercial  i la més escoltada i, per tant, la 

gent vota als DJ que més els agrada dins de l’estil que més escoltin. 
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1. CONCLUSIONS 

 

1.1. Resum del treball 

Aquest treball engloba tots els conceptes que envolten la figura del DJ per tal d’ensenyar 

quina és la seva professió. Primer de tot s’expliquen els principals estils musicals que 

actualment punxen els DJ. Seguidament  les versions d’un tema electrònic, continuant per 

conceptes bàsics com són el BPM o la mescla i també la cabina, lloc de treball del DJ. 

També s’explica l’equipament bàsic del DJ, des dels plats giradiscs fins als reproductors 

digitals o les controladores actuals. 

Per altra banda podem trobar l’opinió de diferents professionals del sector, que ens ajuden a 

entendre millor la seva feina i ens donen el seu punt de vista. A més a més, hi ha l’explicació 

del seu treball juntament amb les seves parts més importants.  

Per acabar i gràcies a tots els coneixements apresos hi ha adjuntades dues sessions (de 

diferents estils musicals) per ensenyar i demostrar que he après fer la feina del DJ. A més a 

més també  l’explicació d’una experiència personal en la qual vaig poder treballar com a DJ a 

una discoteca i finalment els resultats de la classificació dels millors DJ del 2014 juntament 

amb el seu estil musical més característic. 

 

1.2. Respostes a les hipòtesis plantejades 

Després d’investigar i conèixer tot l’entorn i el treball del DJ he pogut arribar a les següents 

conclusions a partir de les hipòtesis plantejades. 

Tal i com vaig dir en una primera hipòtesi, s’ha pogut observar com la feina del DJ és una 

feina molt completa i gens fàcil. No només s’ha de ser molt bo en tècnica sinó que també s’ha 

de tenir molta visió i experiència per poder conèixer i satisfer les necessitats del públic. 

També s’ha pogut veure com és la professió del DJ i descobrir que realment sí que és una 

professió i que hi ha gent que s’hi dedica i viu d’això.  
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Respecte a la hipòtesi de que la feina del DJ no està prou valorada també hem pogut veure a 

les entrevistes que la realitat és així, però que poc a poc la concepció que en té la gent  va 

canviant cap a millor. 

Gràcies a la investigació de l’equip que pot utilitzar un DJ per a treballar, he pogut arribar a la 

conclusió de que realment el DJ ha estat molt influenciat per les noves tecnologies, però no 

d’una manera del tot positiva. Per una banda aquest avenç tecnològic sí que ha sigut positiu, 

ja que ara és més pràctic portar el teu propi equip allà on hagis de punxar o només  un llapis 

de memòria amb la música i els auriculars. D’ aquesta  ja pots treballar perfectament i hem de 

considerar que  els equips actuals tenen moltes més opcions creatives que els equips antics. 

Per contra però, hi ha hagut tot el fenomen de gent famosa que s’ha passat a ser DJ sense 

conèixer les tècniques i la professió en qüestió.  

Per últim, gràcies a la realització d’aquest treball he après molts conceptes que no coneixia i 

que realment m’han servir molt i, a més a més, he pogut  treballar com a DJ durant una nit 

aconseguint una gran complicitat amb el públic, fet  que no m’hauria pogut imaginar mai 

abans de començar a fer el treball. 

 

1.3. Balanç dels objectius 

Pel que fa al primer objectiu crec que el primer l’he aconseguit complir, ja que en el treball he 

explicat tot l’entorn del DJ i tot allò necessari per a poder entendre la seva feina i finalment 

realitzar-la.  Gràcies a les entrevistes i a la pràctica vaig aprendre com portar una sessió i 

conèixer varies tècniques que es solen utilitzar. 

El segon objectiu era elaborar varies sessions per demostrar que havia assolit els conceptes i 

havia aconseguit fer el treball d’un DJ. Crec que he aconseguit anar més enllà d’aquest 

objectiu (cosa que no m’esperava) fins al punt d’aconseguir poder punxar a una discoteca 

davant d’un públic tal i com ho fa un DJ professional.  

A més a més d’això, he fet el que em vaig marcar en l’objectiu que era realitzar vàries 

sessions. He realitzat dues sessions d’estils diferents gravades en vídeo i les he penjat a 

internet per demostrar la meva experiència com a DJ. 
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Per últim em vaig proposar l’objectiu de demostrar que el DJ és un treball i d’intentar canviar 

la manera en què la gent ho veu. Penso que aquest treball reflecteix clarament la feina que 

desenvolupa un DJ i tot el que l’envolta, d’aquesta manera una part de l’objectiu s’ha 

complert. Per altra banda però, no puc saber si aquest treball farà canviar la manera en què la 

gent veu el DJ ja que això és una cosa molt personal. Tot i això, espero que el vegin d’una 

manera més positiva. 

 

1.4. Valoració personal 

La principal dificultat que m’he trobat ha sigut que hi ha molt pocs llibres i fonts materials 

que parlin sobre aquest tema. Tot i això, he pogut consultar moltes pàgines web i també a 

molts professionals del sector i ells m’han ajudat a poder reunir tota la informació. 

Pel que fa a la part teòrica, la part que més feina em va comportar va ser la dels principals 

estils musicals actuals. Com que la música electrònica i concretament els estils musicals que 

vaig explicar són molt actuals, hi ha molta diversitat d’opinions i de crítiques de cada estil. 

Una altra dificultat que vaig tenir va ser la de com explicar d’una manera senzilla i clara els 

diferents equips que un DJ utilitza. 

Pel que fa a la part pràctica, vaig tenir la sort de poder comptar amb el professor i DJ Edu 

Exploited que em va ensenyar com es mesclen les cançons i tot de tècniques de psicologia de 

pista. Una altra gran sort que vaig tenir va ser la de poder posar en pràctica tots els 

coneixements en una discoteca davant d’un públic, ja que vaig poder sentir-me com un DJ 

professional. La principal dificultat de la part pràctica va ser la de realitzar les entrevistes, ja 

que al principi tenia pensat entrevistar a grans DJ reconeguts internacionalment però per 

problemes d’agendes no va ser possible, i finalment vaig poder aconseguir entrevistar a DJ 

d’àmbit més nacional. 

Crec que la metodologia de realització del treball ha estat l’adequada ja que he tingut temps 

per fer-ho tot sense cap pressa i he tingut tot l’estiu per estar al costat de grans DJ observant 

com treballaven. 

Si en un futur hagués de reprendre aquest treball, m’agradaria poder ampliar-lo basant-me 

amb la meva experiència viscuda en les diferents actuacions que possiblement tingui com a 

DJ.  
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Catàleg equip 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 26:Taules de mescla Font: DJmania 

Fig. 27:Plats gira-discs Font: DJmania 
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Fig. 28:Reproductors Digitals. Font: DJmania 

Fig. 29:Auriculars. Font: DJmania 
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Altres imatges 

 

     

 

  

 

     

 

 

 

 

  

    

Fig. 30:Aprenentatge.  

Fig. 31:Nit a Believe Girona. Font: Digital Hits  

Fig. 32:Observant dins de la cabina de Cocoa, Mataró.  
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Fig. 33:Midnight 12 hores festival, observant a 

la cabina de Sandance, Lloret de Mar.  

Fig. 36:Fotografia amb Quintino, DJ número 86 

del TOP100.  

Fig. 34:Fotografia amb DJ Alex FA i Marc Van 

Torden 

Fig. 37:Fotografia amb Noel Blanco, resident de 

la discoteca Millennium, Sils. 

Fig. 38:Observant a la cabina de Millennium, Sils. 

Fig. 35:Fotografia amb Noel Blanco i Luka Caro 

a la cabina de Millennium, Sils. Font: Tillate 


