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EXTRACTE 

Actualment, la situació de la música sʼha vist trastocada per lʼIVA cultural, les 

descàrregues il·legals i una baixada en la contractació. El sector musical ha 

patit una davallada important de feina i una creixent competitivitat, aquests fets 

han obligat a molts músics a produir-se els seus propis projectes musicals, 

tractant tot tipus dʼaspectes musicals i extra musicals. Aquest treball pretén 

exposar el procés utilitzat en la creació del meu propi projecte musical, QC 

Project. En aquest sentit, es tracta dʼun abordatge de les meves principals 

influències musicals, explicacions i reflexions sobre QC Project, en lʼàmbit 

logístic del projecte i en lʼanàlisi de les meves composicions entre dʼaltres.   
 

EXTRACTO 

Actualmente, debido a una disminución del trabajo en el sector musical y a una 

creciente competitividad, muchos músicos tienen que producirse sus propios 

proyectos musicales, tratando todo tipo de aspectos musicales i extra 

musicales. Este trabajo pretende exponer el proceso utilizado en la creación de 

mi propio proyecto musical, QC Project. En este sentido, expresaré mis 

principales influencias musicales, explicaciones y reflexiones sobre QC Project, 

en el ámbito logístico del proyecto y en el análisis de mis composiciones entre 

otros.  
 

ABSTRACT 
Currently, due to a decline in overall employment in the music industry and due 

to a growing competition, many musicians have to produce their own musical 

projects, treating all sorts of musical and extra-musical aspects. The goal of this 

project is to explain the process used in creating my own musical project, QC 

Project. In this sense, I will pursue in my main musical influences, explanations 

and reflections about QC Project, in the field of the logistic project and in the 

analysis of my compositions among others. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Motivacions personals 

Tot va començar amb lʼidea -no poc engrescadora- de tocar els temes dʼSnarky 

Puppy, un dels grups referents per a mi actualment. Les seves cançons, 

extenses composicions amb arranjaments molt acurats, em van inspirar a 

composar la música de QC Project.  

Actualment, especialment en el camp de la música, trobo que és realment difícil 

ser innovador i original. Moltes vegades em faig la redundant pregunta: què 

queda per descobrir o inventar en la música? Tenim dotze sons i la possibilitat 

de combinar-los amb una extensa varietat de ritmes, cert. Però resulta que -al 

cap i a la fi- el que la gent entén i, per tant, el que funciona limita bastant 

aquestes possibilitats.  

Sempre recordaré una de les tantes sàvies frases del mestre Lluís Vergés “la 

clau per ser algú en aquesta vida estar en fer alguna cosa diferent de la resta, 

si ets diferent ets algú, sovint encara que el que facis sigui una porqueria”. Bé, 

no és que la meva intenció sigui ser diferent, ni ser algú, simplement gaudir de 

la música que toco amb la gent que toco. He fet aquesta petita reflexió perquè 

considero que un dels motius de lʼèxit mundial del grup Snarky Puppy ha estat, 

entre dʼaltres factors, el caire innovador de la seva musica. Si bé sóc conscient 

que no sʼhan inventat res nou, sí que considero que aquest tipus de 

composicions tipo “suites” sempre han aparegut en la música moderna en 

composicions més aviat jazzeres com A Love Supreme o en orquestracions 

amb corda de caire més aviat tranquil, però no és habitual trobar aquest tipus 

dʼarranjaments en temes funk. Aquest fet em va engrescar a treballar en 

aquesta direcció i sobretot a composar seguint aquesta línia.   

  

El projecte 

Amb el treball de fi de grau vull exposar el procés de creació del meu projecte 

musical. Pas a pas, des de la idea inicial fins al moment del concert. Vull 

reflectir les diferents fases de treball i poder expressar verbalment el per què 

dʼaquestes cançons i dʼaquest projecte.  
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En primer lloc parlaré de les meves influències musicals i de les diferents fonts 

dʼinspiració dʼaquest projecte. Així doncs, repassaré gèneres musicals com el 

funk, el soul, el jazz, el gospel, el rythm and blues, el pop o el rock i esmentaré 

alguns musics i grups com Steve Jordan, Herbbie Hanckok, Weather Report, 

Brecker Brothers i Snarky Puppy entre dʼaltres, presents en la meva vida i en la 

meva música. 

El treball tindrà un apartat dedicat a lʼexplicació del que serà QC Project; la 

banda, 1rider, filosofia i objectius del grup, quina sonoritat busco, a quin públic 

em vull adreçar, etc. També faré una ressenya de cada cançó, exposant-la i 

contextualitzant-la verbalment i una anàlisi musical de les composicions 

pròpies. 

Una de les darreres parts del treball farà referència a la gravació i posterior 

edició del projecte. 

En resum, vull expressar com sento i entenc la música i com intento transmetre 

aquest sentiment. Una petita petjada del meu pas per lʼEsmuc i, a la vegada, la 

producció del que serà el meu primer treball musical sota el meu nom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Mot	  d’origen	  anglès	  que	  s’empra	  per	  designar	  el	  material	  musical	  addicional	  que	  utilitza	  una	  
formació	  musical	  en	  un	  concert.	  	  
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CAPÍTOL	  1	  

INFLUÈNCIES 

 

1.1. Els meus orígens 
Des de petit he viscut la música a casa. El meu pare era pianista de professió i 

el meu tiet bateria. Als set anys vaig entrar al conservatori per primera vegada i 

dʼaleshores ençà sempre he estat en contacte amb la música dʼuna forma molt 

directa i activa. Als deu anys vaig començar a anar fix amb el grup de ball del 

meu pare i tota lʼadolescència lʼhe viscut fent concerts cada cap de setmana.  

Als 14 anys vaig ingressar al Conservatori de Perpinyà fins als 19. 

Considero aquesta vivència un fet rellevant, ja que aquí va ser on principalment 

em vaig cultivar com a músic i vaig començar a adoptar la meva manera de 

tocar. Vaig poder estudiar amb André Mallau i Serge Lasarevich, dos músics 

molt actius, amb una ment molt oberta i amb el punt de mira constantment fixat 

en lʼavantguarda musical.  

La conseqüència dʼaixò és que vaig començar a familiaritzar-me amb el jazz 

i la música moderna a través de músics com Steve Coleman, Pat Metheny, 

Dave Holland, Karim Ziad o Weather Report entre dʼaltres. Ràpidament em vaig 

familiaritzar amb les amalgames i no era dʼestranyar que em costés més tocar 

en compàs de 3/4 que en compàs de 7/4 o 5/4. A més, el principal objectiu 

pedagògic dels professors citats era fomentar la improvisació i potenciar molt la 

vessant creativa de cada músic. La conseqüència dʼaixò va ser que quan vaig 

arribar a lʼEsmuc anava molt bé a nivell dʼimprovisació i de creativitat però, en 

canvi, vaig haver de treballar molt per solidificar la base, tocar únicament 

groove durant llargues estones i aprendre el repertori bàsic de cada estil, ja que 

anava a les jam sessions i només coneixia els temes estranys que no coneixia 

ningú.  
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1.2. Estils musicals  
 

1.2.1. El Funk  
El funk és un gènere musical que neix a finals dels anys 60 quan els músics 

afroamericans fusionen soul, jazz, ritmes llatins i R&B originant una nova forma 

musical rítmica i ballable. Aquest nou gènere resta importància a lʼharmonia i a 

la melodia i es caracteritza pel pes de la base, especialment de la bateria i/o 

percussió i del baix elèctric. Igual que la major part de la música dʼorigen africà, 

el funk es construeix sobre un groove2 originat per la combinació de ritmes 

entrellaçats que creen un teixit rítmic circular i continu.  

Aquests ritmes són interpretats per la guitarra elèctrica, el baix elèctric, 

lʼorgue hammond i la bateria. Molts grups de funk incorporen també una secció 

de vents formada generalment per trompetes, saxos i trombons. El funk ha 

estat una gran influència per moltes músiques posteriors com lʼafrobeat3, el 

disco, el hip hop, el house i el drum and bass4.  

 

1.2.2. El Soul 

El soul, ànima en anglès, és un gènere musical sorgit als Estats Units a finals 

de la dècada dels 50 i impulsat per la comunitat negra. Combina elements del 

gospel i del R&B i les seves característiques més rellevants són la importància 

de la veu, sovint acompanyada dʼun petit cor, i el ritme marcat. En ocasions hi 

podem trobar una secció dedicada a la improvisació.  

Els instruments més destacats són la guitarra elèctrica, el baix i la 

bateria. Els artistes de Soul que més mʼhan influenciat han estat Marvin Gaye, 

James Brown i Stevie Wonder. 

 

1.2.3. El Rhythm and Blues, R&B o RʼnʼB  
El rhithm and blues és un gènere de música afroamericà que te el seu origen a 

finals dels anys 40 als Estats Units a partir del blues, el jazz i el gospel. És una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  És	  una	  sensació	  rítmica	  creada	  pel	  swing	  i	  per	  la	  manera	  de	  tocar	  de	  la	  base	  rítmica.	  Un	  terme	  
molt	  comú	  entre	  els	  subgèneres	  del	  jazz.	  	  	  
3	  És	  una	  combinació	  de	  música	  yoruba,	  jazz,	  highlife	  i	  funk	  popularitzat	  a	  l’Àfrica	  als	  anys	  70.	  
4	  Un	  tipus	  de	  música	  electrònica	  que	  sorgeix	  a	  Anglaterra	  a	  principis	  de	  la	  dècada	  de	  1990.	  
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música inspirada en el jazz però més moguda, urbana i amb un ritme més 

consistent. En certa mesura va ser el precedent del rock and roll.   

En lʼactualitat, sʼutilitza el terme R&B per descriure un nou gènere musical que 

combina elements del hip hop, el soul, el R&B “tradicional”, el pop i el funk. 

 

1.2.4. El Jazz 

El jazz és un estil musical nascut al sud dels Estats Units a finals del s. XIX i 

principis del s. XX. Combina elements de la música europea com lʼharmonia i la 

forma i elements de la música africana com les 5blue notes, la improvisació, les 

polirítmies i el swing. Han anat sorgint moltes tipus de jazz segons les regions i 

lʼèpoca: el jazz de Nova Orleans, el jazz de Kansas City, el bebop, el Weast 

Coast jazz, el cool jazz, el hard bop, el jazz modal, el latin jazz, etc. Els estils de 

jazz que més mʼhan influenciat han estat el jazz fusió, el jazz funk, lʼàcid jazz i 

el free jazz.  

 

1.2.5. El Gospel 

El gospel és un gènere musical que sorgeix a la dècada de 1930, inspirat en 

himnes religiosos i que combina la lírica del cristianisme amb una melodia i 

harmonia properes al blues i al jazz. La música gospel, a diferencia dels himnes 

cristians, te un caràcter lleuger i urbà pel que fa a la música. És molt habitual la 

presència dʼun cor que reforci la melodia de la veu principal, harmonitzant-la. 

La paraula gospel deriva del vocabulari anglosaxó <<godspell>>, que significa 

(paraula de Déu) i les lletres de les cançons acostumen a reflectir els valors de 

la vida cristiana. Entre els subgèneres del gospel tenim el gospel tradicional, 

gospel negre, gospel sureño, etc. Actualment el gospel ha transcendit en el pop 

i hi han molts artistes americans, especialment negres, que fusionen aquests 

dos estils.  
	  

1.2.6. El Rock 

El rock és un gènere musical que neix als Estats Units a la dècada de 1950 i 

que ràpidament sʼestén per Anglaterra i per arreu del món. La seva forma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Nota	  característica	  de	  l’escala	  de	  blues,	  una	  quarta	  augmentada	  respecte	  la	  tònica.	  
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originària coneguda amb el nom rock and roll prové de la fusió del rhythm and 

blues i el country. El rock també sʼha influenciat dʼestils com el blues, el folk, el 

jazz o la música clàssica.   

La guitarra sempre ha estat lʼinstrument amb més protagonisme dins el gènere, 

tant és així que nʼha esdevingut el símbol. Les lletres més habituals en el rock 

són les que tracten temes de caire amorós, social i polític. Al llarg de la història 

el rock ha evolucionat cap a múltiples variants com el folk rock, el blues rock, el 

country rock, el jazz rock, el rock psicodèlic, el rock progressiu, etc. 

Els grups i artistes de rock que més mʼhan influït han estat els Rolling Stones, 

Tina Turner, Pink Floyd, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Led Zeppelin i Queen. 

 

1.2.7. El Pop 

El pop és un estil de música popular que té el seu origen a finals de la dècada 

de 1950 i sorgeix com una derivació del rock and roll amb elements dʼestils 

diversos com el folk, el rhythm and blues, el rock, el dance i la música llatina. 

Les cançons derivades dʼaquest estil acostumen a ser de curta duració, amb 

una estructura del tipus vers – tornada i una melodia simple i fàcil de recordar. 

Els artistes de pop que més admiro són Michael Jackson, Stevie Wonder i 

Sting. 

 

1.2.8. El Hip Hop 

El hip hop és un moviment artístic que es manifesta en diferents camps de lʼart. 

Els elements bàsics en són el rap, el turntablism o djing, el breakdance i el 

graffiti i neix a la dècada de 1970 entre les subcultures marginals dels barris 

més pobres de la ciutat de Nova York, el Bronx i Harlem. En lʼàmbit musical el 

hip hop presenta una harmonia i melodia molt estàtiques i monòtones però un 

fraseig rítmic molt elaborat.  

Els artistes que més mʼhan influenciat són generalment músics que han utilitzat 

elements del hip hop però els han acabat portant a altres camps com el funk o 

el jazz. Alguns dʼaquests exemples serien Robert Glasper, Electro Deluxe, 

Chris Dave o Erykah Badu entre dʼaltres.       
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1.3.  Bateries que han transcendit en la meva música i en la meva 
manera de tocar 

 

1.3.1. Steve Jordan 
Steve Jordan (nascut a Nova York, Estats Units, el 14 de gener de 1957) és un 

bateria multi instrumentista, compositor, director i productor musical. Autor dʼun 

dels documentals educatius més influents dels darrers anys titulat The Groove 

is Here i molt conegut per la seva tasca com a músic i productor dʼartistes com 

Keith Richards, Eric Clapton o John Mayer Trio.  

És un dels bateries negres més sol·licitats actualment per la seva manera de 

caminar musicalment, amb molt de swing i amb un so vintage molt viu i enèrgic. 

El seu fill tocant el caracteritza fins a tal punt que ha aconseguit crear un estil 

propi entre els bateries (Steve Jordan stile).  

La manera com toca el funk i el soul lʼSteve Jordan, amb un groove i una 

energia colossal, són els factors que més mʼhan hipnotitzat. 

 

1.3.2. Steve Gadd 

Steve Gadd (nascut a Rochester, Nova York, el 9 dʼabril de 1945) és considerat 

per la Modern Drummer i la Drummer World un dels deu millors bateries del 

món. Ha estat un bateria i music dʼestudi cabdal en la història del soul, el pop, 

el jazz i el rʼnʼb ja que ha treballat amb les principals figures i artistes dʼaquests 

gèneres i nʼha estat un dels pioners.  

Podríem considerar a lʼSteve Gadd com “el pare” de tota la generació de 

bateries que posteriorment, a finals del XX.,  transcendeixen en el món del pop, 

el soul, el rʼnʼb... La seva tècnica i el gust musical acompanyant són els 

aspectes que més destacaria dʼaquest gran músic. De la infinitat dʼàlbums 

gravats per Steve Gadd mʼhan influenciat especialment Best of Tania Maria 

(Tania Maria, 1993), Tenderness (All Jarreau, 1994), Anthology (Joe Cocker, 

1999), Tomorrow Today (All Jarreau, 2000), Smokin In the Pit (Steps Ahead, 

2000), Reptile (Eric Clapton, 2001), Bad Benson (George Benson, 2002) i 

Closer (David Sanborn, 2005). 
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1.3.3. Vinnie Colaiuta 

Vinnie Colaiuta, (nascut el 5 de febrer de 1956 a Browsnville, Pennsylvannia) 

és un dels bateries més prodigiosos del món. La seva versatilitat com a músic 

lʼha portat a tocar amb una immensa llista dʼartistes dʼestils molt diversos com 

Frank Zappa, Joni Mitchell, Barbra Streisand, Chaka Khan, Chick Corea, Herbie 

Hancock, Quincy Jones, Jimmy Haslip, John Pattituci, Joe Satriani, Jeff Beck o 

Sting entre dʼaltres. La seva tècnica, so i precisió excepcionals el fan destacar 

per sobre de la resta de bateries. Vinnie Colaiuta és un virtuós de lʼinstrument. 

 

1.3.4. Aaron Spears 
Aaron Spears, (nascut el 26 dʼOctubre de 1976 a Washington, Estats Units) fill 

dʼuna família molt religiosa i cristiana i amb un fort lligam als cants espirituals i a 

la gospel music. És un dels bateries més influents de la música gospel. Té una 

extraordinària habilitat tocant gospel chops6 i la seva musica es caracteritza pel 

seu so contundent i per la seva rapidesa i independència dʼextremitats, fruit 

dʼuna tècnica molt treballada (especialment la tècnica del bombo).  

Recentment, cal destacar el dvd pedagògic que ha donat la volta al món i lʼha 

fet encara més popular, editat per Hudson Music i Drummer World, anomenat 

Beyond the Chops, on explica la seva manera de tocar i entendre les cançons, 

el llenguatge del gospel i la seva tecnica.  

Aaron Spears ha actuat amb artistes com James Brown o Alicia Keys i és 

actualment un dels bateries de pop, rʼnʼb, jazz, rock més sol·licitats de lʼescena 

americana. 

 

1.3.5. Chris “Daddy” Dave 
Chris Dave, (nascut a Texas) bateria, compositor i bandleader. És considerat 

un dels músics més influents de lʼestil jazz/hiphop/gospel i destaca per la seva 

extraordinària capacitat de crear desplaçaments, sincopes i diferents teixits 

rítmics alhora. Chris Dave es va donar a conèixer a les audiències del jazz a 

través de la seva participació amb Kenny Garrett en lʼàlbum Standard of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Redobles	  de	  batería	  típics	  del	  genere.	  



esmuc  QC Project 

	  
16 

Language. Però no va ser fins a la gira de Robert Glasper Experiment quan 

Chris Dave es va convertir en un dels bateries més famosos del moment.  

Chris Dave crec que és una influència indiscutible per la generació de bateries 

del s. XXI. Un músic que ha estat capaç de crear un nou llenguatge amb la 

bateria i que ha obert nous horitzons musicals amb aquest instrument. 

 

1.3.6. Mark Guiliana  

Mark Guiliana, (nascut al 1980 a Nova Jersey, Estats Units) bateria, compositor 

i bandleader. És un músic innovador, original i amb un gran sentit del ritme. La 

seva peculiar manera dʼacompanyar amb la bateria, bastant allunyada del que 

és habitual en el llenguatge del jazz lʼhan convertit en un dels músics més 

reclamats del moment. Ha actuat al costat dʼartistes com Avishai Cohen, Brad 

Mehldau, Gretchen Parlato o Lionel Loueke entre dʼaltres.  

Marc Guiliana ha incorporat elements de la música electrònica al jazz creant un 

nou llenguatge i aconseguint dʼaquesta manera un estil propi molt personal. He 

tingut la gran sort dʼestudiar amb ell i és realment increïble la seva precisió, el 

control del ritme i la importància de la subdivisió i del silenci en la seva música.  

 

1.4. Músics dels quals més mʼhe influenciat 

 

1.4.1. Herbie Hancock 

Herbie Hancock, (nascut el 12 dʼabril de 1940 a Chicago, Estats Units) pianista 

de jazz, compositor i productor. És un dels pianistes i compositors més influents 

del jazz fusió, aportant al gènere elements del soul, el rock, el funk, el disco i el 

hip-hop. També ha estat un dels primers a utilitzar els sintetitzadors i a 

experimentar amb els sons dels teclats.  

Herbie Hancock ha estat un dels personatges clau en el jazz modern i ha 

assentat les bases, tant estilístiques com musicals, dʼaquest gènere tant ampli 

del qual molts participem <<el jazz rock/jazz fusió>>. A més a més, ha estat 

capaç dʼacostar la seva música a un públic molt ampli, en ocasions trobant-se 

amb èxits comercials realment importants amb temes com Cantaloupe Island, 
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Watermelon Man, Chamaleon o Rock It. És segurament un dels músics actius 

que a participat en més projectes tant de jazz com de pop/rock i rʼnʼb.  

Cal destacar les èpoques amb Miles Davis, Wyne Shorter i amb els Hed 

Hunters. Els discs de Herbie Hancock que més mʼhan influït han estat Fat 

Albert Rotunda 1969, Hed Humters 1973, Thrust 1974 i Flood 1975. 

 

1.4.2. Jaco Pastorius 

Jaco Pastorius, “I am the best bass player in the world”(1 de Desembre de 1951 

a Norristown, Pensilvania, Estats Units – 21 de Setembre de 1987 Fort 

Lauderdale, Florida, Estats Units) baixista, compositor i arranjador de funk i jazz 

fusió. És un músic autodidacta i un dels baixistes més influents de la història 

del baix elèctric. Pastorius va impulsar un seguit dʼinnovacions amb el baix 

sobretot pel que fa el seu roll dins la banda, al so i a la manera dʼacompanyar. 

Fins aleshores el paper del baix era gairebé sempre dʼacompanyament i 

restava a un segon pla dins el grup. Jaco Pastorius va portar el baix a un altre 

nivell interpretatiu utilitzant-lo tant per acompanyar com per fer melodies o 

improvisacions. Aquest és un concepte molt important en QC Project i 

fonamental segons la meva manera dʼentendre la música.  

És a dir, segons el meu punt de vista tots els instruments dʼuna banda poden 

adoptar el roll de solista i el dʼacompanyant. En el meu projecte, el baix moltes 

vegades executa melodies, riffs i solos.  El tòpic que el baix i la bateria són 

instruments que han dʼacompanyar i els metalls i la veu fan solos és un pes que 

encara la societat dʼavui dia arrossega.  

Els discs de Jaco Pastorius més influents en la meva carrera han estat Black 

Market amb Weather Report i el Bright Size Life amb Pat Matheny. 

 

1.4.3. James Brown 
James Joseph Brown, “The Godfather of Soul”, (Barnwell, Carolina del Sud, 3 

de maig del 1933 – Atlanta, Geòrgia, 25 de desembre del 2005) és un cantant 

nord americà, un dels màxims exponents del funk i del soul. Va donar-se a 

conèixer amb el grup The Famous Flames amb qui va publicar èxits de vendes 

com el Itʼs a manʼs manʼs manʼs world.  
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Al 1989 James Brown va marxar a una altre banda, amb músics més joves, 

anomenada The Pacemakers que ell mateix rebatejaria amb el nom de J.B.ʼS. 

Amb aquesta nova formació on comptava amb músics com Maceo Parker o 

Fred Wesley va aconseguir nombrosos èxits entre els quals destaquen Sex 

Machine al 1970, The Payback al 1974, My Thang o Papa donʼt take No Mess. 

Sobre la seva discografia, els discs que més mʼhan transcendit han estat Live 

at the Apollo (1963), In the Jungle Groove (1986), Get on the Good Foot 

(1972), The Playback (1974) i Hell (1074).    

 
1.4.4. Maceo Parker 

Maceo Parker (Kinston, Carolina del Nord, 14 de febrer de 1943), és un dels 

saxofonistes americans de funk més influents de tots els temps. Es va donar a 

conèixer a la banda de James Brown, de la qual formava part dins la secció de 

metall. Ha fet nombroses gires mundials i actualment és conegut per la seva 

trajectòria com a solista.  

Mʼhe inspirat molt en el seu fraseig a lʼhora de composar les seccions de 

metalls del meu projecte. Maceo Parker va crear una “escola musical” de la 

qual posteriorment es servirien grups com Tower of Power o Incognito. De la 

seva llarga llista dʼàlbums enregistrats destacaria Doing Their Own Thing 1970, 

Us People 1974, For All the Kingʼs Men 1989, Life on a Planet Groove 1992, 

Southern 1993, FunkOverload War 1998 i Roots & Grooves 2007. 

 

1.4.5. Pat Metheny 

Pat Metheny, (nascut el 12 dʼAgost de 1954 a Missouri, Estats Units) és un 

guitarrista i compositor de jazz. Guanyador de 20 premis grammy, ha tocat amb 

una llarga llista de primeres figures (Antonio Carlos Jobim, Ornette Coleman, 

Herbie Jancock, Jim Hall, Michael Bracker, Lyle Mays, etc.) però el més 

destacat és la seva intensa carrera com a líder, especialment amb Path 

Metheny Group.  Per a mi Path Metheny és un dels més grans artistes de la 

música de tots els temps. Sempre mʼhe sentit atret per la seva música, el seu 

so, les seves melodies, les seves improvisacions i el seu bon gust tocant.  
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Durant una bona etapa de la meva vida he estudiat i transcrit gran part de la 

seva música. Mʼagrada especialment el seu concepte de tema: de llargada 

considerable, amb varies seccions i amb un arranjament molt acurat.  

 

Aquest és el cas de temes com First Circle, American Garage... Els àlbums que 

més mʼhan influenciat han estat Bright Size Life (1976), Path Metheny Group 

(1978), American Garage (1979), Travels (1983), First Circle (1984), Still Life 

(1987), Question And Answer (1990), The Way Up (2005), Quartet Live (2009). 

 

1.4.6. Sting 

Sting, (nascut el 2 dʼOctubre a Wallsend, Anglaterra) és cantant, baixista i líder 

dʼuna banda. Es va donar a conèixer amb el grup Police, una de les bandes de 

rock més famoses dels 70, amb el qual van publicar nombrosos èxits i va 

arrasar les llistes de ventes durant molts anys. Cançons que han passat a la 

història com Roxane, Message in a Bottle, Every breath you take, Walking on 

the moon i un llarg etc. El concepte de grup de Police i la manera en com tres 

músics orquestraven els temes és magistral. Per mi una de les bandes més 

sòlides i contundents de tots els temps.  

Dʼaltre banda, pel que fa a la seva carrera en solitari, lʼSting sempre sʼha 

envoltat dʼexcel·lents músics. Els treballs publicats posteriors a Police són un 

altre concepte però igual de brillants. Els àlbums que més mʼhan influenciat són 

All this Time (2001), Fields of Gold (1994), Ten Summonerʼs Tales (1993) i 

Bring on the Night (1986).  

 

1.4.7. Stieve Wonder 
Stieve Wonder, (nascut el 13 de Maig de 1950 a Michigan, Estats Units) és 

cantant i pianista multi-instrumentista, compositor, productor discogràfic i 

activista social. Wonder és un dels artistes més reconeguts de la discogràfica 

Motown amb més de 100 millons de discos venuts, ha gravat més de 30 èxits 

de vendes i ha rebut 25 premis grammy. La seva música i la seva manera 

dʼinterpretar-la i de sentir-la sempre han estat una gran inspiració. Té un fraseig 

molt personal, amb molt de swing i girs de veu.  
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Per mi lʼStevie Wonder és un geni de la música amb una veu prodigiosa, un 

gust excel·lent i un ritme impecable. Dels seus discs voldria destacar With a 

Song in My Heart (1963), For Once In My Life (1968), Music of My Mind (1972), 

Songs In The Key Of Life (1976), Hotter Than July (1980), Natural Wonder Live 

(1995), At the Close of A Century (1999), The Definitive Collection (2002) i 

Number Ones (2007).  

 

1.4.8. Michael Jackson 
Michael Jackson “El rei del pop” (Gary, Indiana, 29 dʼagost de 1958 – Los 

Angeles, California, 25 de juny de 2009). Cantant, compositor i ballarí, ha estat 

lʼestrella del pop per excel·lència a nivell mundial. Les seves fites han estat tant 

desproporcionades com la seva fama. Ha estat guanyador de centenars de 

guardons, entre ells, 15 premis Grammy i molts dels seus temes han batut 

rècords mundials com a números 1 en les llistes de vendes.  

La seva història musical comença als cinc anys dʼedat quan passa a formar 

part del grup The Jackson Five, creat pel seu pare. Michael Jackson va portar 

aquest grup a lʼèxit però el seu talent era tant superior que el 1972 va 

enregistrar el seu primer disc en solitari Got to be there. El 1982 degut al fort 

impacte de lʼàlbum Thriller, el disc més venut de la història de la música encara 

a lʼany 2014, la seva fama va esclatar a nivell mundial.  

Entre els seus discs voldria destacar els àlbums Ben al 1972, Off the Wall al 

1979, Thriller al 1982, Bad 1987, Dangerous al 1991 i This is It al 2009.  

Michael Jackson sempre ha estat una inspiració i un músic de referència per 

lʼenergia amb la que viu la música i pel seu grau dʼexigència i perfecció amb els 

projectes que realitza. Alguns dels temes que més mʼhan influït han estat ABC, 

I want you Back, Billie Jean, Thriller, P.Y.T, Black or White, Bad, Smooth 

Criminal, Human Nature i Beat It entre dʼaltres.        

 

1.5.  Grups referents 

1.5.1. Weather Report 
Weather Report, un dels grups de jazz fusió i jazz rock més influents i  

innovadors en lʼèpoca. La banda, liderada per Joe Zawinul i Wayne Shorter, va 
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estar en actiu des de lʼany 1970 fins al 1985. Van passar-hi músics com 

Miroslav Vitous, Airto Moreira, Alphonse Mouzon, Jaco Pastorius, Peter 

Erskine, Victor Bailey, Omar Hakim, Dom Um Romao, Alex Acuña, Jose Rossy 

i Mino Cinelu. El grup seguia lʼestela de les gravacions elèctriques de Miles 

Davis obrint camp a la improvisació col·lectiva i a la combinació dʼelements del 

jazz, el rock, el funk, la música llatina i de varies tradicions musicals ètniques 

dʼarreu del món.  

Un dels discs més contundent i sens dubte el que més mʼha influït és el de 

Heavy Weather (1977). En ell, hi podem trobar temes com Birland, Teen Town, 

Palladium, Havona o Black Market entre dʼaltres. Aquest disc ho té tot (temes 

que sʼhan convertit en clàssics, solos que han passat a la història, energia, 

groove, so contundent i innovador i originalitat). També cal destacar altres discs 

com Black Market (1976), Night Passage (1980) i Procession (1983). 

 

1.5.2. The Head Hunters 

Head Hunters, una banda de jazz-funk fusió americana coneguda especialment 

pels àlbums enregistrats amb el teclista Herbie Hancock als anys 70.  Els 

membres eren Bennie Maupin (saxo, clarinets i flautes), Paul Jackson (baix 

elèctric), Mike Clark (bateria), Bill Summers (percussió), DeWayne “Blackbyrd” 

Mcknight (guitarra elèctrica) i Wah Wah Watson (guitarra elèctrica). Una de les 

característiques de la banda és el seu potent component rítmic.  

Aquests músics van aconseguir trobar un groove i una forma de caminar, 

oberta però amb continuïtat, que els distingia i els feia únics. Una de les 

innovacions dels Hed Hunters fou la dʼintroduir percussió en la secció rítmica, 

un fet no gaire habitual en els grups de jazz-rock/funk/fusió. La combinació de 

la bateria amb el cuir de les congues creava una base rítmica molt circular a la 

vegada que sòlida.  

Els temes més transcendents han estat Actual Proof, Palm Grease, Sly, 

Chameleon, Batterfly, Spank-A-Lee i Watermelon Man.  
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1.5.3. The Brecker Brothers 
Brecker Brothers, un grup de jazz fusió format pels germans Michael Brecker 

(saxo, flauta i EWI) i Randy Brecker (trompeta i flugelhorn). La banda tenia un 

so directe i penetrant, produït per les melodies unísons de saxo i trompeta i per 

una sòlida base rítmica. Han passat pel grup un gran nombre de músics de 

primera línia com Harvery Mason, Chris Parker, Steve Gadd, Lenny White, 

Steve Jordan, Dennis Chambers, Will Lee, Neil Jason, Marcus Miller, Armand 

Sabal-Lecco, Don Grolnick, Paul Shaefer, George Duke, Mark Gary, Steve 

Khan, Hiram Bullock, Mike Stern, Larry Coryell, Ralph MacDonald, Sammy 

Figueroa o Airto Moreira entre dʼaltres.  

Vull destacar àlbums com Heavy Metal be-bop (1978), The Brecker Bros 

(1975), del qual va sorgir el famós tema Some Skunk Funk. 

 

1.5.4. Earth Wind and Fire 

Earth Wind and Fire és un grup fundat al 1969 a Chicago, Illinois pel cantant 

Maurice Whithe. El grup combina elements de diferents gèneres musicals: el 

disco, el funk, el gospel, el soul, el pop, el blues, la psicodèlia, el folk, la música 

africana i el rʼnʼb. Amb sis premis grammy i havent estat vint cops candidats a 

obtenir-ne Earth Wind and Fire és un grup que ha arribat a tots els públics.  

Les seves cançons són ballables i tenen un ritme molt marcat, amb molt groove 

tant a la secció rítmica com a les veus. Unes veus que acostumen a ser agudes 

i molt sovint estan harmonitzades. El tema hit per excel·lència és el September, 

però també sʼhan fet molt populars cançons com Boogie Wonderland, Letʼs 

Groove, Shining Star, Fantasy, Canʼt Hide Love i After the Love has Gone, 

entre dʼaltres. 

 

1.5.5. Electro Deluxe 
Electro Deluxe és un grup francès actiu des de lʼany 2001. Barreja estils com el 

funk, el soul, el jazz i el hip hop. Els seus principals components són Thomas 

Faure (saxo i programació musical), Jérémie Coke (baix elèctric), Arnaud 

Renaville (bateria), Gaël Cadoux (teclats) i James Copley (veu). Els àlbums que 
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més mʼhan influït per aquest projecte han estat el Hopeful, de lʼany 2007, el 

Play, de lʼany 2010, el Live in Paris, de lʼany 2012. 

 

1.5.6. Snarky Puppy 
Snarky Puppy és un dels grups de fusió de lʼactualitat amb més renom i fama a 

nivell mundial. El grup, amb seu a Brooklyn (Nova York), fou creat a lʼany 2004 

pel baixista, compositor i productor Michael Lague a Deton (Texas). Han 

participat en el projecte un col·lectiu anomenat The Fam, format per més de 40 

músics entre els quals hi ha instruments de percussió, metall, corda, teclats, 

guitarres i veus. Molts dʼaquests membres provenen de la University of North 

Texas. Els seus discs més populars són Tell Your Friends (2010), groundUP 

(2012), Amkeni w/ Bukuru Celestin (2013), Family Dinner (2013) i We Like It 

Here (2014). 

Snarky Puppy és clarament una de les influències més importants en QC 

Project, tant és així que toco dos temes seus. A la primavera de 2013, quan el 

grup estava preparant el disc We Like It Here vaig tenir la sort de descobrir-lo 

en una classe magistral que van oferir al conservatori de CODARTS, a 

Rotterdam, on estava estudiant. Va ser una de les millors experiències 

musicals que he viscut mai en directe.  

Sota el meu punt de vista, Snarky Puppy és una banda innovadora i actual però 

amb un concepte de grup dels 70. El concepte de crear diferents teixits 

musicals (rítmics, melòdics i harmònics) sobre una potent base rítmica i vetllar 

en tot moment perquè el grup soni compacte.  

Podria tractar-se com una banda tipus Brecker Brothers portada al s. XXI, amb 

la sonoritat i la tecnologia que hi ha en lʼactualitat. La diferència més notòria és 

que Snarky Puppy presenta unes cançons amb les estructures més tancades i 

arranjades i amb menys espai per a la improvisació que els grups de fusió de 

lʼèpoca.   
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CAPÍTOL	  2	  

QC PROJECT 

2. Per qu 

è QC Project? 
2.1. Per què QC Project? 

	  
Sempre he vist, des de lluny, el repte de composar les meves cançons, dins 

lʼestil que mʼagrada i crear el meu projecte musical. És un pas que sempre 

mʼha costat donar ja que sovint he pensat “potser hauries dʼesperar per estar 

més preparat i fer alguna cosa millor” i així ha anat passant el temps, mʼhe anat 

involucrant en altres projectes i mai he trobat el moment de posar-mʼhi. En 

aquest sentit, el concert i el treball de fi de grau de lʼEsmuc han estat lʼescenari 

idoni per impulsar tot aquest procés de creació. 

 

QC Project és un compendi de la música que més mʼha influenciat al llarg de la 

vida exposat en unes cançons pròpies i en una manera de tocar-les.    

 

Aquest projecte és, a la vegada, un repàs general de tot el que he après, viscut, 

escoltat i treballat durant aquest quatre anys a lʼEsmuc ja que naturalment han 

influït en la meva manera de tocar i de percebre la música. El que més mʼha 

enriquit de lʼEsmuc ha estat tocar i compartir música amb professors i 

companys de tant nivell.  

 

2.2.   Motivació 
	  
Tocar fusió/funk/jazz-rock és una de les coses que més feliç em fa a la vida. 

Durant anys he estat amb diferents grups de fusió tocant les versions dels 

meus ídols: Weather Report, Hed Hunters, Brecker Brothers, Miles Davis, 

Herbie Hancock, Pat Metheny i molts altres. Però amb QC Project mʼhe 

proposat una nova fita, exposar la meva música. 

Snarky Puppy ha estat una de les motivacions principals i el grup que més ha 

influenciat aquest projecte. Aquesta banda mʼha inspirat i mʼha incitat a seguir 
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una línia determinada sobretot pel que fa al concepte de grup, al so, als temes i 

a la manera de compondreʼls i dʼinterpretar-los.  

 

Dʼaltre banda, és cert que avui en dia és important tenir un projecte propi, com 

a mínim, amb un disc propi, per donar-te a conèixer i per accedir a festivals i 

altres circuits de concerts. A més a més, és lʼoportunitat de mostrar exactament 

quina música fas i qui ets musicalment. 

 

2.3. Descripció 
	  
QC Project és una banda de funk/fusió amb seu a Barcelona creada a lʼany 

2014 pel bateria, trompetista i compositor Quim Castelló. Seguint la filosofia de 

grups com The Brecker Brothers, Weather Report o els recents Snarky Puppy, 

QC Project presenta un directe explosiu que combina les melodies sincopades 

del metall amb solos frenètics i una base rítmica sòlida i creativa.  

 

És un grup amb un so contundent i enèrgic que acosta al públic la fusió dʼestils 

com el funk, el jazz, el blues, el soul, el hip hop i altres músiques ètniques i el 

submergeix en lʼessència negra dʼaquest gènere. QC Project combina 

composicions pròpies amb versions de clàssics del funk, el pop i el rock 

arranjats i reinventats amb un so avantguardista. Gran part dʼaquest col·lectiu 

són joves músics sortits de lʼEscola Superior de Música de Catalunya. 

  

2.4. Formació musical 
	  

· Josep Valldeneu: Saxo alto/soprano/EWI 

· Pep Garau: Trompeta/flugelhorn 

· Quimi Saigi: Teclats/rhodes/hammond 

· Guillem Torà: Guitarra elèctrica 

· Pep Colls: Baix elèctric 

· Quim Castelló: Bateria/percussió/efectes 
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BASS	  

2.5. Rider 
 
                                                      FRONT STAGE 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Figura 1: Previsualització de lʼescenari. 

 

 

 

 
 

* Figura 2: Esquema del rider. 

 

 

 

 

 

• SET	  MICROFONIA:	  1	  bombo,	  2caixes,	  2	  toms,	  2	  goliats,	  2	  ambients,	  1	  hihat,	  1	  veu.	  
• ALTRES:	  Monitor,	  1	  DI	  (per	  pad),	  cable	  mini-‐jack	  (per	  Mac)	  i	  2	  tomes	  de	  corrent.	  BATERIA	  

• ALTRES:	  Monitor,	  4	  DI,	  4	  tomes	  de	  corrent,	  faristol.	  TECLATS	  

• MICROFONIA:	  (Shure	  SM	  57)	  per	  ampli.	  
• ALTRES:	  Monitor,	  2	  tomes	  de	  corrent,	  faristol.	  GUITARRA	  

• ALTRES:	  Monitor,	  1	  DI,	  2	  tomes	  de	  corrent,	  faristol.	  BAIX	  

• ALTRES:	  Monitor,	  micro	  (Shure	  SM	  57),	  faristol.	  TROMPETA	  

• ALTRES:	  Monitor,	  micro	  (Shure	  SM	  57),	  1	  DI,	  faristol.	  SAXO	  

DRUMS	   KEYS	  

GUITAR	  

TRUMPET/SAX	  

MONITOR	  
MONITOR	  

MONITOR	  

MONITOR	  MONITOR	  

MONITOR	  
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2.6. Propaganda i publicitat 
 

2.6.1. Logotip 

	  
 

* Imatge 1: Logotip. 

Als annexos sʼhi poden trobar els logotips de prova. 

 

2.6.2. Facebook 
	  
Pàgina oficial del projecte amb una descripció del mateix, novetats, concerts, 

vídeos i fotografies. Aquestes són les imatges creades per a la capçalera i la 

foto de perfil de facebook: 
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* Imatge 2: capçalera de facebook. 

 

 
* Imatge 3: perfil de facebook. 

 

2.6.3. Web 
	  
Pestanya dins la meva pàgina web personal dedicada a QC Project, amb 

vídeos, fotografies, una explicació detallada del projecte, un calendari 

dʼactuacions i un contacte amb possibilitat de contractació. 

 

2.7. Filosofia 
	  
QC Project no pretén ser una formació amb un solista i músics que 

lʼacompanyen sinó que lʼidea principal és buscar el nostre so de grup i crear 

una identitat entre tots els components de la banda.  
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Per trobar un so que ens defineixi, el procés és assajar i fer grup. Hores de 

local dʼassaig i tocar molt junts tal i com es feia abans (old school) per tal de 

conèixer-nos al màxim musicalment i sonar compactes. Tanmateix, les cançons 

són bastant tancades en quant a forma i amb un arranjament molt concret.  

Això implica sovint lʼesforç del músic de tocar menys (contenció musical) per tal 

de respectar cada passatge musical i fer que el resultat global sigui millor. És a 

dir, sacrificar en certs moments el lluïment personal en benefici del lluïment de 

la banda.   

Un cop el grup tingui una identitat i un so propi una de les idees és fer concerts 

amb artistes convidats, especialment cantants, alternats amb els concerts 

estàndards de la formació. Crec que és una bona estratègia de màrqueting i 

una manera de que el producte arribi a més gent. Una veu, i més si es tracta 

dʼalguna cara coneguda, ajuda molt a vendre una formació musical i al mateix 

temps dóna dinamisme a la banda i dosifica la tasca del metall en la 

interpretació de les melodies.  

 

2.8. Sonoritat 
	  
QC Project busca un so elèctric, viu, frec i amb molta energia. 

En les melodies sovint es combina el so acústic dʼalguns instruments com el 

saxo o la trompeta amb el so elèctric dels teclats, la guitarra o fins i tot lʼEWI. El 

mateix passa a la secció rítmica. El baix combina el so natural amb el so 

processat per pedals dʼefecte i la bateria combina el so acústic amb els sons 

dels pads7.  

A aquesta combinació cal sumar-hi els samplers8, que es disparen des del 

mòdul de sons o des del Mac. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Cilindre de goma amb el qual es formen les bateries elèctriques que sʼutilitzen per disparar 
sons  que provenen dʼun mòdul.	  
8 Instrument musical electrònic similar a un sintetitzador però que en lloc de generar sons 
utilitza gravacions carregades per lʼusuari. 
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2.9. Finançament 
	  
La part principal del finançament del projecte ha de sortir dels concerts en 

directe. Hi ha una altre petita part del finançament que sortirà de la venda de 

discos als mateixos concerts. En principi, les expectatives amb els diners 

obtinguts en la venta de discs i dvdʼs és saldar els propis costos de la gravació, 

especificats en el punt 5 del treball.   

 

· Costos directes dʼun concert: 

        · Sis músics a un preu mig de 150€ cadascú à 900€. 

        · Seguretat social de cadascú.         

· Costos indirectes dʼun concert: 

        · Despeses del desplaçament, si és precís. 

        · Despeses de dietes, si és precís. 

 

De les despeses de promoció i publicitat meʼn faig càrrec jo com a creador del 

projecte.  

 

2.10. Públic al qual va destinat 
	  

QC Project pretén trencar les barreres del públic exclusivament jazzístic. Tot i 

que en les cançons hi hagi un espai important per a la improvisació, el marcat 

ritme funk i la presència de melodies, riffs9 i solis10 molt cantables fan que la 

música sigui del tot accessible. A més a més, el format elèctric acosta el grup a 

una sonoritat més “pop”/”rock”.   

 

 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Motiu musical que es repeteix. 
10 Melodies principals, generalment interpretades en la secció de solos, no improvisades.	  
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CAPÍTOL	  3	  

COMPOSICIÓ I INSTRUMENTACIÓ 

3. COMPOSICIÓ I INSTRUMENTACIÓ 
3.1. Procés general de creació  

 
No tinc una fórmula per escriure la música que composo ni sempre ho faig de la 

mateixa manera però per escriure els temes de QC Project he seguit 

bàsicament els següents processos.  

 

En primer lloc mʼhe anat gravant quan mʼhan vingut idees o melodies al cap. 

Durant els viatges, especialment conduint, al cotxe, és quan mʼhan vingut la 

gran majoria de les melodies o idees que he utilitzat posteriorment per fer les 

cançons. Aquest pas però és poc concret i gens profund.  

 

El pas més important en el meu cas és el dʼasseureʼm davant el piano i 

desenvolupar les idees que tinc gravades o crear-ne de noves per començar a 

donar una forma musical, una coherència i una racionalitat. Buscar lʼharmonia i 

el ritme adequat, possibles variacions, etc. Hi ha melodies que es presten més 

que dʼaltres a ser arranjades, a manipular-les, a fer-ne variacions, modulacions 

rítmiques o harmonitzacions.  

 

He de dir que del total dʼidees que he desenvolupat o mʼhan anat sorgint potser 

nʼhe aprofitat un deu o un cinc per cent. El procés de composar mʼha implicat 

moltes hores davant el piano provant i descartant idees per aconseguir trobar-

ne una de bona. 

 

Aquests dos passos suposen la part més creativa de composar. En aquest punt 

del procés és important el que diu la dita “si mʼha de venir la inspiració que 

mʼagafi treballant”. 

  

La següent tasca important seria passar la música al lògic i crear una 

seqüència per tal de saber com sonen les peces, observar els errors i poder fer 
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les correccions i els canvis necessaris abans de lʼassaig. I lʼúltim pas del procés 

és escriure les partitures i particel·les de cada músic amb el Sibelius. 

 

Pel que fa al procés dʼinstrumentació acostumo sempre a pensar en la 

interacció entre tots els músics de la banda. Si bé és cert que els metalls porten 

el pes de la melodia principal nombroses ocasions, mʼagrada crear contrapunts, 

backgraunds11, marques, tuttis12, etc. Tothom hi té un paper igual de rellevant. 

Un dels conceptes de creació important en les cançons que composo és el 

treball de la base (teclats, guitarra, baix i bateria) i com aquesta evoluciona en 

les diferents seccions.  

 

Mʼagrada treballar els diferents ambients de cada cançó a través de lʼharmonia 

però sobretot a nivell rítmic, creant vamps13 amb marques, riffs de metalls, 

superposicions de diferents teixits rítmics, unísons, etc.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Resposta musical a una melodía principal, terme molt comú en els arranjaments per a 
metalls, especialmente en els de big band. 
12 Passatge interpretat per tota lʼorquestra o formació musical al complet.	  
13	  Passatge dʼuna cançó que es repeteix.	  
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CAPÍTOL	  4	  

CONTEXTUALITZACIÓ DEL REPERTORI I ANÀLISI 

DE LES MEVES COMPOSICIONS 
	  
4. CONTEXTUALITZACIÓ DEL REPERTORI I ANÀLISI D LES MEVES COMPOSICIONS  

4.1. Have a Good Funk 
	  
La primera cançó del concert. És un tema molt enèrgic impulsat per una base 

rítmica sòlida i consistent i uns riffs de metalls ràpids i marcats. Have a Good 

Funk pretén remetre a lʼestil funk dels anys 60 i 70 amb la música dʼartistes 

com James Brown o Maceo Parker recordant aquelles melodies del metall 

frenètiques que sovint sʼarticulaven sobre vamps i pedals durant llargues 

estones amb una base rítmica que mai perdia la contundència i el groove.   

En quant a les melodies dels vents mʼhe inspirat molt en lʼestètica de les 

big bands, buscant aquest so ample i penetrant. De fet, composant el tema he 

pensat diverses vegades en com sonaria si fos interpretat per una big band, i 

és una experiència que mʼagradaria provar en algun moment.  

 

Have a Good Funk comença amb un groove de bateria sobre el qual sʼarticula 

una melodia swingada de metalls. Aquesta idea busca una introducció molt 

rítmica i amb molt dʼatac, atraçant el inici de lʼharmonia. 
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Lʼharmonia, basada en un pedal de Bb7sus4 durant tota la part inicial i el tema 

A, comença precisament al compàs 13, després dels quatre compassos de 

bateria i els vuit compassos de la melodia dels metalls. La funció de la base en 

tota aquesta part és crear un teixit rítmic constant i contundent. Quan 

composava aquesta secció tenia al cap la imatge dʼun tren robust que avança 

amb fermesa i que mai sʼatura.  

Aquest teixit rítmic està creat per: 

o El patró de clavinett 

 
o El patró del baix elèctric 
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o Un riff de guitarra continu i percudit interpretant els acords 

amb una subdivisió de semicorxeres i amb un efecte de 

wah-wah.  

 

o El patró de bateria 

 
 

La introducció continua amb un riff de metall molt rítmic ubicat en una tessitura 

aguda, un recurs bastant comú en les introduccions de moltes cançons dʼestil 

funk/pop. 

 
 

Els temes A segueixen lʼestètica anterior, una base rítmica estable i contínua i 

la melodia del metall per sobre. Les melodies de les dues A són pràcticament 

igual i es basen en girs melòdics ràpids, alternant notes de lʼescala pentatònica 

amb algun motiu “out”.  
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El tema B suposa un trencament amb el fil conductor musical desencadenat 

fins aleshores. En la secció B el metall deixa de banda les melodies de 

semicorxeres per construir una melodia de notes llargues harmonitzada, 

perfilant lʼharmonia del voicing14 de teclat. Aquesta melodia, i els acords de 

teclat en conseqüència, va apareixent en sentit ascendent fins assolir el punt 

culminant als dos últims compassos de la secció B.  

o Melodia 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Disposició concreta dels acords dʼun passatge.	  	  
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o Voicing de teclat 

 
 

Com es pot apreciar a la partitura hi han acords anticipats o endarrerits una 

semicorxera, el que provoca un efecte de desplaçament del primer temps del 

compàs. 

Tot seguit sʼinaugura la secció de solos. El primer solo, de trompeta, comença 

sobre el següent riff. 

 
Com podem observar és un riff compost bàsicament per dues notes. Lʼaspecte 

realment rellevant dʼaquest riff es troba en el component rítmic. 

La següent part a remarcar és el vamp sobre el qual es construeix el segon 

solo, de saxo alto. Es tracta dʼuna progressió dʼacords sus4 sobre un pedal de 

Db. 
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Sobre aquesta progressió dʼacords em va sorgir una melodia molt simple que 

interpreta la guitarra durant els primers compassos del solo. 

 
 

El solo de saxo evoluciona passant per una sèrie de modulacions i finalment 

conclou i es reprèn el tema principal. A la coda torna a aparèixer el riff del 

primer solo sobre el qual hi té lloc un solo de bateria. La peça acaba amb 

aquest tutti. 

 
Una frase inspirada en la melodia del tema A. 

 

4.2. Lingus 

Per mi un dels millors temes de Snurky Puppy. És una de les peces que més 

mʼhan inspirat en aquest projecte i en la manera en com he volgut composar 

les meves cançons. Per mi és un tema que ho té tot: diferents ambients, molta 

dinàmica, canvis de ritme, marques, melodies líriques i cantables, melodies 

ràpides i sorprenents, solos, etc.    

 

4.3. Texas Blues 
Texas Blues és un tema funk amb un feel molt swingat. Està basat en una 

melodia molt simple que vaig compondre al metro de Nova York, al febrer de 

2014, en un trajecte de Harlem a West Village tornant dʼuna jam session. Es diu 

“Texas” perquè volia que sonés autèntic, potent, “primitiu”, robust. La veritat és 

que mai he estat a Texas però no sé perquè imagino als texans com una gent 

dura i amb caràcter. Tinc la imatge del típic pagès sortint de la granja, fort i 

fornit.  

El tema comença amb una introducció de bateria i baix inspirada en la secció 

rítmica de John Mayer Trio, en el bateria Steve Jordan i en el baixista Pino 
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Palladino. Una introducció que es desenvolupa bàsicament sobre un groove on 

baix i bateria interactuen.  

El tema principal de Texas Blues és una melodia de dotze compassos sobre 

una harmonia de blues.  

 
 

Durant els solos el groove funk passa a shuffle. Després de la secció de solos 

es tanca el tema amb el típic final de blues per donar una falsa sensació 

dʼacabament ja que el tema continua amb els següents riffs de guitarra.  

 
 

Aquesta secció de guitarra desemboca a la coda, on entra la secció de metall 

amb la següent melodia. 
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Aquesta melodia del metall sona al mateix temps que el baix i la guitarra 

interpreten la següent línia melòdica.  

 
 
	  

4.4. Something New? 

Una peça força complexa estructuralment, dividida en diferents parts i 

ambients. Al llarg de la cançó hi han canvis de compàs, canvis de tonalitat, 

exposicions de diferents atmosferes i temes musicals i canvis de ritme. Segueix 

lʼestètica de les composicions dʼun dels musics referents per mi en lʼactualitat, 

el senyor Michael Lague (baixista, compositor i productor del grup Snarky 

Puppy).  

 

La meva intenció en aquesta cançó ha estat crear diferents textures i connectar 

idees musicals que aparentment poden semblar bastant diferents però ho he fet 

buscant en tot moment el fil conductor perquè la peça soni com una única 

cançó i no com a diferents fragments enganxats. És a dir, he intentat que tots 

els motius que apareixen en cada secció tinguin un sentit musical i aportin 

positivament a la música.  

 

Something New? és una peça que he anat composant en diferents etapes. Per 

tant, he anat acumulant el material musical originant les diferents parts. Un cop 

tenia el tema pràcticament acabat i vaig veure totes aquelles idees en un sol 

tema vaig pensar, alguna cosa més? Aquest fet va desencadenar el títol de la 

cançó. 

 

La peça comença amb una introducció lliure de clavinett fins que aquest pren el 

patró principal dʼacompanyament, en compàs de 4/4. 
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Sobre aquest patró es desencadena un riff de metalls que és una de les 

característiques principals del tema.  

 
 

Una de les característiques i a la vegada dificultats dʼaquest riff rau en el ritme. 

Totes les notes que el componen són síncopes, no hi ha cap nota que sigui un 

terra. Un concepte important a remarcar és el fet de que el riff de metalls no 

sigui la veu principal dʼaquesta secció sinó que precisament acompanya a la 

melodia principal interpretada per la guitarra i el baix elèctric. 

Sobre aquest entramat rítmic que es forma amb el riff de metalls i el patró del 

clavinet la guitarra i el baix articulen la següent melodia, molt lírica. 
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Imagino que pel caràcter pentatònic dʼaquesta melodia i per lʼorquestració poc 

habitual de la secció, la introducció dʼaquest tema em sona amb un punt 

dʼexotisme.  

A continuació, sorgeix una espècie de segona introducció en compàs de 3/4 i 

executada per la base rítmica que ens prepara i ens introdueix en lʼatmosfera 

del tema A.  

El tema A és la melodia principal de la peça. Es tracta dʼuna melodia basada en 

lʼescala pentatònica interpretada a lʼuníson per la trompeta i el saxo. 

 
 

Em vaig començar a acostar de forma més directa a aquest tipus de melodies i 

grooves en compàs de 3/4 a través de la música de Gary Willis amb temes com 

No Sweet o Bowlegged, entre dʼaltres. 

Pel que fa a lʼharmonia el tema transcorre sobre la següent progressió 

dʼacords. 

 
 

El més remarcable és el Dfrigi del segon compàs, que dóna un color menor 

molt particular i apareix en diferents moments de la cançó i la progressió B13, 

Bb13, B13, Bb13 que té especial èmfasi degut a les marques rítmiques. 
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El tema B presenta una estètica força diferent. En primer lloc el compàs passa 

a ser de 4/4 i la melodia es limita a un motiu en el quart i el vuitè compàs. La 

qüestió rítmica i lʼharmonia doncs, adquireixen més importància en aquesta 

secció.  

 
 

El primer solo es desenvolupa sobre quatre ambients diferents. Comença en un 

vamp en D frigi que posteriorment modula a F frigi. En aquesta part no hi ha 

groove i el pes de lʼacompanyament rau en el teclista. La següent part està 

formada per un vamp amb marques interpretat per la secció rítmica.   

 
 

Com es pot observar es tracta dʼun vamp on hi ha un espai clar per a 

lʼimprovisador, que funciona com a resposta a les marques. 

 

A la següent part és on comença a pujar la intensitat del solo, la base va fixant 

un ritme cada vegada més estable i el solista va pujant la seva dinàmica. En 

aquesta secció hi ha una incursió dʼuna part del riff de metalls de la introducció 

que serveix al solista per interactuar amb la banda, utilitzant aquest motiu per 

crear un efecte del tipus pregunta i resposta. 
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Finalment i com a últim ambient el solo conclou al tema B.   

Seguidament hi ha un canvi de compàs a 3/4 i un canvi total de dinàmica i 

dʼinstrumentació. Es queda el hammond sol desencadenant la mateixa 

progressió dʼacords del tema A. En aquest punt és on comença el segon solo. 

El baix i la bateria, entren unes rodes més tard, creant lʼefecte de portar la 

pulsació a la meitat “half time rythm”. La intensitat de la base rítmica va pujant 

fins que tornen a establir el mateix ritme del tema A i aleshores comença tota 

una secció de frases de metalls que sʼaniran alternant amb el solo del solista. 

Aquestes frases van in crescendo i cada vegada són més denses fins arribar al 

punt culminant del solo.  

El material musical que utilitzo en aquestes frases són una combinació de 

motius nous amb motius extrets del tema principal de la peça. 
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El recurs dʼalternar un solo amb riffs i melodies de metalls és molt comú en els 

arranjaments dʼSnarky Puppy. El tema anomenat Lingus és un dels que 

principalment  mʼhan inspirat a treballar amb aquest tipus dʼarranjament.  

Al final de la secció esmentada hi ha un últim motiu on el metall ja adquireix tot 

el protagonisme, utilitzant un registre molt més agut i directe i on el solo es 

dóna per finalitzat.  
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Aquest últim motiu augmenta la dinàmica i ens condueix a la coda on sʼarriba al 

clímax de la cançó. La coda està basada en el mateix riff sincopat que el metall 

interpreta en la introducció, però amb més intensitat i orquestrat en forma de 

tutti. 

   
 

4.5. What About Me? 

Un tema composat pel baixista nord americà Michael Lague que es troba en el 

darrer treball del grup Snurky Puppy. Lʼàlbum té per nom We Like It Here 

(2014). 

Es tracta dʼuna cançó molt enèrgica i seguint la filosofia dʼaquest grup amb 

diferents ambients i atmosferes. Els temes construïts sobre la A són de caire 

més aviat funk i el tema B és un riff que interpreten en conjunt baix, guitarra i 

teclat i que té un cert caire rock/heavy. What About Me? és una cançó amb 

molta presència de la bateria i amb una intensitat rítmica molt alta.   

 

4.6. Billie Jean 

Com a aposta personal mʼhe permès la llicència dʼarranjar aquest clàssic de 

Michael Jackson. Una cançó que sempre mʼha acompanyat i que he tocat en 

diverses formacions. Ara en faig la meva versió, una versió que combina lʼestil 

original del tema amb una part més íntima i una altre més funk.  

Pel que fa a lʼharmonia he dut a terme una re harmonització de tota la peça, 

utilitzant acords substituts, dominants i canviant el caràcter dels acords 

originals, bàsicament he convertit acords majors en acords sus4 i he afegit 

tensions.   
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o Re harmonització del tema A 

 
 

o Re harmonització del pont 

 
 

o Re harmonització del tema B 

 
 

A més a més, he creat un espai per a solos basat en els cords del tema A, però 

en un marc formal que presenta una estructura similar a la dʼun blues.  
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Com podem observar la roda de blues conclou amb el riff principal de la cançó. 

El pes dels metalls en lʼarranjament rau en algunes contestacions sobre la 

melodia principal i en el següent riff, que sʼutilitza com a interludi i com a coda. 
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CAPÍTOL	  5	  

GRAVACIÓ 

5. GRAVACIÓ  
5.1. Dades generals 

	  
La gravació tindrà lloc el dia 6 de juny de 2014 a la sala 2 de lʼauditori de 

Barcelona. El concert està programat amb hora dʼinici a les 20:00 hores i hora 

de cloenda a les 21:00. Les proves sʼefectuaran el mateix dia del concert al 

matí.  

El pressupost destinat a la gravació de vídeo és de 350€ i el de la gravació de 

lʼàudio de 150€, preu fixat i acordat per les dues parts interessades. 

  

5.2. Conceptes a remarcar en la gravació de lʼàudio 
	  
5.2.1. Verificar el material addicional necessari per efectuar la gravació 

per pistes: ordinador i programa de gravació, rac dʼentrades i 

convertidor i mànega dʼenviaments cànon des de la taula de 

mescles fins al rac dʼentrades. 

 

5.2.2. Enviament al tècnic de so dʼuna descripció de la formació i dels 

instruments que sʼhauran dʼenregistrar, de lʼordre del repertori, de 

les maquetes en format midi i dʼun esquema amb lʼestructura de 

cada cançó com per exemple: introducció de teclat, tema A, pont de 

guitarra, tema B, solo de bateria... Tot amb una antelació prèvia al 

concert de dues setmanes.     
	  

 

5.2.3. Indicar al tècnic de so quins efectes es necessitaran a cada cançó 

i a quins instruments cal assignar-los.  

 

5.3. Conceptes a remarcar en la gravació del vídeo 
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5.3.1. Verificar els punts de llum que hi hauran a lʼescenari al moment 

del concert per reforçar-los si és necessari. 

 
5.3.2. Indicar al tècnic de vídeo la posició dels músics a sobre lʼescenari 

i els canvis i/o moviments que es realitzaran al llarg del concert. 
	  

  

5.3.3. Enviar al tècnic una descripció del repertori que sʼinterpretarà al 

concert detallant lʼordre de solistes de cada cançó.  

 

5.4. Post performance 

 

5.4.1. Mescla i masterització de lʼenregistrament dʼàudio. 

5.4.2. Edició del vídeo. 

5.4.3. Producció final del vídeo i lʼàudio en els diferents formats      

   comercials, per al youtube, per al cd i per al dvd. 

5.4.4. Producció del dvd (maquetació de la caràtula i copies). 

5.4.5. Producció del cd (maquetació de la caràtula i còpies).  
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CONCLUSIONS 
6. CONCLUSIONS 

6.1. Conclusions generals 

Ha estat una experiència molt enriquidora i un repte personal el fet dʼaventurar-

me a crear QC Project.  
	  

Una de les coses que més he après durant la realització dʼaquest projecte és a 

gestionar bé el temps. Una bona o mala gestió del temps pot produir lʼèxit o el 

fracàs dʼun projecte.  

 

És molt important saber què cal fer primer, què és prioritari, i què pot esperar. 

També cal destacar com a important, donar totes les facilitats possibles als 

músics: àudios (encara que siguin maquetes midi), partitures entregades amb 

antelació als assajos, etc. 

 
	  

6.2. Valoració del  procés de creació de QC Project 

 

És realment un treball molt extens el que hi ha darrera dʼun projecte musical: 

Composar, arranjar, crear maquetes musicals, escriure partitures i particel·les, 

planificar i dirigir assajos, promocionar el projecte i dirigir la part logística 

(planificar els concerts, crear el rider per a cada ocasió, contactar amb els 

tècnics, termes econòmics i facturació, etc.).      

Mʼhe adonat realment de lʼesforç i lʼenergia que suposa portar el pes i la 

responsabilitat de totes aquestes tasques. He sentit com el projecte mʼha 

absorbit completament el temps, especialment en les èpoques en que he estat 

composant i arranjant les cançons. Em podia passar un dia sencer davant el 

piano o lʼordinador treballant una idea sense adonar-meʼn.  

Quan estàs en mig dʼun procés com aquest, costa molt trobar temps pel propi 

instrument. Fins i tot costa prendre consciència del que toques tu mateix en els 

teus temes, ja que estàs tant concentrat en escoltar que tot funcioni que no pots 

dedicar la mateixa intensitat dʼenergia i concentració a la funció única de tocar. 
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Als primers assajos he observat com sovint estava més pendent del que 

tocaven els altres que del que tocava jo mateix.   

La part de crear el logotip també ha estat un procés lent. En primer lloc, he 

hagut dʼaconseguir els programes i les eines necessàries per a treballar i 

aprendre les nocions bàsiques de funcionament. El següent pas i un dels més 

importants i difícils, és tenir una idea mental clara. Què es vol transmetre amb 

el logotip, quin caràcter ha de tenir, per a què sʼutilitzarà i on sʼutilitzarà (en una 

capçalera de facebook, en una pàgina web, en el cartell dʼun festival, en la 

caràtula dʼun disc...).  

Per a resoldre tots aquests dubtes vaig estar consultant pàgines webs i 

publicitat referent a molts artistes i grups. És curiós el fet què la simple tria 

dʼuns colors o dʼun tipus de lletra determinat et facin relacionar aquella imatge 

amb un tipus de música i dʼestat dʼànim. Aleshores va ser quan vaig decidir que 

volia unes lletres informals, amb un toc underground i amb molt contrast de 

colors. Amb el logotip he volgut transmetre una imatge desenfadada, alegre i de 

modernitat.    

 

6.3. Valoració del procés de composició de les peces 
 

El procés de creació musical ha estat un procés lent i minuciós. Un dels 

aspectes a destacar dins el tema de les composicions, és el fet que potser un 

90% de les idees que he creat són precisament les que no sʼescoltaran al 

concert. És a dir, només un 10% del que he composat és el que he acabat 

donant per bo i utilitzant en les meves cançons. Això suposa una despesa de 

temps molt considerable. Mʼha passat en reiterades ocasions el fet dʼestar 

molta estona treballant una secció i escoltar-la lʼendemà i haver-la de modificar 

o desaprofitar.  

 

Un dels aspectes que he de millorar de cara a pròxims projectes és lʼedició de 

les partitures amb Sibelius. Mʼhe adonat que en algunes cançons he perdut 

massa temps dʼassaig corregint errors de particel·les, explicant estructures poc 

clares o solucionant dubtes que podria haver estalviat fent unes partitures més 
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clares i revisant-les de forma més exhaustiva. Al final, acaba essent un mal 

menor perquè són petits detalls, però fan perdre un temps molt valuós que és 

millor destinar a tocar.  

 

És cert però que amb lʼexperiència he anat adquirint un grau cada vegada més 

elevat dʼeficiència. Mʼhe adonat que he experimentat una evolució a lʼhora de 

composar i conforme he anat composant més cançons he anat adquirint més 

agilitat i facilitat a lʼhora de fer-ho.  

Amb aquesta evolució també he anat trobant el meu llenguatge, els meus 

recursos i una mica la meva sonoritat. Cada vegada he tingut més clar quins 

acords buscar per aconseguir determinades sonoritats, com construir les 

melodies, com harmonitzar-les, quines escales utilitzar, quines modulacions 

anar a buscar...   
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ANNEXOS 
 

ANNEX I 

 

I. Entrevista a Mark Guiliana 

 

Quins aspectes són importants per a tu per a ser un bon 

músic? 
Per mi un dels conceptes més importants en la música és estar totalment segur 

del que toques. Treballar al màxim per estar convençut de cada nota que 

toques i tocar-la perfecte.  

Com més practica dʼestudi a casa menys risc dʼerror al concert. Si vols tocar 

coses difícils o diferents en un concert i vols que et surtin fluides abans les has 

dʼhaver practicat molt i controlar-les. En un concert sʼha de tocar allò que tens 

assegurat, i saber no tocar res del que no portis segur. Tot i així hi han errors. 

 

Tens una manera dʼenfocar i dʼinterpretar la música molt peculiar, 

personal i diferent de la resta de bateries. Com has arribat a aquí?  

Jo no em considero peculiar ni em veig diferent.  

A mi mʼagrada molt la programació musical i quan toco la bateria imagino que 

estic programant un ritme amb lʼordinador i per tant busco que soni igual de 

perfecte.  

La subdivisió és importantíssima per tocar amb precisió. Quan estudio segueixo 

un sistema molt senzill però a la vegada molt complert en el qual treballo totes 

les combinació de notes possible dins de cada subdivisió. I repeteixo el mateix 

exercici amb cada extremitat i combinant varies extremitats a la vegada. Si 

estudies el que estudia tothom sonaràs com sona tothom, si estudies coses 

diferents al que fa tothom sonaràs diferent.  

El que jo faig sovint és explorar què passa si creu-ho les mans i segueixo 

tocant el que estava fent, inverteixo ritmes, utilitzo instrumentacions de bateria 

poc comuns, etc.  
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Quin tipus de música, estils o artistes acostumes a escoltar, musics de 

jazz...? 
La veritat és que no escolto gaire jazz. No ho sé, escolto la música que sona a 

la radio... pop, rʼnʼb, el que sigui, en general escolto qualsevol tipus de música. 

El reggae per exemple mʼagrada molt.  
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II. Proves del logotip                                                          ANNEX II 

 
*Prova I 
 

 
 
*Prova II 
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*Prove III 
 

 
*Prova IV 
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* Prova V 

 

 
* Prova VI 


