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Extracte trilingüe 

 
Aquest projecte final explica el procés de producció musical, des del tema gravat a 
veu i guitarra, a mode de demo, fins al producte final, passant per la pre-producció, la 
creació de maquetes, la selecció dels músics, el procés d’enregistrament, edició, 
mescla i mastering. En aquesta memòria podeu trobar anàlisis de temes comercials, 
plantejament de la microfonia d’una gravació, descripció de l’estètica, explicació dels 
principals problemes trobats al llarg del procés, anàlisi subjectiva i objectiva dels 
temes treballats, o plantejament de les mescles. És un treball d’aprofundiment en els 
coneixements, tant sonològics com musicals, rebuts al llarg de la carrera, aplicant-los 
d’una manera pràctica al que podria ser una producció professional. 
 
Este proyecto final cuenta el proceso de producción musical, desde el tema grabado a 
guitarra y voz, a modo de demo, hasta el producto final, pasando por la pre-
producción, la creación de maquetas, la selección de los músicos, el proceso de 
grabación, edición, mezcla y mastering. En esta memoria podéis encontrar análisi de 
temas comerciales, planteamiento de la microfonía de grabación, descripción de la 
estética, explicación de los principales problemas encontrados a lo largo del proceso, 
análisi subjetivo y objetivo de los temas trabajados, o planteamiento de las mezclas. 
Es un trabajo de profundización en los conocimientos, tanto sonológicos como 
musicales, recibidos a lo largo de la carrera, aplicándolos de forma práctica a lo que 
podría ser una producción profesional. 
 
This final project explains the process of music production, beginning at the voice 
and guitar demo recorded and bought in by the artist, until the final product, going 
through pre-production, demo recording, editing, mixing  and mastering processes. 
In this report you’ll be able to find commercial tune analysis, recording microphone 
setups, aesthetic description, explanation of the problems that occurred throughout 
the process, subjective and objective analysis of the tunes and lastly mixing 
approaches. This work deepens the musical and sonological knowledge acquired 
throughout the degree by applying them in a practical way to what could be a 
professional production. 
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1 - Introducció 

 

1.1 - Descripció: 

 

Aquest treball pretén concloure la meva estada a l’Escola Superior de Música de 

Catalunya (ESMUC) sedimentant els coneixements que he adquirit en aquest temps. 

És per això que he optat per fer un procés de producció (producció, gravació, mescla i 

mastering) de tres temes, el que podria ser un EP, aplicant-hi el que he après i 

aprofitant l’experiència per aprendre’n més, com sempre passa. 

 

Al llarg dels estudis de sonologia es donen gran part de les eines necessàries per fer 

de productor musical, però en cap assignatura es tracta aquesta tasca com a tal. És 

per això que veig en el projecte final una gran oportunitat per fer-hi un bon 

endinsament. A més, darrerament he començat a entrar professionalment en aquest 

món i m’hi he sentit molt còmode, per tant crec que pot ser interessant aprofundir-hi 

una mica més les darreres hores que em queden com a alumne dins del centre, de 

cara a encaminar el meu futur professional cap aquesta direcció. 

 

Aquest any acabo els meus estudis, cosa que representa entrar de ple en la vida 

professional, on no sempre és fàcil ser conegut i reconegut. És per això que el 

principal objectiu d’aquest treball és fer un book, un mostrari de la meva manera de 

treballar, que em serveixi de carta de presentació dins el món professional. 

 

Per aquest treball he partit de tres temes de tres músics diferents, amb estils i 

tendències diversos, per a poder-los donar el meu enfocament i plasmar la meva 

manera d’entendre’ls. Alhora, aquest treball em servirà d’autoanàlisi, veient quins 

trets en comú han adoptat els temes i permetent-me definir un estil i una personalitat 

propis. 

 

Així doncs he hagut de seleccionar tres artistes amb qui creia interessant treballar, 

seleccionar un tema de cadascun, analitzar-los per veure l’enfocament que hi donaria, 
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buscar músics per la gravació, maquetar, organitzar i dinamitzar els assajos, gravar, 

editar, mesclar i masteritzar.  

1.2 - Objectius: 

 

ł Crear un mostrari de la meva manera de treballar com a sonòleg 

ł Entrar al món de la producció i conèixer-ne les habilitats necessàries 

ł Conèixer els problemes més habituals dins aquesta professió, per aprendre a 

gestionar-los de cara a futures ocasions 

ł Adquirir un coneixement divers dels recursos utilitzables en les produccions 

ł Desenvolupar una manera de treballar que em resulti còmode i efectiva de 

cara al plantejament de produccions 

ł Definir un estil i un so propis 

ł Ampliar el ventall d’estils coneguts a nivell de mescla, a partir de l’anàlisi i 

realització 

ł Conèixer i fer-me conèixer en els estudis/entorns professionals 

d'enregistrament. 

ł Augmentar la meva agenda de "músics de sessió" i saber, realment, amb quins 

puc comptar i amb quins no 

ł Descobrir nous recursos, formes diferents de resoldre problemes 
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2 - Influències 

 

El gènere dels temes que faig en aquest treball és un gènere que he escoltat molt en 

els darrers anys (probablement el gènere que més), però amb el que pràcticament no 

he treballat i mai m’he parat a analitzar: el pop-rock alternatiu. És per això que he 

cregut de gran utilitat analitzar-ne alguns temes i mirar com estan fets, què fa que 

funcionin, com entenen la manera de sonar dels diferents instruments, els espais, etc. 

 

Per a fer-ho, he creat una playlist1 de Spotify en la que he posat tot de discos d’artistes 

que creia interessants, encara que de molts tan sols en coneixia un parell de cançons. 

Aquest és un recurs molt emprat en produccions, ja que el fet d’impregnar-se durant 

uns mesos de la música que es vol fer dóna més fluïdesa posteriorment a l’hora de 

fer-la o buscar recursos. Serveix especialment quan es treballa amb una banda de 

diversos músics, fent de sac on van tots els gustos de la banda i així tothom 

s’impregna de la música dels altres membres. També serveix per tenir un llenguatge 

en comú entre tots, al que poder fer referència posteriorment, per exemple en un 

groove determinat, en la manera de sonar d’un tema o en l’expressivitat de la veu. 

 

He estat escoltant aquesta llista durant setmanes, passant diverses vegades per cada 

disc i guardant-ne els temes que he considerat més rellevants a una segona playlist2. 

En aquesta segona playlist hi he afegit també alguns temes que ja coneixia de fa 

temps i que sempre m’ha cridat l’atenció la manera com estan fets o la seva sonoritat. 

 

Finalment, d’aquesta llista he agafat els 3 temes que he considerat més interessants 

d’analitzar i que he cregut que m’aportarien més a l’hora de plantejar aquest treball. 

  

                                                   
1 Disponible a: https://open.spotify.com/user/rebass/playlist/35t42cZargPs5B2Ju57DCI 
2Disponible a:  https://open.spotify.com/user/rebass/playlist/2Q3P8LPEpM5Ir0OffBwUVo 
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2.1 - Anàlisi de temes influents 

 

Ben Howard - Depth Over Distance3 

 

 El primer tema que he volgut analitzar, és Depth Over Distance, de Ben Howard.  Es 

tracta d’un tema que juga molt amb els efectes i les reverbs, però em va sorprendre la 

manera com ho fa: sempre adequant-se al registre de la veu i a què vol expressar. 

Això fa que els efectes vagin variant al llarg del tema. D’altra banda trobo que utilitza 

una sèrie de recursos que funcionen molt bé i que juga molt amb deixar espais, tant 

temporals com freqüencials. 

 

La peça comença amb un cor mixt que fent “hmm” en marca l’harmonia. Tenen molt 

d’aire, segurament excitat amb un Aphex o un excitador d’harmònics similar. Fan 

sensació d’espai, com si portessin una reverb de tipus plate densa, molt llarga i amb 

una imatge stereo molt oberta, però en canvi quan paren de cantar no es queda la 

reverb penjada. Pot ser que es tracti d’una reverb portejada. Pel que fa a la dinàmica, 

fa la sensació que el coro està comprimit en grup, tots els canals de veu junts, perquè 

tot i que podem escoltar que els atacs no van del tot junts, dinàmicament no notem 

diversos atacs. 

 

Després entra la veu principal fent l’estrofa. Porta una plate fosca amb bastant 

predelay i curta. Al final de l’estrofa apareix molt de fons i amb abundant reverb una 

guitarra fent unes notes llargues amb un ebow que li dóna un so un pèl distorsionat. 

Aquesta guitarra més endavant juga a omplir els espais que deixa la veu. 

 

A la segona volta apareixen uns timbals de fons, amb una reverb densa, tot i que no 

massa llarga, i tocats amb massa, que ajuden també a crear plans sonors. Entra 

també un sintetitzador amb molt poc harmònic, gairebé sinusoïdal, resseguint la 

fonamental dels acords en el registre sub-greu. El fet de que el sintetitzador tingui tan 

poc contingut harmònic permet deixar molt d’espai freqüencial per als altres 

elements sense perdre la funció de baix, alhora que esdevé més espectacular, sobretot 

tenint en compte que fins ara no hi havia cap element a la zona dels sub-greus. Per 

                                                   
3 Podeu trobar-ne la anàlisi complerta al annex 1A 
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anar a la tornada es crea un breu silenci, en què només sentim el decay dels 

instruments i de la reverb, que capta l’atenció de l’oient i genera expectativa. 

 

A la tornada trobem unes guitarres acústiques marcant rodones, juntament amb el 

baix, que donen una sensació de tranquil·litat, i dos timbals a L i R fent un ritme amb 

la subdivisió a semicorxeres, que fan que aquesta part no quedi morta rítmicament. 

Al final de la tornada tornem a trobar el recurs de deixar el silenci, però aquest cop 

menys subtil. 

 

A la segona estrofa la veu porta una distorsió paral·lela, per donar-li una mica més 

d’intensitat i agressivitat. Apareixen noves percussions, algunes de les quals passen 

per una distorsió abans de la reverb, donant-los així un timbre especial, amb el so 

directe net i la reverb distorsionada. Tornem a trobar el recurs del silenci per anar a 

la tornada, però ara amb un redoble de plats. 

 

La segona tornada acaba amb una parada, més llarga que l’anterior, que dóna pas a 

un pont instrumental de la guitarra i seguidament es repeteix l’estrofa. Aquest cop la 

veu canta a l’octava superior, amb molta més intensitat i expressivitat, i l’acompanya 

una reverb de sala (room) que reforça aquesta intensitat, fent-la encara més crua. 

 

Aquest tractament es manté a la tornada, tornant-se encara més intensa amb 

l’entrada dels cors i l’increment de densitat sonora a partir de tornar a fer entrar tots 

els instruments que havien marxat al pont instrumental. El tema acaba amb un fade 
out sobre els coros de la intro amb la percussió i les guitarres. 

 

Bon Iver - 33 “GOD”4 

 

El segon tema és 33 “GOD” de Bon Iver. És un tema dins del seu darrer treball: 22, A 

Milion, publicat a finals del 2016. Es tracta d’un disc molt esperat, perquè Bon Iver 

ha estat un dels grans pioners dins d’aquest gènere i hi havia molta expectativa al 

voltant de com seria. El resultat és un disc de sonoritat molt més electrònica que els 

anteriors, però en el què, curiosament, l’ús de sintetitzadors és ben escàs. Hi trobem 

molts vocoders (que ja són un tret distintiu de la seva sonoritat), distorsions, molt 
                                                   
4 Podeu trobar-ne l’anàlisi complerta al annex 1B. 
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d’ús del sampleig i en diverses parts sonoritats lo-fi, fins i tot amb sons tallats 

simulant l’efecte d’un cable mal connectat. S’apropa molt doncs a un dels objectius 

que m’havia marcat pel projecte, aconseguir una sonoritat propera a la de la música 

electrònica, però sense utilitzar cap sintetitzador; tot i que ell ho fa mitjançant unes 

eines que no m’havia plantejat. L’escolta d’aquest disc em va fer donar una volta més 

al projecte i apostar per una producció una mica més arriscada de la que tenia 

pensada en un principi. Dins els recursos que apareixen al disc, m’agradaria destacar 

l’ús de vocoder en el saxo (com podem sentir a la intro de ___45___), les distorsions 

en tot tipus d’instruments, però especialment en bateries, els cors generats a partir 

d’una veu i vocoder, amb veus que arriben a la zona dels subgreus, l’ús de dues 

bateries, que ja era recurrent en el seu darrer disc, i els espais creats a partir de les 

reverbs, creant espais de tot tipus, arribant a agafar sonoritats properes a la de les 

bandes sonores cinematogràfiques. 

 

El tema en qüestió, 33 “GOD”, és dels més variats del disc, passant per un ampli 

ventall de recursos. M’ha sobtat el tractament de les veus, l’stereo exagerat de la 

mescla, l’aprofitament dels plans sonors i l’espai immens que crea en diversos 

moments. M’ha sorprès també que hi ha moltes melodies en segon pla que les 

comença un instrument i les acaba un altre, sense poder dir exactament en quin 

moment s’ha produït el canvi. Com al tema anterior, es fa un gran ús de les 

dinàmiques, els espais i els silencis. En aquest cas he optat per una anàlisi més 

sonora que formal.  

 

Trobo especialment interessant el tractament de la veu, que juntament amb el seu 

timbre tan especial, fan al cantant reconeixible en qualsevol tema. És una veu 

cantada amb falset, molt expressiva, amb bastant d’aire i doblada oberta a L i R. Cal 

destacar el pla de la veu: està en un primer pla exagerat, amb una forta compressió, 

però el registre que utilitza li permet ocupar només una zona freqüencial concreta, 

sense emmascarar la resta d’instruments.  

 

Un altre element molt característic és l’ús de les veus samplejades i processades 

(sobretot amb pitch pujat o baixat) com a instrument, arribant al punt de fer solos 

amb elles. 
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Trobem també un tractament sonor molt especial en les bateries. Primer apareix una 

bateria al centre molt distorsionada i amb un tractament de plans molt alterat: 

trobem el bombo en primer pla, mentre que la caixa i els plats apareixen molt 

llunyans, i el charles i els toms en un pla intermig. Més endavant aquesta bateria 

desapareix per donar pas a dues bateries obertes a esquerra i dreta, amb una 

distorsió com la de l’anterior. Cal destacar la poca reverb que tenen, en comparació 

amb la resta d’elements sonors. A nivell d’imatge, estan obertes al stereo però amb un 

tractament freqüencial, fent que la part mitja i aguda estigui oberta a L i R però la 

part greu quedi a la S5 (és a dir, contrafasada entre L i R). Això fa una sensació 

d’espacialització molt curiosa, obrint més els greus de la bateria que els aguts. Cal 

recordar que quan es fan tractaments stereo en funció de la freqüència s’acostuma a 

centrar més el greu i obrir més els mitjos i aguts, degut a l’herència del vinil, en que 

un excés de greu a la S feia saltar l’agulla6. De tota manera, té sentit utilitzar 

diferències de fase en baixa freqüència, ja que la nostra orella és més sensible a ITDs 

(diferència de temps entre L i R) en baixa freqüència, i a ILDs (diferència de nivell 

entre L i R) en alta. Aquest tractament de l’stereo de la bateria amb els greus tan 

oberts funciona molt amb el baix, ja que cadascú té el seu espai, i al passar a mono el 

greu de la bateria desapareix, fent ben entenedora la línia de baix.  Les bateries fan el 

mateix patró, excepte algun accent que fa una si i l’altre no, resultant-ne un patró 

amb una gran riquesa a L i R. 

 

Blake Mills - If I’m Unworthy 

 

Aquest tema no es troba analitzat al detall al annex 1, però si que he volgut fer-ne un 

anàlisi en aquest apartat perquè utilitza un parell de recursos que fan que funcioni 

molt i m’agradaria esmentar-los. Es tracta d’un tema que ja a la primera escolta em 

va cridar l’atenció, per la seva simplicitat i poca densitat d’instruments, però que tot i 

això té molt de pes, força i ritme. Tot i no ser gaire similar al gènere en què vull 

aprofundir, doncs, l’analitzo donada l’eficàcia dels recursos que utilitza. 

 

                                                   
5 Consulteu Annex 2 per a més informació sobre imatge stereo, M, S ITDs i ILDs. 
6 He fet la comparativa entre el master del vinil i el master del format digital i efectivament al master 
del vinil el greu no té un stereo tan exagerat com al del digital. 
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El primer d’aquests recursos és el que podem trobar des del principi del tema: la 

guitarra fa un patró ben senzill, marcant pràcticament els acords a terra i algun 

accent expressiu, però passant per un slicer i un modulador de volum. El slicer, com 

el seu nom indica, permet fragmentar un senyal d’àudio a partir d’un patró marcat. 

En el cas d’aquesta guitarra el patró són unes corxeres subtilment swingades, que 

marquen el caminar del tema i la seva subdivisió. És per això que el tema té un gran 

pes rítmic tot i no tenir bateria: la guitarra marca la subdivisió que marcaria la 

bateria al charles o al ride. D’altra banda, la línia de baix molt cantable, digne de Paul 

McCarney, fa de veu principal de la base, a la vegada que ens marca el groove del 

tema. Per últim el modulador de volum fa que la guitarra vagi variant de pla 

progressivament i fa que el tema no esdevingui gens estàtic, aportant-li una certa 

tensió. Sobre aquesta base, una veu ben expressiva i sense gaire reverb s’encarrega de 

fer interessant la melodia principal, propera al soul. A la segona estrofa el baix 

apareix octavat, donant encara més pes a la línia. 

 

El segon recurs que volia comentar és el que apareix després de la segona estrofa: 

perquè el tema no es faci pla, el solo del mig apareix de tal manera que crida molt 

l’atenció. Es tracta d’una slide guitar, amb una distorsió molt exagerada (un fuzz, 

diria), ocupant un primer pla molt exagerat, fins i tot més proper del que ocupava la 

veu. La guitarra està panoramitzada a l’esquerra i duplicada a la dreta amb un delay 

considerable, cosa que dona una ubicació curiosa de la font: al tractar-se d’un retard 

de més de 50ms, el cervell percep el so com a dues fonts sonores, tot i tractar-se de la 

mateixa amb un delay7. A la segona volta del solo apareixen de fons una segona 

guitarra, un sintetitzador tipus strings, que van creixent fins a baixar completament 

d’intensitat a l’inici de la següent estrofa, en què es queden sols la veu, la guitarra i el 

baix del principi, però amb una intensitat molt baixa. Aquest solo actua doncs com a 

neteja d’orelles, fent altre cop interessant quan torna a entrar la veu amb l’estrofa que 

ja hem sentit dos cops. Al final de la segona estrofa entra una bateria, fent un ritme 

marcial, amb un so un pèl distorsionat i carregat de subgreus, a mode de outro. 

 

                                                   
7 Efecte Haas: si s’emeten dos o més sons idèntics, amb una diferència de temps de menys de 5ms, el 
cervell percep la procedència de la primera emissió com a procedència del so total, sempre que les 
segones no tinguin una intensitat superior (veure corva de Haas). En cas que la diferència de temps 
sigui entre 5 i 50ms es percep una sola font sonora, amb una ubicació intermitja entre les fonts. Si la 
diferència és de més de 50ms es perceben dues fonts sonores.  
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2.2 - Idees i recursos extrets 

 

Arran de l’anàlisi d’aquests temes hi ha una sèrie de recursos de producció, tant a 

nivell d’arranjament com a nivell de mescla, que he trobat interessants i que crec que 

em poden servir a l’hora d’enfocar els temes. 

 

El principal recurs que he trobat en comú a tots els temes és el repartiment 

freqüencial i com l’utilitzen en el seu profit per fer créixer el tema. Ho utilitzen 

sobretot amb els greus: el tema comença sense baix i sense res en la zona dels greus i 

sub-greus, reservant-se així l’entrada dels greus per a algun moment decisiu (la 

tornada, la segona estrofa, etc.) En el cas de Blake Mills, per exemple, el baix entra 

des del principi, però amb una línia en registre mig-greu, i és a la segona estrofa on se 

li posa un octavador que fa que ocupi la zona dels greus i sub-greus. 

 

Un altre aspecte que m’ha sobtat és el tractament de les reverbs: normalment 

s’associa aquest gènere a reverbs molt llargues, però arran de l’anàlisi m’he trobat 

amb que realment no són tan llargues, simplement són molt denses i abundants, i 

això fa la sensació de molta reverb, però tenen poca cua per afavorir l’intel·ligibilitat 

a la mescla.   

 

Entrant ja a recursos més concrets, de Depth Over Distance, m’ha agradat l’ús que fa 

de l’ebow amb la guitarra, que no actua com a element principal, sinó com a element 

en 4t pla, aportant profunditat a la mescla, i alhora actua com a conglomerant per 

empastar les diferents parts. He trobat molt interessant l’ús que fa de les pauses per 

emfatitzar el que vindrà posteriorment. Crec que és un recurs molt habitual i bàsic, 

però que molts cops es descuida. Com va dir Georges Benjamin Clemenceau, 

gestionar el silenci és més difícil que gestionar la paraula. 

 

A nivell de mescla m’ha agradat el recurs de les gated reverb per als coros, que els 

dona profunditat però temporalment no ocupa més espai del necessari. He trobat 

molt encertat també el recurs de distorsionar l’envio de les percussions a la reverb, 

obtenint un timbre i un pla molt interessants. En aquesta mescla es pot veure ben 

clar com les rooms sovint aporten cruesa al so, destacant-ne la interpretació. 
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En el tema de Bon Iver, he trobat molt adequat el tipus de distorsió que s’aplica a la 

bateria (semblant a la que es produeix al baixar el nombre de bits), ja que el so és 

degradat però no exagerat en harmònics, cosa que evita l’emmascarament cap a altres 

elements sonors.  

 

El tractament stereo d’aquesta també l’he trobat molt original i crec que a nivell 

d’escolta és un stereo molt efectiu, a la vegada que permet evitar l’emmascarament 

entre els greus de la bateria i el baix.  

 

Funciona també molt bé el repartiment freqüencial, deixant no només espais en què 

es buiden els greus, sinó també espais en què es buiden els greus i els mitjos. 

 

Pel que fa al tractament de la veu, crec que és quelcom inimitable, ja que marca 

l’estètica de l’artista, però el què si que trobo molt interessant és el fet de poder tenir 

la veu tan en primer pla sense emmascarar la base: és un punt al què m’agradaria 

arribar, tot i que el tractament de la veu sigui un altre. El fet de doblar-la esquerra i 

dreta també crec que li aporta un color molt interessant. El recurs de pujar o baixar el 

pitch de la veu per alterar-ne el timbre funciona molt i permet experimentar amb 

timbres nous. 

 

Del tema de Blake Mills m’ha sorprès com està muntada la base per tal de crear una 

base rítmica molt completa, que fa moure’s, i sense l’ús de cap instrument de 

percussió. La guitarra amb slicer marca una subdivisió constant però que en cap 

moment esdevé monòtona ni avorrida, perquè el timbre, el volum i el pitch van 

variant contínuament. 

 

La línia de baix cantable però amb molt de groove és l’altre element que fa que 

aquesta base funcioni tan bé: dóna el punt humà que a la guitarra amb slicer li podria 

faltar. 

 

Per últim, el solo del mig funciona de tan atrevit que és: es tracta d’un solo que podria 

esdevenir avorrit, però aquest tractament sonor fa que no ho sigui i que cridi l’atenció 

fins a tal punt que neteja les orelles, fent que el tema no es torni llarg quan torna a 

entrar l’estrofa, similar a les primeres. 
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2.3 - Definició de l’estètica buscada 

 

Crear un estil propi sempre és quelcom complicat. És per això que m’he dedicat a 

analitzar quins són els trets sonors i musicals que m’agradaria que tingués el resultat 

d’aquest treball.  

 

Tenir un discurs musical clar, amb dinàmiques marcades i a favor del qual 

intervinguin els diferents elements de la producció. Tenir la dinàmica com a 

paràmetre primordial permetent moments d’alta intensitat i moments de molt baixa, 

podent jugar amb la densitat també com a paràmetre important. Això implicarà 

mantenir un gran marge dinàmic per tal que els canvis de dinàmica dels músics es 

vegin reflectits encara al master final.  

 

Treballant a partir d’instruments acústics o elèctrics, aconseguir una estètica sonora 

propera a la de la música electrònica progressiva/experimental, aprofitant totes les 

eines que ofereix l’estudi per a la transformació i el processament del so. Fer ús 

també dels recursos sonors de la música contemporània i la free impro, que 

considero molt interessants a nivell tímbric, per engalanar la producció. A més, molts 

d’aquests recursos es poden enriquir mitjançant el processat, fent-los així encara més 

espectaculars i efectius. Crec que aquest punt a més m’obligarà a investigar en 

tècniques de producció, interpretació, gravació, processat i mescla, fent més 

enriquidora l’experiència. 

 

Treballar els instruments per capes, fent overdubs, doblant instruments, gravant-ne 

altres per parts, aconseguint així un so més grandiloqüent. Es tracta d’una tècnica 

molt emprada i amb la qual encara no he treballat gaire, però tinc ganes 

d’experimentar. La dificultat rau, en molts casos en la mescla, fent que s’hi entenguin 

tots els elements dins el gran gruix de so que hi ha. La tècnica és coneguda com a 

Wall of Sound, creada per Phill Spector, i en podem trobar centenars d’exemples al 

llarg de la música dels darrers 50 anys, entre ells “Be My Babe” de The Ronettes, 

“God Only Knows” de Beach Boys, o “Dancing Queen” de ABBA. Cal per això també 

una bona pre-producció, vetllant perquè cada arranjament tingui el seu espai 

temporal i freqüencial, i així facilitant-ne l’enteniment a la mescla. 
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Definir espais dins la mescla, tant a través de plans sonors com de la reverb. 

Aprofundir també en els usos d’aquesta en la creació d’espais i ubicació 

d’instruments, així com en les seves vessants més creatives. 

 

L’estètica de la mescla és doncs creativa i no recreativa, perquè fuig de recrear com 

sonen els instruments en un espai determinat i busca alterar-ne el timbre, la 

dinàmica, la ubicació, etc. amb finalitats artístiques. 
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3 - Metodologia de treball 

 

Un dels objectius d’aquest projecte és desenvolupar una forma de treball còmode de 

cara al plantejament de produccions. És per això que he posat especial atenció en 

planificar l’ordre en que faria les coses i com optimitzar-lo al màxim. He optat per fer 

una barreja de les diferents maneres que he anat coneixent, i en alguns casos posat en 

pràctica, els darrers anys. Especialment, hi ha tres conceptes que considero molt 

pràctics a la hora d’optimitzar el temps. 

El primer és crear una maqueta prèvia a l’enregistrament dels temes, gravada 

sobre el tempo al què anirà cada tema i sense leackage entre instruments. Això 

permet que el primer músic a gravar (habitualment el bateria), pugui fer-ho sentint 

com serà el tema, i per tant resultarà més fàcil que toqui amb la intenció musical de 

cada moment. 

El segon és el fet de poder fer un prototipus des de casa amb el programa 

d’edició d’àudio per poder prendre decisions a gran escala (estructura, subdivisió 

mètrica, tonalitat, tempo, etc.) i així, a l’hora de començar a treballar amb els músics, 

tenir les idees més clares i no haver de perdre temps amb aquests assumptes. 

El tercer és treballar amb els músics a l’hora de definir exactament què farà 

cada instrument: és molt habitual quan es fa pre-producció amb el programa d’edició 

pretendre acotar molt què fa cada instrument en cada moment, però per l’experiència 

que he tingut sol donar millors resultats treballar-ho amb el propi músic, doncs té un 

coneixement major del llenguatge de l’instrument i les seves possibilitats. 

 

És per això que de cara a la pre-producció dels temes he optat per, en primer lloc, 

demanar als autors àudios de les diferents propostes de temes que tenien, per a 

poder-los escoltar amb calma les vegades que fes falta i trobar quin creia que es podia 

adequar més a l’estil que estava buscant. Dins aquest treball, he anomenat aquests 

enregistraments “àudios originals”. Un cop seleccionats els temes he demanat als 

seus autors que gravin una veu i guitarra de referència, per separat i sobre metrònom 

amb el tempo del tema (en els casos que el compositor no disposava de les eines per 

fer-ho, l’he gravat jo). A partir d’aquesta veu i guitarra de referència he creat el que he 

anomenat “primera maqueta”8, editant els temes per trobar-ne una estructura que 

                                                   
8  Disponible a la carpeta “1a maqueta”, dins la carpeta d’àudios del material adjuntat 
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em convencés, modificant-ne el tempo o la tonalitat si ho creia necessari, i afegint-hi 

una bateria i un baix orientatius, així com alguns arranjaments complementaris per 

definir el caràcter que ha d’agafar cada part. Aquesta maqueta ha estat la que he 

enviat als músics, juntament amb unes anotacions perquè coneguessin l’harmonia de 

cada part, la mètrica i l’estructura, i alguns temes de referència quant a l’estètica 

buscad. 

 

Després tenia la intenció reunir als músics a l’estudi de l’ESMUC per realitzar un 

assaig conjunt, per a provar què pot fer cada instrument en cada part, juntament amb 

ells, i així tenir idees de cara a la base de cada tema (bateria, baix, guitarra i veu). 

Volia gravar l’assaig amb els instruments aïllats, per poder-lo modificar, agafant les 

idees que més em convencien, mirant encara possibilitats d’idees que s’havien provat 

en alguna part i s’havien descartat però que potser en altres parts quedaven bé, etc. 

 

Finalment no ha pogut ser d’aquesta manera, com detallaré més endavant, i he optat 

per anar quedant amb els músics un per un per definir cada instrument i obtenint 

així la base dels temes, amb alguns arranjaments per poder sentir l’estètica que 

agafarà cada tema. Aquest segon resultat sonor l’he anomenat “segona maqueta”9. 

Aquesta és la que ha servit per entrar a gravar els diferents instruments a l’estudi, tal 

i com he dit abans podent escoltar la resta d’instruments menys el que s’està gravant 

al moment. 

 

Fins aquest punt ha estat el què es coneix com a pre-producció dels temes. Després 

hem entrat a gravar els instruments de la base als diferents estudis i he editat les 

coses necessàries. Amb això fet ha començat la part dels recordings: gravació de 

diferents instruments, efectes sonors, sons i altres coses necessàries per crear 

l’atmosfera necessària en cada tema i cada part. Posteriorment hi ha hagut el procés 

de mescla, amb el tractament tímbric de cada instrument, efectes, etc. i finalment, el 

mastering, que per tractar-se de la darrera etapa he preferit que passés per unes 

altres orelles, he optat per fer-lo conjuntament amb el mestre Ferran Conangla, per 

tenir un punt de vista professional i extern als enregistraments del projecte. 

  

                                                   
9  Disponible a la carpeta “2a maqueta”, dins la carpeta d’àudios del material adjuntat 
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4 - Plantejament dels temes i primera maqueta 

 

4.1 - Descripció dels compositors i els temes 

 

Amaia Miranda - Reality 

 

L’Amaia és una ex-estudiant d’interpretació, amb guitarra clàssica, de l’ESMUC. Va 

néixer a Bilbao i ja des de petita va començar a estudiar guitarra clàssica, amb qui va 

anar creixent, fent el grau mitjà (participant en masterclass de Leo Brower, Pat 

Metheny, Marco Socías i Alex Garrobé). En acabar el grau mitjà va venir a Barcelona 

per estudiar a l’ESMUC, on tingué com a professor el mateix Alex Garrobé, i va obrir 

el seu coneixement també cap a la guitarra flamenca, el cant jazz i la música 

contemporània, en la què va fer un gran aprofundiment. Després de quatre anys de 

tanta focalització amb un instrument, va decidir donar un respir a la guitarra per fer 

un màster en educació secundària i cant al Taller de Músics, amb Ariadna Chevalley i 

Odette Tellería. Durant aquesta època es va impregnar molt de la música d’artistes 

com Kings of Convenience, Matt Corby, Ben Harper, Ben Howard...  Arran d’aquestes 

influències i del seu moment personal neix “Home”, un EP de 4 temes en el què vaig 

tenir l’ocasió de treballar, produint, gravant i mesclant, i tenir una primera presa de 

contacte professional amb ella. Té un aire acústic-alternatiu, tot i que hi trobem 

també guitarres elèctriques i bateries, amb una gran dinàmica dins els temes i amb 

un caràcter de to menor i introspectiu. Actualment ha tornat a la guitarra, estudiant 

jazz al Taller de Músics amb Yeray Hernández. En aquest moment es troba realitzant 

concerts amb el projecte Lola y Dolo (humor musical), acompanyant a  Raquel Lúa 

(fusió mediterrània), amb el projecte Sensate Focus (contemporània i electrònica) i 

amb el seu projecte Home, fent arranjaments per Simon Taibi (rap) i donant classes a 

la cooperativa Musicop, tot i que afirma que on més a gust es troba és dalt del 

escenari acompanyant a cantants. 

 

Reality és la resposta a un repte que li vaig plantejar fa poc menys d’un any: crear un 

tema més extravertit, més optimista. Hi podem distingir dues parts: una primera, 

menor, amb un compàs de 5, que es manté bastant en l’estètica de l’EP, i una segona, 

major, amb un compàs de 4, molt més animada que en difereix. 
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Eduard Balaguer - Viatges 

 

L’Eduard és un ex-estudiant de producció i gestió de l’ESMUC. Nascut a Sant Cugat 

del Vallès, entrà al món musical a través de la bateria, estudiant a l’Escola de Música 

Frederic Mompou (Matadepera), i posteriorment al Taller de Músics amb Ramon 

Díaz i a l’ESMUC amb Daniel Forcada i David Gómez. Paral·lelament ha estudiat 

guitarra clàssica, acústica i elèctrica amb Josep Mendoza, Oriol Padrós i Pemi 

Rovirosa, i cant amb Anna Valldeneu. Professionalment es dedica a la producció i 

gestió de festivals de música, tot i que també ha cursat estudis de Sociologia. Amant 

del pop-rock, la cançó d’autor i el folk, ha participat en projectes com el d’Oriol 

Padrós o Lulamae Blue i té com a referents artistes com Damien Rice, Glen Hansard, 

Jorge Drexler, Bon Iver o Mumford & Sons. Arran de la seva passió per aquesta 

estètica, crea “Llars”, una projecte de pop acústic que pretén parlar d’aquelles coses 

de la vida que et fan sentir com a casa i aquelles que no tant, compost per Leticia 

Martín i ell mateix, ambdós a la guitarra i veu. 

 

El tema Viatges forma part d’aquest projecte. És un tema que va escriure l’Eduard 

l’estiu passat mentre viatjava per Amèrica del Sud. L’àudio de mostra el va gravar en 

un hostal mitjançant un mòbil, amb la guitarra que tenia allà i utilitzant els coixins 

com a timbals colpejant-los amb el comandament a distància del televisor. Es tracta 

d’un tema a dues veus, amb guitarra acústica i una estètica bastant pop-folk. Hi 

podem distingir dues parts: l’estrofa, amb una sola veu i la tornada a dues veus, amb 

una dinàmica un pèl més alta. 

 

Emili Bosch - Tomorrow Won’t Be Today 

 

L’Emili és un estudiant de 3r curs de composició a l’ESMUC. Va començar els estudis 

de guitarra de petit a l’escola de música Conrad Saló, a la Bisbal de l’Empordà. En 

acabar el batxillerat va decidir estudiar psicologia, que compaginava amb classes de 

tennis i estudis de guitarra al Taller de Músics, fins que va decidir deixar la resta 

d’activitats per centrar-se en estudis de música, de manera que va entrar a estudiar 

composició a l’ESMUC. Actualment forma part de diverses bandes, com Medusa Box 

(rock) i Pau Blanc (pop), on toca la guitarra, o B1n0 (electrònica), on toca el teclat i fa 



 

25 

de productor. Paral·lelament dóna classes de guitarra particulars i a l’escola de 

música Conrad Saló. El 2014 va posar en marxa, amb el seu germà, els estudis 

Cardamomo, a la Bisbal d’Empordà. Ha compost també la banda sonora de diversos 

curtmetratges, com “Cold, Dark & Lonely”, “The Parisian” o “Demà No Serà Avui” 

(que contenia el tema “Tomorrow Won’t Be Today”. Amant de l’electrònica, el rock i 

la música contemporània, troba els seus referents musicals en Radiohead, Bon Iver, 

James Blake, Scanner i Four Tet. 

 

Dels tres temes, aquest és l’únic que ja estava produït, gravat i mesclat, amb la qual 

cosa el treball amb el tema ha estat diferent. He tractat més de buscar quins crec que 

són els punts fluixos o que menys funcionen de la producció per a millorar-los a 

l’hora de replantejar el tema. És un tema amb una estètica bastant semblant a la que 

busco, cantat per una veu femenina, on l’instrument principal és la guitarra elèctrica, 

acompanyada per pads, percussions, una bateria i un baix. Té una sonoritat menor i 

una dinàmica poc marcada. 

 

4.2 - Anàlisi dels temes 

 

Aquesta és una anàlisi dels temes que combina l’anàlisi objectiva (parts, compassos, 

tonalitats…) amb una anàlisi més subjectiva, valorant les emocions o sensacions que 

em transmet cada part o element, que és un dels principals aspectes a tenir en 

compte dins la producció. 

 

Reality: 

 

Tonalitat: F 

Tempo: 110 bpm 

Duració: 02:43 

  



 

26 

 

Inici Part Harmonia Compàs 

00:04 Intro Gm7(add9) F#m7(add9)  5/8 

00:14 A (estrofa)  Gm7(add9) F#m7(add9)  5/8 

00:33 B( pont) Gm7 C7 FMaj7 BbMaj7 4/4 

00:52 C (tornada) Gm7 C7 FMaj7 BbMaj7  4/4 

01:14 Instrumental Gm7(add9)/D F#m7(add9)/C#  5/8 

01:31 A (estrofa) Gm7(add9) F#m7(add9)  5/8 

01:50 B (pont) Gm7 C7 FMaj7 BbMaj7 4/4 

02:08 C (tornada) Gm7 C7 FMaj7 BbMaj7  4/4 

02:25 Outro Gm7 C7 FMaj7 BbMaj7  4/4 

 

Es tracta d’un tema amb dues parts molt ben distingides: per una banda trobem tota 

la part a 5/8 amb un aire molt introspectiu que contrasta amb la part B, amb uns 

acords molt més “jazzeros” i un tarannà més alegre, gairebé ballable. L’equivalència 

entre compassos és de: 1 compàs 5/8 = 1 blanca del 4/4. Això fa que la corxera sigui 

subtilment més lenta al 4/4, ja que on hi havia 5 corxeres ara n’hi ha 4. No obstant, al 

4/4 la rítmica esdevé molt més ballable a causa dels accents: mentre que al 5/8 

trobem un arpegi a corxeres molt pla que amb prou feines té accentuació al primer 

temps del compàs, al 4/4 amb una accentuació com la de la imatge següent:

 

El tema comença amb un arpegi sobre el 5/8. Es tracta d’un arpegi que amb una 

escolta passiva pot semblar un 6/8 però si s’escolta atentament es percep que el 

compàs és de 5. Això és degut, com he comentat abans a la manca d’accentuació de la 

guitarra en aquesta part, donant una sensació de flux continu.   
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Aquesta introducció dura sols una volta, després entra la veu. Es tracta d’una veu 

tènue i poc expressiva que fa una melodia molt lineal, jugant pràcticament amb tres 

notes, excepte la resolució, que és descendent. Rítmicament, sembla que la veu no 

segueixi la mètrica molt estrictament, ni accentuï gaire, cosa que encara reforça més 

la sensació de flux. Això és perquè la veu canta com si es tractés d’un compàs de 4, 

cosa que fa que només coincideixin els accents de veu i guitarra al principi de 

compàs. 

 

Al pont el compàs canvia a 4/4, amb la guitarra marcant el ritme esmentat 

anteriorment mentre que la veu esdevé més rítmica i sincopada. Això ens fa trencar 

radicalment amb la sensació de flux de l’estrofa i ens porta cap a un terreny molt més 

rítmic. D’altra banda l’harmonia agafa un llenguatge més proper al del jazz, utilitzant 

una seqüència de II-V-I i acabant amb un IV per tornar a anar cap al 2n grau, 

transmetent una sensació més alegre i extravertida que la part A.  

 

A la tornada la base rítmico-harmònica es manté igual, però la veu fa una frase 

ascendent que resol descendentment. Aquesta frase és molt cantable i esdevé bastant 

“enganxosa”. És provablement la part del tema que més es recorda en acabar 

l’escolta.  

 

En tornar al pont, els acords estan en 2a inversió, tenint la 5a al baix, cosa que ens 

canvia molt la sensació harmònica del fragment: en el Gm l’orella se’n va cap a un 

Dm amb un sib que passa a ser lab13; i amb el F#m passa el mateix, se’n va cap a un 

C#m b13. A partir d’aquí es repeteixen l’estrofa (amb una lletra diferent) i la tornada, 

al final de la qual es repeteix la darrera frase “but nothing make us free” tres vegades 

fins a resoldre conclusivament.  

 

Viatges: 

 

Tonalitat: Bb 

Tempo: 73 bpm 

Duració: 02:52 
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Inici Part Harmonia Compàs 

00:01 Intro Eb9 Dm 4/4 

00:15 A (estrofa) Eb9 Dm 4/4 

00:41 A  (estrofa) Eb9 Dm 4/4 

01:07 B (tornada) Gm F Eb 4/4 

01:33 C (pont) Dm Eb (?) 4/4 

01:43 A (estrofa) Eb9 Dm 4/4 

02:16 B (tornada) Gm F Eb 4/4 

02:43 Instrumental Eb9 Dm 4/4 

 

Es tracta d’un tema amb un tempo lent i de caràcter major. Consta d’una guitarra 

acústica, veu i, a partir de la segona part, percussió (gravada amb coixins, tal i com he 

explicat abans). Emocionalment es mou a cavall entre la melancolia i l’optimisme, 

amb una tornada més explosiva que l’estrofa. La línia de veu és pausada, deixa espais. 

 

El tema comença amb una guitarra acústica marcant els acords a negres, en registre 

mig-agut. L’harmonia és: 4t grau, que transmet una sensació esperançadora, i 3r 

grau, que transmet una sensació menys optimista. A l’estrofa entra la veu, mantenint-

se l’harmonia i instrumentació de la A. 

 

Aquesta estrofa es repeteix i dóna pas a la tornada, en què hi ha un canvi d’harmonia: 

passa al relatiu menor (que li dóna un punt més dramàtic/èpic), passa pel 5è i acaba 

al 4t grau (que dóna una sensació més esperançadora). Entren les segones veus, una 

masculina, en una tessitura inferior a la principal, i una femenina, en una tessitura 

superior, i una guitarra aguda, fent un dibuix a semicorxeres en segon pla. A més, el 

ritme harmònic es duplica, amb la qual cosa la volta d’acords dura només dos 

compassos: el primer compàs fa Gm i F i el segon fa Eb. 
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La part C fa de pont per tornar a anar a l’estrofa, seguint l’harmonia de la part A, però 

creuada i escurçada: podríem dir que el darrer compàs de la part B (Eb) podria ser 

entès com el primer de la part C i aleshores la part C tindria la mateixa estructura que 

la part A. En aquesta part C es manté la segona guitarra en la tessitura alta. 

 

Quan després del pont arribem a la part A, apareixen les percussions, amb una 

reverb fosca bastant abundant i fent un dibuix espaiat, utilitzant la semicorxera com 

a subdivisió. La veu fa la tercera estrofa, amb una intensitat superior a la de les dues 

primeres. La segona guitarra passa a fer un dibuix en el seu registre mig, que passa 

més desapercebut. 

 

La tornada es repeteix com l’anterior, però amb la percussió de l’estrofa, cosa que fa 

que encara estigui més amunt d’intensitat. Al final d’aquesta darrera tornada trobem 

una outro instrumental, en què les guitarres van baixant d’intensitat i tempo fins a 

desaparèixer. 

  

Tomorrow won’t be today: 

 

Tonalitat: Am 

Tempo: 88 bpm 

Duració: 03:45 

 

Inici Part Harmonia Compàs 

00:00 Intro Am - 

00:16 A (instrumental) Am9 E7 E7 Am9 4/4 + 5/4 + 3/4 

00:47 A  (estrofa vocal) Am9 E7 E7 Am9 (E7) 4/4 + 5/4 + 3/4 

01:20 B (tornada) Fmaj7 G13 Em7 Am 4/4 

01:45 A (estrofa vocal) Am9 E7 E7 Am9 (E7) 4/4 + 5/4 + 3/4 



 

30 

Inici Part Harmonia Compàs 

02:18 B (tornada) Fmaj7 G13 Em7 Am 4/4 

02:40 C Fmaj7 G13 Em7 Am 4/4 

03:05 A (instrumental) Am9 E7 E7 Am9 4/4 + 5/4 

 

Es tracta d’un tema que, tot i tenir un tempo més alt que l’anterior, dóna la sensació 

de ser més lent. Això sumat al seu mode menor, aconsegueix transmetre quietud, 

serenor i un punt de densitat. Presenta diversos moments (sobretot a final de part) en 

què es deixa un acord obert i desapareixen els elements rítmics, cosa que fa perdre el 

tempo per uns instants, transmetent una sensació d’alliberament. D’altra banda, la 

mètrica dels compassos varia molt, de manera poc perceptible, sobretot a la part A, 

creant també una sensació d’inestabilitat pel que fa al compàs: és difícil saber on 

començarà la següent frase. 

 

Analitzant-lo per parts, en la introducció trobem uns pads de sons cristal·lins, que 

recorden a sons vocals, especialment el darrer que s’hi afegeix. Sonen en el registre 

mig-agut, tot i que també hi ha informació en la zona dels greus-subs. Tenen una 

subtil dinàmica creixent i porten força reverb, cosa que els fa encara més difuminats. 

 

Al primer temps de la part A instrumental apareix un timbal greu amb el pitch 

descendent fins a la zona de sub, amb reverb que dóna una gran sensació de 

profunditat. Aquest timbal marca l’inici de cada compàs al llarg de les parts A que 

crida l’atenció de l’oient, fa de hook. Apareix també una guitarra que fa un puntejat 

que combina l’arpegi i la melodia principal de la part A. Es tracta d’una guitarra 

elèctrica tocant a baix del mànec, amb un so entre mitjós i brillant, i un pèl de 

distorsió. Els pads es mantenen a mode de textura, fent petites modulacions de 

volum. Es presenta també l’harmonia de la part A, que alterna entre el I i el V grau. 

Per enllaçar amb la part següent trobem una guitarra invertida, que provoca una 

sensació de tensió que resol al primer temps de la següent part. 
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A la part A vocal apareix la veu, sense gaire aire, que fa la melodia que ens ha 

presentat la guitarra. La guitarra, el timbal i els pads segueixen fent el mateix. 

Apareix un baix a l’inici de cada compàs tal i com ho fa el timbal, marcant la tònica de 

l’acord. Entra també de manera progressiva la bateria, fent algunes marques amb 

charles, plats i caixa, amb una intenció més colorística que rítmica. 

 

Arriba la tornada (part B) i la guitarra deixa de resseguir la línia de la veu per passar a 

fer acords oberts a cada compàs. En aquest cas l’harmonia canvia, passant pel V grau 

menor, fet que ens fa passar d’una escala menor harmònica a una escala menor 

natural. El baix segueix marcant les tòniques dels acords, però amb un dibuix més 

sincopat, que aporta més sensació de ritme. La bateria passa a fer un patró rítmic 

regular, marcant negres al ride i portant la subdivisió amb la caixa. La veu fa un nou 

dibuix melòdic, en un registre més alt, i esdevé més expressiva. Apareixen uns cors 

fent “aah” que es barregen amb els pads, creant una textura de fons més rica. 

 

Quan torna a la part A, la bateria omple una mica més, explicitant més el ritme. La 

resta d’instruments es mantenen com a la primera A vocal. 

 

Al repetir-se la part B tots els instruments i la veu fan el mateix que a la primera B, 

però amb major intensitat. 

 

Acte seguit apareix la part C, sobre la mateixa harmonia que la B, però amb un dibuix 

de la veu diferent, que fa que els mateixos acords produeixin una altra sensació. Els 

cors desapareixen i la veu deixa d’estar doblada. Els instruments fan el mateix que a 

la part B, excepte la bateria que al primer compàs posa només un plat al primer 

temps, i posteriorment reprèn el ritme. 

 

A la part instrumental del final, la bateria i el baix paren de tocar i la guitarra repeteix 

el dibuix de la intro, acompanyada pels pads, i aquest cop sense els timbals. El tema 

acaba sobre el V grau, cosa que ens deixa amb la sensació de que podria venir una 

altra part (tal i com ha passat totes les altres parts A que acabaven amb el 5è grau per 

anar a la part B). 
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4.3 - Encerts i desencerts trobats i replantejament dels temes 

 

A partir de l’anàlisi dels temes he buscat els ítems que més encertats trobava, per tal 

de potenciar-los i els que trobava menys encertats per tal de buscar-los una 

alternativa. Ha estat un procés fet in the box, a partir de llibreries i algunes guitarres 

gravades a casa, el resultat del qual és la primera maqueta. Per a fer-la he demanat 

als autors dels temes que m’enviessin una gravació de veu i guitarra en dos pistes 

separades, gravades sobre metrònom, per tal de poder editar lliurement i afegir-hi els 

instruments que cregués convenient. Aquesta primera maqueta és la que m’ha servit 

com a orientació per als músics de cara a la gravació de la segona maqueta. 

 

Reality: 

 

El tema em funciona valorant l’estrofa i la tornada per separat. El principal problema 

el trobo doncs en el fet de posar aquestes dues parts en un mateix tema: d’una banda 

l’estrofa crea una atmosfera molt plana i introspectiva que no porta enlloc pel fet que 

la tornada entra bruscament sense cap mena de nexe cap a un ritme molt ballable, 

amb aroma de rumba. A més, la subdivisió es torna subtilment més lenta en passar 

de 5 corxeres en dos temps a 4. 

 

Com a alternativa a això he proposat una sèrie de canvis en les diferents parts. A 

l’estrofa he deixat la veu a 4 i la guitarra a 5, tal i com estava, però per evidenciar 

aquesta dualitat he afegit una bateria, en la que el bombo i la caixa van a 4 mentre 

que el charles fa un patró sobre 5, marcant només algunes de els corxeres de la 

subdivisió. Per fer-ho encara més evident, a la intro entra primer només bombo i 

caixa, després charles i després la guitarra, per tal que l’oient pugui anar assimilant 

els diferents ritmes i com s’entenen entre ells. A més, a la segona estrofa, quan entra 

el baix, ho fa a 4, reforçant el bombo i la caixa. La idea d’aquesta mètrica és 

transmetre una sensació de tensió, d’inestabilitat, d’ofec. 

 

Per a suavitzar la transició de l’estrofa a la tornada, he creat un pont molt buit, on 

l’únic element rítmic que trobem és la veu, i tampoc té una mètrica molt clara. He 

canviat també l’harmonia del pont i la tornada, que ara és: Gm7(add9) FMaj7(add9) 

Dm7 BbMaj7. No obstant, en aquesta part la base marca l’harmonia cada dos 
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compassos, per tant queda Gm7(add9) Dm7. Aquesta absència d’un ritme clar, el 

ritme harmònic al doble de temps, els acords més tonals, provoquen una sensació de 

repòs, de quietud, deixant reposar l’oient de la tensió de la part A. Serveix també per 

netejar les orelles de qualsevol ritme, per poder entrar a la tornada amb un nou 

ritme. 

 

A la tornada el ritme passa a 4/4, amb equivalència de 5 corxeres = 4 corxeres, però 

la guitarra dóna a entendre una subdivisió a semicorxeres que esdevé un tant 

frenètica. Juntament amb la rítmica tan ballable, trencava molt l’atmosfera que 

portava. És per això que he posat una subdivisió ternària (12/8), amb equivalència de 

5 corxeres = 6 corxeres. Així la subdivisió esdevé menys frenètica, alhora que 

canviem el ritme ballable per un altre amb més groove, amb un caminar més lent. La 

guitarra ara fa un dibuix bastant soul, que recolza la caixa i marca algunes notes 

agudes, que amb el delay creen un efecte interessant. D’aquesta manera, la tornada 

difereix menys de l’estil de l’estrofa, tot i tenir un altre compàs. Per tornar a la 

subdivisió de 5 he deixat el darrer compàs de la tornada obert i seguidament, mig 

compàs de silenci, entrant directament després amb el compàs a 5. Aquest compàs i 

mig sense ritme ja fa que el canvi de compàs quedi suavitzat. 

 

Viatges: 

 

La tonalitat i el tempo funcionen correctament. No obstant això, quan l’Eduard em va 

enviar les pistes de guitarra i veu, estaven un semitò més baixes. He decidit no fer-hi 

cap canvi i experimentar amb la nova tonalitat, per veure quin aire agafava. 

L’harmonia de l’estrofa fa Eb i Dm tota l’estona i crec que canviant el segon i el quart 

Dm per un BbMaj7 pot donar-li un aire més interessant. Aquesta variació afecta 

només al baix, ja que la guitarra pot seguir fent el mateix, i si posem un Bb al baix ja 

canvia la sensació harmònica. 

 

La part del final se’m feia un pèl plana i em faltava un punt culminant del tema. És 

per això que he duplicat la tornada perquè pugui créixer encara més i arribar a un 

clímax final instrumental, sinó el tema se’m feia molt breu i em donava la sensació 

que no hi passava gaire cosa. 

 



 

34 

Una altre qüestió estructural que no em convenç és el pont, que utilitza el darrer 

acord de la tornada com a primer acord del pont, menjant-se així un compàs. Enlloc 

d’això he fet que es repeteixi l’acord dues vegades. Un, fent de darrer acord de la 

tornada. I l’altre, fent de primer acord del pont. Per fer-ho ben evident he deixat el 

darrer acord de la tornada obert (figura de rodona) i el primer del pont ja rítmic, i així 

es separa bé el final de la tornada i l’inici del pont, tot i ser el mateix acord. 

 

El principal problema és doncs que hi ha parts que es repeteixen iguals i això 

empobreix l’escolta. He emprat diversos recursos per tal d’evitar-ho, com veurem en 

els propers paràgrafs, intentant donar-li més varietat al tema. De totes maneres cal 

tenir present que això és només una maqueta de la base i que posteriorment s’hi 

aniran afegint molts més detalls que donaran al tema la riquesa que ara potser li 

manca.  

 

Els arranjaments que hi ha fets al llarg del tema funcionen prou bé, però crec que 

molts d’ells es poden enfocar d’una altra manera. És el cas per exemple de la 

percussió, que entra a la segona estrofa. Crec que fer-la entrar a la tornada faria que 

la tornada fos més intensa. A part, si es fa aparèixer només a les tornades pot actuar 

com a hook, transformant-se en l’element sonor distintiu d’aquestes. He optat per 

modificar-ne el ritme per deixar que respiri una mica més i que s’entengui la reverb 

que porta. A més, en alguns timbals he experimentat amb un pitch delay, donant-li 

sustain i fent que el pitch baixi al llarg d’aquest. És un recurs molt espectacular, però 

el resultat és molt similar al dels timbals de “Tomorrow won’t be today”. A la tercera 

estrofa he entrat també un caixa que marca la subdivisió a semicorxeres amb alguns 

accents, i que es manté al llarg de tota l’estrofa, per fer que estigui una mica més 

amunt d’intensitat que la primera i la segona. Aquesta caixa creix quan arriba la 

segona tornada, i es dobla quan es repeteix aquesta segona tornada, per arribar al 

punt de màxima intensitat.  

 

La guitarra principal camina a negres, cosa que feia una mica pla el tema. La he 

provat de subdividir-la a corxeres i omple una mica més, tot i que podria ser que es 

fés cansat. De moment he gravat les dos opcions per poder triar més endavant quina 

encaixa millor amb la resta d’instruments.  
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Les segones guitarres que apareixen al llarg del tema funcionen prou bé com a recurs. 

Potser caldria tornar a mirar les línies, però la funció que fan dins el tema trobo que 

és molt necessària i ajuda a repartir bé l’espectre. De cara a la 1a maqueta no les he 

posat però de cara a la 2a, les gravaré amb guitarra elèctrica, perquè a través de 

combinacions de pedals ofereix un major ventall de possibilitats tímbriques. 

 

Els coros a la tornada també els trobo un gran encert. Li donen molta força, amb un 

punt èpic. Crec que poden ajudar molt a fer créixer la segona tornada si es dobla. De 

totes maneres, no els he posat de moment a la primera maqueta, perquè prefereixo 

que els gravi algun cantant. 

 

El tema no té baix, però crec que posar-ne un pot ajudar a fer-lo més ample, sobretot 

perquè hi ha molta densitat de coses a la part superior de l’espectre i caldria quelcom 

a la part inferior per equilibrar-ho. Caldrà doncs un baix profund que doni pes al 

tema, fent-lo baixar especialment a les tornades, ja que és on hi ha major densitat en 

el registre mig i agut. Ajudarà també a fer les tornades més espectaculars. He optat 

per fer entrar el baix a la segona estrofa, per tal de fer-la subtilment diferent a la 

primera, i així seguir captant l’atenció de l’oient. 

 

Tomorrow won’t be today: 

 

El tema té un tempo lent que funciona molt amb el caràcter menor. El que no 

funciona tant pel meu gust és la tonalitat de Am, ja que és una tonalitat molt 

recorrent i el fet de que la guitarra toqui amb acords oberts a baix del mànec no ajuda 

fer-lo fugir d’aquesta sonoritat tan sentida. Partint d’aquí vaig començar a fer proves 

amb diferents tonalitats, pujant-la o baixant-la un to. En Bm el tema era més brillant 

i la tornada agafava més força, però l’estrofa perdia pes. En Gm, quedava el tema 

sencer més fosc, cosa que em va agradar, ja que m’inspirava un altre color del tema, 

amb un llenguatge més fosc i pesat. A més, la tonalitat de Gm permet tocar en Am 

amb la guitarra un to baixa, que agafa un color molt diferent a l’habitual, més apagat 

(s’utilitza molt en estils derivats del metal). 

 

Un altre ítem que m’agradaria canviar és la dinàmica: al llarg de tot el tema hi ha 

pocs canvis de dinàmica, així com de densitat d’instruments. Els instruments van 
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entrant poc a poc i van passar per les diferents parts sense fer grans canvis en la 

interpretació. Crec que es pot aconseguir una dinàmica més marcada partint de la 

interpretació i reforçant-ho amb la mescla. Jugar amb la densitat d’instruments, així 

com amb la densitat freqüencial, pot ser també un recurs que doni bons resultats en 

aquest tema. Per això he optat, per exemple, per no entrar el baix i la bateria fins a la 

tornada, i així guanyar-hi pes.  Calia també definir un clímax del tema en què el tema 

explotés del tot, que he decidit marcar a la part C (tot i que a la 1a maqueta no es veu 

molt reflectit, vaig explicar als músics que allà era on faríem overdubs d’altres 

guitarres, que la bateria havia d’anar amb més intensitat, que el baix havia de parlar 

més, etc.). 

 

La guitarra que acompanya la veu a l’estrofa crec que es podria aprofitar més, pel fet 

que tal i com està, dobla la veu i fa el mateix que a la intro, a la vegada que no deixa 

espai per a la veu. He optat per posar una guitarra acompanyant, fent acords oberts 

amb pedal d’expressió (eliminant l’atac de les notes), que acompanya la intro de 

l’altre guitarra i la veu de l’estrofa A. Enlloc d’això també hi ha la possibilitat de que la 

guitarra que fa la melodia a la intro segueixi, però fent un arpegi acompanyant la veu 

i no posar aquesta segona guitarra. En tot cas és quelcom que he deixat per decidir a 

l’assaig, provant amb els músics què funciona millor. 

 

La línia de veu és senzilla i funciona molt, però sola queda una mica pobra i podria 

lluir més. És per això que li he creat una segona veu, duplicant la pista, creant una 

línia nova amb el melodyne i posant-li un ADT10 per poder-la doblar obrint-la a L i R. 

 

Seguint amb la veu, en baixar-la un to el timbre s’ha transformat, fent-la sonar més 

masculina. És un timbre que he trobat molt interessant i he decidit utilitzar de cara a 

la veu definitiva del disc. Per això faré un bounce del tema pujant-lo un to perquè la 

cantant hi canti a sobre en Am, i un cop gravada la veu, baixaré aquesta un to, 

deixant-la en Gm però amb el timbre modificat degut al canvi de pitch. D’altra banda, 

crec que el timbre aquest pot fer la veu un pèl menys humana. És per això que 

buscaré una cantant que sigui molt expressiva, per així tenir una veu més 

deshumanitzada però compensar-ho amb molta expressivitat. 

 
                                                   
10 Automatic Double Tracking 
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Aquest és un tema creat a partir de la línia de veu, en què la resta d’instruments s’han 

afegit seguint-la. Això fa que la línia de veu sigui molt musical i quadri molt amb la 

lletra, però pot passar (com és el cas) que la mètrica per fer-la encaixar resulti un tant 

especial. En aquest cas la mètrica de l’estrofa és un 4/4+5/4 i que al final fa una 

combinació de compassos de 2 i de 4 per seguir el rubato de la veu. He intentat  

canviar la mètrica per fer-la més fàcil d’interpretar per part dels músics, però ni en 

4/4, ni en 5/4 la veu quedava natural. Finalment el que si he fet és modificar els 

silencis entre parts per tal de poder-los quadrar en un compàs de 4/4, fent-los així 

més fàcil de comptar i saber on entrar altre cop. Aquesta modificació me l’he permès 

perquè no alterava la naturalitat del tema. A la tornada no hi ha cap mena de 

problema, perquè és un 4/4. 

 

La bateria esdevé poc explosiva a la tornada, tant pel tractament que té com també 

per la interpretació, que és molt jazzera. He provat amb una bateria d’estètica més 

rockera i es pot percebre un gran canvi dinàmic quan entra a la tornada. A més he 

optat aplicar-li una distorsió paral·lela, per fer-me la idea del color que agafarà. 

L’altre gran problema de la bateria l’he trobat a l’estrofa (en el meu cas a la segona, 

perquè la primera la volia buidar d’instruments), concretament amb el ritme sobre el 

5/4+4/4, sobre el què no trobava la manera de posar un patró de bateria que caminés 

de manera regular sense donar la sensació d’estar seguint la veu. Finalment he optat 

per quedar amb en Gustau, el bateria que ha gravat el tema, per mirar idees de com 

podrien ser. Hem trobat un patró que no perd el pes del tema, segueix la veu i deixa 

espai per a poder créixer a la tornada.  

 

El baix de moment no l’he modificat, a l’espera d’acabar de definir la línia amb el 

baixista el dia de l’assaig. 

 

Per últim, com he explicat en l’apartat “definició de l’estètica buscada”, m’agradaria 

obtenir sons similars als de la música electrònica, però sense fer ús de cap 

sintetitzador. És per això que he suprimit els pads que hi havia, a l’espera de buscar 

algun element sonor que em pugui cobrir aquesta funció, que realment funciona molt 

dins el tema. De moment, de manera provisional, la guitarra amb el pedal d’expressió 

ja cobreix una mica aquesta funció. 
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4.4 - Selecció de la banda: els músics 

 

Per a la gravació dels temes he precisat d’una sèrie de músics amb qui treballar. 

Seleccionar-los no ha estat un procés fàcil, ja que dins aquest centre d’estudis i ha 

una enorme quantitat de músics amb un grandíssim talent i calia triar a qui proposar 

cada cosa. Envers aquest gran ventall he fet la selecció en funció de diversos 

paràmetres: 

 

x Per una banda, potser la més òbvia: la tècnica dels músics. Requeria de músics 

amb capacitat d’estudiar-se els temes i poder-los plasmar a l’estudi sense 

necessitat de fer un gran nombre de preses. Això va vinculat també a l’experiència 

a l’estudi, que és un altre paràmetre que he tingut en compte tot i que no el 

considerava primordial.  

x Pel fet de tractar-se d’un projecte amb una estètica marcada, una altra cosa 

que he tingut en compte és el coneixement d’aquesta. He tingut en compte que 

mostressin interès per aquesta estètica, que els agradés, que l’escoltessin sovint o 

que l’acostumessin a tocar. Aquests darrers dos casos eren els més ideals, donat 

que implicava també un cert coneixement del llenguatge i els recursos. 

x A part d’aquesta estètica, m’interessava també que es tractés de músics 

interdisciplinaris, amb experiència musical en diferents àmbits o gèneres, perquè 

amb el tipus de producció que tenia en ment, en què el músic té un paper actiu 

aportant també idees o recursos, quants més gèneres hagués tocat el músic, més 

recursos podria aportar arran del seu bagatge 

x Amb el mateix objectiu que el punt anterior, he valorat també en els músics 

que fossin creatius, capaços de donar idees originals, a partir de les quals treure’n 

d’altres, o modificar idees donades per crear-ne de noves. 

x Un paràmetre que també he tingut en compte i és difícil de descriure és el bon 

gust. Es tracta d’una qüestió molt personal, però ho podria definir com que, allò 

que acostumen a tocar i la manera en com ho fan m’agradin, coincideixin amb el 

meu gust estètic. 

x Un darrer paràmetre que també he tingut en compte, perquè trobo molt 

important i que no sempre es valora, és el coneixement del propi instrument: la 
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capacitat per part del músic de saber treure el so que se li demana, coneixent les 

eines que el poden portar fins a aquest. 

 

Òbviament no podia conèixer tots aquests paràmetres de tots els músics, però la 

selecció de cada músic l’he fet en cada cas motivada per alguns d’aquests. 

 

Al annex 3 podeu trobar un breu qüestionari que he enviat als músics per obtenir la 

informació de les biografies que llegireu a continuació: 

 

Gustau Garcia (bateria/percussió) 

 

En Gustau és el bateria del projecte. Nascut a Ontinyent, un poble on les bandes són 

l’essència musical i la motivació de molts joves. Ha estudiat percussió des dels 8 anys 

i bateria des dels 10, passant per les mans de mestres com José Eladio Amad i 

Enrique Pla (Irakere) a Cuba, o David Gómez i Dani Forcada a l’ESMUC. El seu gran 

interès per tots els gèneres l’ha portat a especialitzar-se en Jazz Fusió, Funk, Reggae, 

Pop-Rock i música Llatina i a formar part de grups com Auxili, Mukens, Garage Funk 

Project o el seu propi projecte: GG Project. 

 

Crec que en Gustau pot aportar al projecte un color molt especial. És un músic molt 

amant de la musica llatina, jamaicana, el soul, el groove, però que no ha experimentat 

mai amb el gènere en qüestió, tot i que afirma que li motiva molt. Espero d’ell que 

aporti els coneixements d’aquests gèneres i els seus recursos i els apliqui a aquest 

estil, donant-li així un toc distintiu. En el fons es tracta d’un estil que juga sovint amb 

paràmetres molt recurrents en la musica afro-llatina, com són els compassos 

d’amalgama, així com paràmetres de la musica soul com són els grans canvis de 

dinàmica, sovint sobtats. Cal esmentar també que és un músic amb una grandíssima 

tècnica, que em permetrà treballar patrons i idees complicades sense que el músic 

sigui un impediment a l’hora de realitzar-les. Per últim, la seva experiència també 

com a percussionista permet treballar no només amb la bateria entesa com un 

instrument en si: es poden desgranar els diferents patrons, realitzar-los amb 

diferents instruments de percussió, fer recordings de percussions, etc.  

 

 



 

40 

Miquel Álvarez 

 

En Miquel és el baixista del projecte. Nascut a Dénia al 1992 va començar la seva 

formació al conservatori de València i va continuar amb els seus estudis superiors a 

l’ESMUC. Té una gran trajectòria musical ja que porta prop de 40 discos gravats de 

diferents estils i amb grans discogràfiques al darrere (Chesapik, Mushrompillow, o 

GVD Records), fent de músic de sessió per artistes com Arturo Serra, Albert Sanz, 

Paul Fuster, Ramon Cardo, Perico Sambeat o Ximo Tebar… Ha fet directes amb Dirt 

Tracks, Flaco Favor, Lost Rivers Bastards, Smoking Souls, i ha produït temes pel 

segell discogràfic Blanco y Negro, amb el col·lectiu Space Elephants. Amant del Jazz, 

el rock progressiu i l’electrònica, veu en Jaco Pastorius, Javier Colina i Pino Paladino 

els seus referents. 

 

En Miquel pot ser el punt de rock progressiu dins dels temes, especialment 

interessant en el tema Tomorrow Won’t Be Today. Té una gran tècnica i molta 

experiència a l’estudi, així com un gran coneixement sonor del seu instrument i la 

seva pedalera. Això el fa ser un baixista ideal per a gravar un disc en estudi, i més si 

es pretén treure diferents sons de baix en cada tema. A més, els seus coneixements 

com a baixista de jazz i electrònica em seran molt profitosos, per al tema Reality i per 

donar un color diferent a Viatges. 

 

Raúl Juan 

 

En Raúl és el guitarrista del projecte. Va néixer a Barcelona l’any 1987, on comença a 

estudiar baix i teclat a l’Escola de Música de Sant Andreu. Posteriorment, va entrar a 

fer el grau mitjà de guitarra al Taller de Músics amb Joan Vinyals i Riqui Sabatés, i 

actualment està estudiant composició a l’ESMUC. Actualment treballa de professor 

(EMCA, l’Hospitalet de Llobregat), de compositor (músiques per audiovisuals i de 

concert), de productor (DIncognito, The Mamzelles, Andreu Rifé, Edu Tudela, 

Pearson) i de guitarrista (The Txandals, Mrs Glow, Andreu Rifé, The Mamzelles, Edu 

Tudela, Kairoi, Pearson). Anteriorment, ha trepitjat escenaris amb formacions com la 

Sant Andreu Jazz Band, DIncognito, Bleiz, Root Diamoons i ha acompanyat 

ocasionalment diversos artistes com TwoCats pel Gospel, Rico Rodríguez, Emmanuel 

Djob, Jordi Montáñez, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. 
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En Raúl pot aportar al projecte el color de l’estètica que busco. És un guitarrista molt 

experimentat en aquest gènere i de seguida sap posar la guitarra que li falta al tema, 

per acabar-lo de completar. Amb un gran coneixement de la seva pedalera, és capaç 

de reproduir qualsevol tipus de so de guitarra que se li demani, tant si se li explica 

directament com si es fa a través de referències musicals. A més, té un gust estètic 

que coincideix molt amb el meu que, combinat amb la seva gran creativitat, em 

permeten confiar en el seu criteri a l’hora de buscar arranjaments de guitarra. He 

compartit amb ell diversos projectes i sé que treballem molt bé junts i poden sortir 

coses molt interessants. 

 

Julio Hermida 

 

En Julio és el pianista del projecte. Té el piano com a instrument predilecte, sent el 

seu instrument principal a l’ESMUC, tot i que també té el grau professional de viola i 

ha estudiat clavicèmbal i cant. Va néixer a Pontevedra, on va estudiar el grau 

professional de piano i viola al CMUS Manuel Quiroga i al 2013 es va traslladar a 

Barcelona, per començar els seus estudis superiors amb Rafael Salinas. Des dels 15 

anys ha desenvolupat un gran interès i sensibilitat per altres estils musicals, arran de 

la banda anglosaxona The Beatles, que l’ha portat a aprofundir amb bandes com Luar 

na Lubre, Jack White, Arctic Monkeys, Alt-J o Tame Impala. A partir d’aquí va 

formar part de diversos projectes musical de música moderna, com Fentos (pop-

folk), The Bluckets (rock clàssic), Inlaid Muffins (indie/rock/electrònica) o el seu 

projecte personal Jules Hermida (indie/folk/rock). Paral·lelament ha participat en 

agrupacions de música clàssica, com l’orquestra de cambra Cordas ao aire o el quartet 

de corda Escordatura. 

 

Aquest era l’únic cas en que no coneixia directament al músic. La necessitat d’un 

pianista ha aparegut un cop finalitzades les maquetes, i és per això que el piano no hi 

apareix. He arribat a ell a partir de la recomanació d’un company, quan li explicava 

que havia aparegut aquesta necessitat. La seva gran creativitat i gran ventall de 

recursos sonors amb l’instrument han estat els dos punts més claus a l’hora de fer-lo 

partícip. Tot i no conèixer-lo directament, crec que pot aportar un gran matís de 
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textures sonores, que donaran als temes un color especial, i que m’ajudaran a 

aconseguir sonoritats propers als de la música electrònica. 

 

Gessamí Boada 

 

La Gessamí és la veu de Tomorrow Won’t Be Today. Va néixer a Barcelona al 1989 i 

als 7 anys va començar a estudiar piano. Als 15 anys va abandonar la música per 

complet, i als 21 va decidir reprendre-la, però com a cantant. Va estudiar al taller de 

músics amb Odette Telleria i Clara Luna, i finalment va entrar a l’ESMUC a estudiar 

interpretació amb cant modern. Ha estudiat també songwriting a la Popakademie 

Baden-Württemberg (Mannheim, Alemanya) i Voicecraft N1 amb Viv Manning. Amb 

Esperanza Spalding, Gretchen Parlato, Jamie Cullum, Stevie Wonder, Lianne 

LeHavas i Jorge Drexler com a referents, es decanta més pel pop, el jazz, el neo-soul i 

el folk. Canta en el seu projecte personal (amb el que està a punt de treure disc), en 

un duo amb Kquimi Saigi, al Xavier Dotras quartet, i fa de corista a Judit 

Neddermann i a The Other Side: a Pink Floyd Tribute. Paral·lelament, dirigeix corals 

de gospel i música moderna, i dóna classes de cant en diverses escoles. 

 

Com he explicat abans, en el tema Tomorrow Won’t Be Today, al baixar-lo un to, la 

veu va agafar un color diferent, molt deshumanitzat, que m’interessava molt 

tímbricament, però em faltava compensar aquesta artificialitat amb una veu molt 

expressiva. Crec que la Gessamí pot ser la veu ideal en aquest sentit, perquè té una 

veu que transmet molt de sentiment, amb un gran ventall de matisos. A més té un 

gran bagatge en altres àmbits com el soul o el jazz que crec que poden donar al tema 

un color especial.  
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5 - Assajos i segona maqueta 

 

5.1 - Objectius i planificació dels assajos 

 

Els assajos tenen principalment dos objectius: 

El primer, l’objectiu habitual d’un assaig: que els músics prenguin un primer 

contacte musical entre ells i que coneguin la manera de tocar dels altres, per 

aconseguir un so de banda més empastat. Treballar els temes amb ells per veure 

quines idees sorgeixen a nivell musical i com es poden integrar. S’espera doncs dels 

músics, que partint d’uns paràmetres i idees musicals, siguin capaços de plasmar-los 

en el seu instrument, permetent-me arribar a un nivell d’aprofundiment en el 

llenguatge de l’instrument que jo sol no aconseguiria. 

El segon, crear una segona maqueta dels temes, ja amb tots els instruments i 

en què estigui quasi totalment definit què farà cada instrument. És per això que els 

assajos es realitzaran a l’estudi d’enregistrament de l’ESMUC, sobre claqueta i amb 

tots els instruments microfonats i aïllats. D’aquesta manera posteriorment podré 

editar i fer muntatge entre les diferents preses, agafant diferents fragments de cada 

instrument per acabar de fer les modificacions de cara a la maqueta. 

 

Aquesta segona maqueta és la maqueta definitiva amb la què s’iniciarà la gravació. El 

fet de tenir els instruments per separat, a part de l’edició esmentada anteriorment, 

també ens permetrà que el bateria comenci a gravar escoltant la maqueta amb tots 

els instruments menys la bateria, el baix gravarà escoltant la bateria gravada i la 

maqueta sense la bateria ni el baix, i així successivament. 

 

Cal doncs una bona planificació d’aquests assajos, perquè siguin el màxim profitosos 

possible. Per una banda, cal arribar a l’assaig amb les idees ben clares de com ha de 

ser cada tema, per no perdre-hi temps i poder aprofundir en el treball amb els 

músics. Aquest aspecte és el que hem tractat al apartat anterior. D’altra banda cal 

tenir una bona planificació tècnica de com es duran a terme. Això passa per quadrar 

agendes de músics amb la meva i amb la disponibilitat de l’estudi, quadrar horaris 

dins el mateix dia d’assaig i planificar la disposició dels músics dins l’estudi, així com 

la seva captació. 
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El fet de voler aïllar tots els 

instruments m’obliga a captar tots 

els instruments que pugui per línia, 

ja que és la manera que permet posar 

més músics en una sala evitant el 

leackage entre instruments. Així 

doncs, descarto la idea de microfonar 

amplis de guitarra o baix, simplement he suplert l’absència dels 

amplis amb plug-ins de simulació d’amplificadors. Quant a la 

disposició dels músics a l’estudi, poso al baixista, al bateria i al 

guitarrista a la sala d’enregistrament, i al 

cantant (i guitarrista en cas que canti i toqui) 

al control. El monitoratge es fa mitjançant 

auriculars a la cabina, un cop més per evitar 

que es colin instruments pel micròfon 

d’altres. Al control, amb la veu i la guitarra 

acústica, el monitoratge es fa mitjançant els monitors, perquè així 

puc treballar amb l’escolta per monitors, i captant la veu amb un 

micròfon dinàmic cardioide donant l’esquena als altaveus, el 

leackage és mínim.  

 

La microfonia emprada és la següent: 

 

Canal Instrument Micro Previ 

01 Bombo AKG D112 Focusrite RED 1 

02 Caixa Shure SM57 Focusrite RED 2 

03 Charles Rode NT5 Focusrite RED 3 

04 Tom1 Sennheiser MD421 Focusrite RED 4 

05 Tom2 Sennheiser MD421 Focusrite RED 5 

06 Goliat Sennheiser MD421 Focusrite RED 6 

07 Ambient ORTF L AKG 414 Focusrite RED 7 

Imatge 1: Bateria microfonada a la cabina 

Imatge 3: Veu captada 
amb un Shure SM58 

Imatge 2: Guitarra
captada per línia 
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Canal Instrument Micro Previ 

08 Ambient ORTF R AKG 414 Focusrite RED 8 

09 Baix DI BSS AR133 Yamaha DM200 1 

10 Guitarra DI BSS AR133 Yamaha DM200 2 

11 Guitarra control DI BSS AR133 Yamaha DM200 3 

12 Veu Shure SM58 Yamaha DM200 4 

 

 

5.2 - Anàlisi dels assajos i del resultat 

 

Tot i que la idea inicial era poder realitzar els assajos tots junts, finalment ha estat 

pràcticament impossible, degut a que vaig seleccionar músics amb una gran activitat 

professional, i ha estat molt complicat quadrar les agendes. Finalment hem pogut fer 

mig matí d’assaig a l’estudi de l’ESMUC i sense el baixista, en què hem pogut assajar i 

gravar la base del tema Viatges, de l’Eduard. Tot i que crec que musicalment no ha 

servit de gaire perquè no ha donat temps a treballar gaire a fons el tema, crec que si 

que ha servit perquè els músics toquin al menys un cop junts i es coneguin. De no 

haver estat així haurien gravat sense haver-se escoltat junts i probablement el 

resultat no hagués estat el mateix: han pogut conèixer fins quin punt l’altre apreta 

amb la dinàmica, com fa les parades, cap a quin estil es decanta quan toca, etc. i el fet 

de conèixer tot això, afavoreix que al tocar tinguin en compte què farà l’altre.  

 

Per comoditat seva, el guitarrista ha acabat tocant al control, tal i com es pot apreciar 

a les fotos. A la sala de gravació ha quedat doncs només el bateria. 

 

Així doncs, d’aquest primer assaig n’ha resultat la base de Viatges, diversos overdubs 

de bateria i la bateria del tema “Tomorrow won’t be today”, perquè per temes 

d’horaris el guitarrista havia de marxar però el bateria es podia quedar i hem pogut 

aprofitar la sessió. He acabat treballant els temes per separat amb cada músic, fent 

sessions d’enregistrament 1 a 1. D’aquesta experiència he conclòs que de moment em 

resulten més profitoses i resolutives les sessions de treball 1 a 1 amb cada músic per 
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separat, si més no com a  primera aproximació al treball amb el músic. En la sessió 

amb tots junts en molts moments he trobat dificultats per poder expressar a cada 

músic allò que volia canviar, sense fer esperar massa a la resta ni trencar el ritme de 

l’assaig, i alhora és difícil avaluar si funciona o no cada un dels canvis proposats, 

mirant també si la presa és bona, si van sobre la claqueta, etc. És per això que quan 

posteriorment m’he ajuntat amb el guitarrista per mirar guitarres i amb el baixista 

per gravar els baixos m’he sentit molt més còmode, hem pogut provar moltes més 

idees i les sessions han estat molt productives. 

 

Fruit de tot aquest procés ha sortit la 2a maqueta, en què ja no hi ha instruments 

virtuals, són tots tocats pels músics, i que ha servit per delimitar bé què farà cada 

instrument, tot i que encara deixa marge a alguns recordings de més i possibles 

modificacions. També hi ha hagut alguns canvis, com per exemple a Viatges, on s’han 

afegit dues voltes instrumentals al final com a clímax del tema, i hem acabat optant 

per la tonalitat original del tema (Bb). Al “tomorrow won’t be today”, s’ha modificat 

el patró de charles de la bateria, la línia de baix i hem posat uns harmònics del baix, 

jugant amb el volum per eliminar-ne l’atac fent de pad, a la intro i primera estrofa. 

Això ha permès que la guitarra quedés lliure per fer l’arpegi que havia proposat com 

a alternativa als acords planxats amb el pedal de volum. 

 

En el cas del tema de Reality, a l’estar menys definida l’estructura degut a la 

complexitat dels canvis rítmics, he optat per seguir-lo treballant in the box (ITB) 

conjuntament amb l’Amaia, per tal de delimitar bé els canvis, com es fan, etc. Tot i 

haver-ho treballat ITB, he posat l’àudio a la carpeta de 2a maqueta, per tenir el 

resultat dels tres temes junts. Els canvis en aquest cas són els explicats a l’apartat de 

la 1a maqueta. 

 

5.3 - Plantejament de la mescla final, mitjançant la maqueta  

 

He fet una pre-mescla dels temes de la 2a maqueta, enfocant ja la sonoritat que vull 

donar a cada tema, per poder gravar cada instrument buscant-la. 

Explicat breument, la sonoritat que he donat a cada tema és la següent: 
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Reality: 

 

He optat per una sonoritat similar a la de Lianne La Havas (especialment a la 

tornada), però un pèl més atrevida. La bateria porta un moogerfooger11 en paral·lel, 

que s’envia a un slapback delay amb el feedback automatitzat. D’aquesta manera, les 

repeticions de la bateria (especialment de la caixa) desapareixen i tornen a aparèixer 

per parar al primer temps. El moogerfooger aporta també un pèl de distorsió a la 

bateria, que la fa més atrevida. Les guitarres sonen mitjoses, amb un delay que a 

l’estrofa fa una sensació de flux continu, difuminant el ritme, mentre que a la tornada 

fa una funció completament rítmica (el podem apreciar sobretot quan la guitarra fa 

un petit dibuix melòdic dins el patró rítmic). 

 

El baix no entra fins a la tornada, on entra en un registre greu creant una sensació de 

profunditat. És un baix amb molt de greu i octavat amb una octava inferior. La veu 

sona present, molt natural, amb molt d’aire, però deixant espai a la resta 

d’instruments. De cara a la mescla final, possiblement estarà  més processada. 

 

Viatges: 

 

En aquest tema he optat per una sonoritat similar a RY X, amb una reverb molt 

llarga (de més de 8 segons), que crea un espai molt gran, alhora que treu la sensació 

de silenci absolut que sovint es crea 

en les gravacions digitals, fa que 

sempre hi hagi quelcom de fons 

sonant. Un dels efectes que he creat i 

que crec dóna molt bon resultat és 

una “reverb afinada”, creada a partir 

d’una reverb llarga tipus hall i una 

equalització, ressaltant tots els 

harmònics d’un Re. He jugat amb el 

nivell dels diferents harmònics fins a 

obtenir un timbre que m’agradés. Al 

principi del tema apareix invertida, com a efecte sonor, però al final del tema es pot 
                                                   
11 Filtre ressonador, modulat en amplitud i freqüència per l’entrada d’àudio 

Imatge 2: Equalització aplicada a la reverb 
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sentir aplicada als toms i a la guitarra, creant un efecte com de pad. Probablement 

l’utilitzaré en més moments del tema i de diferents maneres. 

 

He jugat molt amb la densitat d’instruments, a partir de diverses guitarres 

superposades i overdubs de bateria que van entrant al llarg de la segona tornada. 

Cada element té el seu espai freqüencial, temporal i en L-R, tot i que de cara a la 

mescla final intentaré aprofundir encara més en aquest aspecte. El baix té molt de 

greu per compensar la gran quantitat d’informació que hi ha en els mitjos i aguts. 

 

A la mescla final, a més d’aquesta reverb llarga, n’utilitzaré una de molt densa però 

més curta per a crear plans sonors, i així utilitzar aquesta tan llarga només per evitar 

el silenci (augmentant així la intel·ligibilitat de la mescla). 

 

Tomorrow Won’t Be Today: 

 

En aquest tema he adoptat un color més fosc. Les guitarres són mitjoses, la bateria 

porta una distorsió fosca i no té massa brillo als plats, les veus tenen aire però en la 

mesura justa, etc. A la tornada hi ha d’haver un gran canvi de nivell, pel què en 

general hi haurà més compressió dels instruments, per aconseguir més sonoritat i 

més sensació de pressió sonora. No descarto també fer compressions i distorsions 

paral·leles a altres elements a part de la bateria. 

 

Pel que fa al tractament d’imatge stereo, em plantejo fer la intro més mono, per 

aconseguir un major efecte sorpresa al entrar a la tornada, amb una imatge stereo 

més oberta. Doblar les guitarres a L i R pot ser una bona opció per eixamplar-la. 

Espectralment, a l’estrofa trobem poc greu, reservant per la tornada l’entrada del 

greu amb baix, que crec que és un element que pot ajudar a fer-la créixer encara més. 
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6 - Gravació 

 

La gravació dels instruments ha estat feta en diferents estudis, seguint l’ordre de 

gravació següent: primer bateries, després baixos, després guitarres (fins aquí tenim 

la base rítmico-harmònica), posteriorment pianos (que compleixen una funció més 

colorativa que de base), les veus i finalment altres recordings (detalls per donar 

interès al tema). 

 

6.1 - Els estudis 

 

Per a treure el màxim profit als diferents instruments vaig decidir gravar algunes 

coses fora de l’estudi de l’ESMUC. Així doncs, he gravat les bateries als Medusa 

Estudio, i les guitarres, tant acústiques com elèctriques als Estudis Ground. El 

principal motiu és que són estudis amb material molt divers (especialment 

microfonia i previs) que em trobaré al món laboral i que crec que encara no conec 

prou, pel fet de no haver-hi treballat gaire. Espero de les gravacions poder conèixer-

los més a fons i tenir més clar quina sonoritat té cadascun. 

 

He decidit gravar les bateries a Medusa perquè tenen una sala amb una sonoritat que 

m’encaixava molt dins del que buscava per als temes, de dimensions més grans que 

l’estudi de l’ESMUC, que em permet posar micròfons de sala i emprar-los a la mescla, 

enlloc d’haver d’emular una sala virtualment. En cas d’haver-ho gravat a l’ESMUC no 

hagués pogut ser així, perquè per aquest gènere necessito un so de sala mitjana-gran. 

A més, com he dit abans, a Medusa hi ha una gran varietat de previs i micròfons amb 

els que no he treballat molt i hi he volgut experimentar per anar-los coneixent. Per 

últim, per qüestions de disponibilitat hem acabat fent una sessió de gravació 

nocturna, cosa que no hagués estat possible a l’estudi de l’ESMUC pels seus horaris. 

 

Pel que fa a les guitarres, la decisió ha sigut pels mateixos motius, però pesava més el 

tema de la microfonia: als Estudis Ground hi ha una gran varietat de micròfons que 

em permetrà provar diferent microfonia per a cada guitarra. Disposa també de 
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diversos amplificadors de guitarra, per poder provar combinacions amb les diferents 

guitarres. A més, el fet d’estar tot un dia fora, lluny de Barcelona, fa que la gravació 

emprengui un camí diferent: tothom sap que estarem allà fins al vespre i està només 

per la gravació, desconnecta de la resta de coses. 

 

A més, he decidit gravar als dos guitarristes del projecte (Raúl a Tomorrow Won’t Be 

Today i Viatges, i Amaia al seu propi tema) en una mateixa sessió per fer que així 

puguin compartir guitarres, amplificadors, utensilis, pedals i idees, trobant així el so 

de guitarra més adequat per a cada moment. 

 

La resta d’instruments els he gravat a l’estudi de l’ESMUC, que és un estudi amb un 

equipament professional, encara que no reuneix les condicions d’aïllament pròpies 

d’aquests. A més, és una opció molt còmode i fàcil per als músics, que a l’estudiar tots 

al centre, facilita trobar un moment per la gravació. 

 

6.2 - Producció tècnica 

 

Al tractar-se d’un treball per l’aprenentatge, he fet una planificació de microfonia 

abundant. D’aquesta manera a posteriori he pogut escoltar els diferents micros per 

separat i les diferents combinacions microfòniques, aprenent quin color té cadascun, 

i què aporten a la sonoritat de l’instrument. M’ha servit, com he dit abans, per 

escoltar bé la sonoritat dels diferents micròfons, previs i ubicacions de micròfon, i 

refer la idea que en tenia pre-establerta. Als àudios adjuntats podreu trobar-ne 

diferents mostres. 

 

En tot moment he comprovat la fase entre els diferents micròfons, canviant-ne la 

polaritat en cas que fos necessari. En acabar la gravació he tornat a revisar la 

coherència dels micros, arribant a avançar o endarrerir alguna pista d’àudio i/o 

canviar-ne la polaritat per fasar-la amb la resta, sempre tenint en compte que no hi 

hagués leackage d’algun altre instrument. Per exemple, he avançat l’àudio del micro 

del bombo a 1 metre per fasar-lo amb la resta de micros de bombo, però ho he pogut 

fer perquè a la pista només hi havia bombo (i la poca caixa que hi havia també estava 
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endarrerida). El mateix ha passat amb el baix per línia i l’ampli: he acabat avançant 

el senyal dels micros de l’ampli per fasar-los amb la línia. 

 

Gravació de bateries a Medusa Estudio 

 

Com he mencionat abans, la gravació de bateries ha acabat sent nocturna, per un 

tema de compatibilitat de dates. Això ens ha permès disposar de l’estudi sense un 

horari determinat i tenir temps per poder experimentar, fer tants recordings com fes 

falta, gravar per separat diferents elements etc. 

 

He plantejat la microfonia posant molts micròfons (sobretot de sala i d’ambient), en 

diferents posicions i amb diferents combinacions de microfonia i previ, de manera 

que després de la gravació pugui triar per a cada bateria quins micròfons 

m’interessen més per la sonoritat que vull donar-li. A més en els temes que 

m’interessava poder comprimir el micròfon de sala he gravat per separat bombo + 

caixa i plats, per així poder comprimir les dos sales per separat i posar-les al nivell 

desitjat. En cas d’haver-ho gravat junt el què acostuma a passar és que, al comprimir 

la sala, s’accentuen molt els plats i la sala del bombo i la caixa queda emmascarada. 

De la mateixa manera hem fet un overdubs de toms als temes Tomorrow Won’t Be 

Today i Viatges. 

 

La sala de gravació disposa d’una porta de vidre 

corredissa que permet dividir la sala en dos. Hem fet 

proves de gravació amb la porta oberta i tancada, i la 

sala canviava completament: amb la porta tancada tenia 

una sala molt rica en early relections, força brillant i 

òbviament més petita; mentre que amb la porta oberta 

la sala sonava més fosca, més morta, però molt més 

gran. Finalment, tenint en compte la sonoritat de bateria 

buscada he acabat gravant amb la porta oberta. De la 

mateixa manera, hem fet diferents proves amb la posició 

de la bateria dins l’estudi i finalment hem utilitzat la que 

fa un bombo més profund i una caixa més contundent: 

bastant centrada a la sala, però sense estar ubicada al 
Imatge 3: Disposició de la
bateria dins l'estudi 
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centre del tot, i una mica girada, de tal manera que el bombo no quedi perpendicular 

a cap paret. 

 

Pel que fa al plantejament de la microfonia, explico breument les decisions preses i el 

perquè: 

 

Per al bombo he utilitzat tres 

micròfons: un Shure Beta 91, un AKG 

D112 i un Electrovoice RE20. El primer 

el volia per captar la picada del bombo, 

per això l’he posat dins del bombo i he 

utilitzat el Beta 91, que té molt bona 

resposta als transitoris i als aguts en 

general, i l’he passat per l’Api512, que 

també té molt bona resposta als 

transitoris. Com a micròfon principal del bombo he utilitzat l’AKG D112, que és dels 

micròfons més estàndard de bombo: respecta bastant el so del bombo original, 

donant-li una mica de cos i una mica de picada. 

L’he passat pel Neve 1073, que fa que el bombo 

soni molt gros, i he aprofitat que el previ disposa 

d’equalitzador (EQ) per donar-li una mica més de 

cos i una mica més de picada. Per últim he posat 

l’Electrovoice RE20 a 1 metre del bombo per 

captar el greu del bombo en un ventre de l’ona. He 

creat un conducte amb absorbents que anava des del bombo fins aquest, per evitar 

que hi entrés senyal d’altres parts de la bateria. 

 

Pel que fa a la caixa, he utilitzat el Shure SM57 a 

dalt i a baix, passant el de dalt també pel Neve 

1073, pel so que li dóna i per aprofitar-ne l’EQ, 

donant-li cos als 200Hz i picada als 7,2kHz. Com 

que en la majoria de casos quan tocava la caixa no 

tocava el charles, m’he permès microfonar-la a 

una certa distància. 

Imatge 4: Bombo i conducte absorbent 

Imatge 7: RE20 i conducte absorbent des
de dins 

Imatge 5: microfonia de la caixa 
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Al charles he posat un Neumann km183, que em dóna uns aguts definits, passant pel 

Focusrite ISA 430, que dóna un so molt definit. Pretenia obtenir un so molt fosc del 

charles i per això he posat el micro molt vertical, gairebé perpendicular. L’he allunyat 

de la campana per evitar un so acampanat. 

 

Per als toms he utilitzat els 

Sennheiser MD421, amb els que 

estic molt acostumat a treballar i 

que donen un timbre que trobo 

molt adient per als toms. Com que 

només es toquen en recordings, els 

he posat a una certa distancia de la 

membrana per obtenir un timbre 

més plè. A més, el goliat l’he passat 

pel Chandler LT1, que dóna un 

color semblant als Neve 1073. En 

els recordings de toms del tema de 

l’Eduard he afegit el D112 sota el 

goliat, per captar-ne millor el greu 

més profund, tenint sempre molt 

en compte l'afinació relativa entre 

les dues membranes del goliat. 

 

Per als ambients he fet un ambient stereo en ORTF i un 

ambient mono. L’ORTF l’he fet amb els Telefunken ELA M 

260, passant-los pels TubeTech MP 2A, tant el micròfon 

com el previ a vàlvules, que han donat als plats un so 

contundent però gens estrident. L’ambient mono l’he fet 

amb el Coles 4038, passant-los pels Kahayan MP1, que 

m’han donat un so d’overhead menys brillant però amb un 

to molt càlid. 

 

  

Imatge 6: Toms microfonats 

Imatge 7: Ambients de la
bateria 
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He afegit també un Coles 4038 com a 

micròfon frontal a la bateria, gravat de la 

mateixa manera que l’ambient mono, per 

tenir un so diferent de la bateria completa en 

mono, amb la idea de poder-lo comprimir o 

distorsionar, actuant com a processat en 

paral·lel, en cas de necessitar més agressivitat 

a les bateries. 

 

 

Per la sala he utilitzat diferents microfonies 

a diferents distàncies i en diferents 

posicions, com he dit abans, per poder 

escollir a posteriori quin color necessitava 

per a cada bateria. He posat un Neumann 

M149 com a micròfon de sala mono, de 

gran diafragma a vàlvules i posat en figura 

de 8 de tal manera que no agafi el so directe 

de la bateria (és a dir, perpendicular a la 

bateria), i l’he passat pel Manley VoxBox, 

que dóna un bon cos i uns aguts definits 

per captar les primeres reflexions. Per a la 

sala stereo he 

posat dos AKG 

414, en cardioide, donant l’esquena a la bateria amb el 

mateix objectiu que el micròfon anterior (tot i que vaig 

estar fent diverses proves amb la posició). A nivell 

d’imatge stereo els he ubicat ben separats, fent així una 

captació AB. Per últim he posat un AKG C12 a la 

cantonada, per obtenir un so de sala amb personalitat, en 

aquest cas amb molt de greu, ja que a la cantonada és el 

lloc de la sala on es concentra més el greu de la sala. L’he 

passat per un Universal Audio 6176, amb l’objectiu de 

Imatge 8: Micro frontal 

Imatge 10: Micros de sala M i AB 

Imatge 9: Micro de sala a la
cantonada 
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poder-lo comprimir a la gravació, tot i que finalment he decidit aplicar la compressió 

en la post-producció. 

 

A Medusa Estudio disposen d’un conversor DAD AX32 8 i/o, connectat a les 

primeres 8 entrades de Pro Tools. És per això que he replantejat l’ordre dels inputs 

de protools, per posar als 8 primers canals els 8 micros que més m’interessen. De la 

mateixa manera, he assignat els canals de patch segons conveniència de la ubicació. 

 

A l’annex 4A podeu trobar la llista de canals de la gravació, amb els canals de patch, 

els inputs, els previs i els micròfons utilitzats. 

 

Gravació de baixos a l’ESMUC 

 

Per a la gravació de baixos he plantejat dos 

DIs, una abans de la pedalera i una després. 

D’aquesta manera, si finalment hi ha algun 

dels efectes posats al baix que no acaba de 

funcionar es pot agafar el senyal net del baix i 

fer un reamp, passant-lo pels pedals que 

cregui oportú i per l’ampli, i torant-lo a gravar 

(o per plugins que ho simulin). Pel que fa a la 

microfonia de l’ampli, he utilitzat un AKG 

D112 posat al woofer i un Shure SM57 posat al 

tweeter. He comprovat les fases entre micros i 

DIs i tot sumava correctament. Només he 

trobat una petita diferència de temps ente la 

DI i l’ampli, que al moment de la mescla 

valoraré si compensar o no. 

 

Ho he gravat tot a través dels previs de la 

taula, perquè estic treballant sobre el projecte 

a freqüència de mostreig de 96kHz, i els conversors de l’estudi a on van els previs 

externs només poden treballar a 44.1 o 48kHz. 

  

Imatge 11: Captació del baix 
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Gravació de guitarres a Ground 

 

El plantejament de gravació a Ground és en dues sessions: la primera de guitarres 

elèctriques i posteriorment d’acústiques. La microfonia que he plantejat és 

orientativa, doncs de cara a cada tema farem proves amb diferents guitarres, amplis, 

micros, previs, etc. És per això que he agafat un dia sencer d’estudi per gravar les 

guitarres: d’aquesta manera puc experimentar amb diferent microfonia i previs i 

ampliar els coneixements. 

 

La microfonia de la que parlo és doncs el punt de partida, a partir del qual aniré 

provant canvis. He posat una DI per, com en el cas del baix, poder fer reamp en cas 

de que alguna guitarra finalment no em funcioni amb els pedals utilitzats. 

 

A l’amplificador he plantejat dos micros, per poder fer guitarres obertes a L-R o per 

poder triar la sonoritat que més em convingui a partir de combinacions dels dos. He 

posat un RCA-55, un micro de cinta, bidireccional, que dóna molt bon cos i una 

sonoritat molt propera. L’he passat per un Soundkulptor 512, que simula un previ 

API, que es caracteritzen per ser uns previs amb una gran resposta als transitoris. 

Crec que aquesta combinació em pot donar una guitarra molt present i càlida però 

sense quedar tova. L’altre micro que he posat és un Electrovoice RE20, un micròfon 

dinàmic cardioide, que destaca per no tenir efecte proximitat12. Té un so molt 

equilibrat, que crec que em pot servir com a contrast al to colorejat del RCA-55. L’he 

passat per un Soundskulptor 573, imitació del Neve 1073, que evitarà que la guitarra 

pugui sonar petita. A la sala he posat un Neumann U67, un micro de vàlvules amb 

diagrama polar variable que té un so molt càlid. L’he plantejat en bidireccional i 

perpendicular al ampli, de tal manera que no agafi el so directe, només la sala. L’he 

passat per un Silent Arts 560, imitació del previ Neumann, que té més mitjos-aguts 

que el Neve, i si s’apreta el previ fa una lleugera distorsió agradable. 

 

Per a l’acústica he plantejat el mateix Neumann U67 per al cos de la guitarra, aquest 

cop en cardioide i passant pel Soundskulptor 573, per donar-li una mica més de cos i 

                                                   
12 Realçament de les baixes freqüències en els micròfons cardioides o bidireccionals quan la font 
sonora es troba molt propera del micròfon. 
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fer que la guitarra soni més gran. He plantejat també un stereo XY sobre el 12è trast 

amb dos Neumann KM184, micros de condensador cardioides de petit diafragma i 

molta definició, passats també per un Soundskulptor 573, amb el mateix objectiu que 

l’U67. D’aquesta manera tinc una guitarra mono i una stereo, que podré triar com 

plantejar a la mescla. Caldrà tenir en compte però la fase entre el U67 i el XY. No 

descarto posar-los al mateix lloc, en cas de problemes de fase. Per últim he agafat 

també el senyal de la línia de la acústica per a possibles aplicacions creatives. 

 

Podeu trobar la llista sencera de microfonia, previs i canals al Annex 4B. 

 

Gravació de pianos a l’ESMUC 

 

La gravació de pianos a l’ESMUC 

ha estat la única que, a nivell 

musical, ha funcionat diferent. 

L’objectiu era, sobretot, 

experimentar amb els diferents 

timbres que es poden crear amb 

un piano, i mirar en quins temes 

i moments podien ser útils. És 

per això que primer hem fet una 

posta en comú de recursos sonors, i hem mirat de quina manera es poden captar 

millor. Finalment hem optat per un stereo AB, amb dos AKG414, propers a les cordes 

i un altre AKG 414 amb diagrama polar omnidireccional al final de la cua, per captar 

el cos del piano. 

 

 

He experimentat també amb la 

famosa piano reverb, mitjançant un 

Genelec 1029A, gravant dues vegades 

el so que volia obtenir, per invertir-ne 

la polaritat a un d’ells i anul·lar el so 

original, quedant-me només amb la 

cua de reverb, però després de 

Imatge 12: Set de microfonia del piano vist des de fora 

Imatge 13: Set de microfonia del piano vist des del teclat 
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diversos intents no he obtingut resultats satisfactoris. 

 

Per últim, a nivell de producció, hem treballat molt per capes, superposant diferents 

pianos amb diferents timbres i a diferents nivells per aconseguir sons més complexos 

i rics tímbricament. 

 

Gravació de veus a l’ESMUC 

 

Per a la gravació de veus he 

utilitzat un Neumann U87,  

micròfon de condensador de gran 

diafragma, en diagrama polar 

cardioide i connectat als previs de 

la taula, pel mateix motiu que el 

baix. Necessitava que la veu sonés 

en una sala el més seca possible, 

perquè en la mescla no em manessin 

l’acústica de la sala de l’estudi i poder 

recrear jo posteriorment l’espai que 

desitgés. No obstant m’interessava que hi 

hagués una mínima sala per tenir aire. 

Per això he optat per posar el micròfon a 

un lloc on estigués prop del màxim 

d’absorbents possibles, he passat la 

cortina fonoabsorbent de la paret del fons, 

i he posat absorbent a la paret que quedava sense tractament, per evitar-ne el rebot. 

Podria haver apantallat el cantant, posant escuma fonoabsorbent al seu voltant, però 

hagués quedat més ofegada i, com he dit abans, m’interessava una veu seca però amb 

aire. 

 

  

Imatge 14: ubicació del micro i cortina per evitar reflexions 

Imatge 15: Eduard cantant i fonoabsorbents sobre la
paret viva 
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7 - Problemes trobats i solucions 

 

Tot seguit faig una breu explicació dels diferents problemes que he anat trobant al 

llarg del projecte, i com els he resolt. Crec que és un dels apartats més importants del 

treball, perquè és del que més n’he après.  

 

El primer i principal problema, com es podia preveure, han sigut les agendes. 

Treballar amb músics d’aquest gran nivell és molt còmode i agradable, però tots ells 

estan ocupats amb molts altres projectes, cosa que fa que sovint sigui difícil (o 

impossible) quedar tots. Preveient això, vaig planificar un sol assaig, per no robar-los 

massa temps, però, tot i els nombrosos doodles amb moltes possibilitats, ha estat 

impossible coincidir tots. A més, ha estat difícil aconseguir que tothom omplís els 

doodles, cosa que ha fet que un cop estaven tots plens (o prou plens com per acabar 

de consultar un per un als músics que faltaven per omplir-lo), sovint l’estudi no 

estava disponible o ja havien passat algunes de les dates possibles. Finalment, en el 

cas de l’assaig general que havia de servir per crear la primera maqueta he optat per 

quedar els músics que podien (tots menys el baix), i posteriorment gravar el baix a 

part. 

 

El segon gran problema és un del que es parla ja a TEP II: com estar fora quan s’està 

dins? Al passar tantes hores amb els temes, fent-los voltes, fent proves amb diferents 

possibilitats, afegint-hi instruments, buscant arranjaments etc. sovint es perd la visió 

objectiva sobre el tema. És un problema molt recurrent, que en aquest cas l’he trobat 

a tots els passos, però especialment en la pre-producció, on hi havia moments en que 

ja no sabia si l’arranjament que estava fent tenia sentit o si no funcionava gens. Per a 

situacions així sempre va bé una visió externa, tant de músics (companys de 

l’ESMUC, professors, productors...), com de gent aliena a la música (amics, família, 

parella, companys diversos...), que finalment són possibles oients i crec molt 

important tenir-ne present la visió i no tancar-nos només a fer música per a músics. 
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M’he trobat també amb què he començat el projecte plantejant una estètica i un tipus 

de producció molt clàssics, i a mida que anava avançant el projecte he anat canviant 

la idea, acabant amb una producció més atrevida del que havia plantejat. 

 

Per la gravació a l’estudi de l’ESMUC, jo portava la maqueta, amb l’estructura 

marcada, els canvis de compàs, alguns elements sonors que els músics no podien 

arribar a tocar, etc. Quan vaig arribar a l’estudi em vaig trobar que no havia comptat 

amb que allà hi ha instal·lat el Pro Tools 8 i jo treballo amb el 10. Això va fer que les 

sessions que portava preparades no funcionessin, doncs del 10 al 8 no hi ha 

retrocompatibilitat. Per sort sempre porto el portàtil i l’iLock a les gravacions, i vaig 

poder fer una còpia de les sessions per a Pro Tools 8 i obrir-lo al Mac de l’estudi. El 

problema que vaig trobar llavors és que havia treballat molt amb la funció clip gain 

de Pro Tools, que et permet canviar el nivell d’un clip de so, sense haver de modificar 

el nivell de la pista sencera, i aquesta funció no està disponible a la versió 8, per tant 

no es conservaven les canvis de volum que havia fet. A més vaig treballar amb alguns 

plugins que no estan disponibles a l’estudi de l’ESMUC. Vaig haver de fer les quatre 

automatitzacions més imprescindibles per poder tirar endavant la gravació, posar 

una reverb que em servís per a la gravació i fer una ràpida mescla perquè els músics 

poguessin sentir-se còmodes. 

 

Sabent això, la següent gravació (que 

va ser una mica precipitada) vaig 

intentar fer-la a partir d’una exportació 

de la base en un fitxer d’àudio stereo, 

però no vaig poder modificar volums 

dels diferents elements al llarg de la 

gravació i el músic no va estar tan còmode tocant. Finalment, he optat per fer 

exportacions per stems13 dels diferents temes, i així tenir projectes relativament 

lleugers i sense problemes de compatibilitat o de plugins. He creat un projecte a per 

a cada gravació (carpeta rec+instrument), del qual després importava les pistes 

gravades a la sessió de treball (carpeta mixes), i exportava l’stem de l’instrument 

gravat a la sessió de stems (carpeta stems), amb la que posteriorment gravaria el 

següent instrument, i així successivament.  
                                                   
13 exportació dels diferents instruments per separat 

Imatge 16: Organització de les carpetes de sessions 
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Per a la gravació de bateries he volgut experimentar amb l’àudio a 192kHz, perquè en 

tenia diferents informacions i volia jutjar-ho amb la pròpia experiència. Ho he fet 

tenint també en compte que sempre és fàcil baixar la freqüència de mostreig 

posteriorment, i que en cas de no estar-ne satisfet podria passar a una freqüència de 

mostreig inferior. No vaig sentir cap 

diferència notòria, però vaig tenir grans 

problemes amb el nombre de veus: a 

major resolució, amb menys pistes 

d’àudio et permet treballar Pro Tools. 

Tenint en compte que en alguns temes hi 

havia molts overdubs i que vaig captar la 

bateria amb 14 micros, de seguida vaig quedar curt de pistes, cosa que vaig 

solucionar desactivant algunes de les pistes de sala o ambients de bateries ja 

gravades. Finalment, he fet el projecte de mescla a 96kHz, que em permet treballar 

amb més veus, però segueixo tenint una gran qualitat d’àudio, necessari en cas que 

acabi mesclant-ho amb un sumador. 

 

A la gavació de bateries a Medusa m’he trobat també amb un error al plantejament 

de la microfonia: havia plantejat els micros de sala (AKG 414, condensadors) 

amplificats pels previs RCA, que no donen phantom. Vaig acabar fent servir els 

previs de la taula Neve i vaig quedar content amb el resultat. 

 

Un altra problema que m’he trobat a Medusa ha estat la nomenclatura del patch: els 

canals 1 i 2 del conversor DAD estan ocupats pel retorn del master de la taula 

(etiquetatas com a L i R), i a partir d’aquí els canals s’anomenen per números des de 

l’1, quedant anomenat el canal 3 com a 1, el 4 com a 2, etc. A l’esquema de canals no 

havia contemplar aquest canvi de nomenclatura, que m’ha fet perdre alguns minuts a 

l’hora de fer les connexions del patch, i assegurar-me que tot estigués ben connectat. 

 

A partir de la gravació de bateria, he fet totes les gravacions a 96kHz, cosa que m’ha 

portat problemes a l’estudi de l’ESMUC, on els retorns de Pro Tools cap a la taula 

(que pretenia utilitzar per al monitoratge dels músics), es fan a través del protocol 

ADAT, que transmet 8 canals d’àudio a 44 o 48kHz per fibra. Ho he solventat enviant 

Imatge 17: Missatge d'error de Pro Tools per l'excés de
veus 
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al músic una copia de l’escolta del control room, i monitoritzant al control protools a 

través del “2 tracks digital 1” (que va per AES-EBU i si que funciona a 96kHz). A 

posteriori he après que per treballar per fibra a 96kHz cal fer-ho mitjançant el 

protocol SMUX, que transmet 4 canals d’àudio a 88 o 96kHz.      

 

A l’estudi de l’ESMUC he tingut també alguna penjada del sistema operatiu, que 

m’ha deixat amb la sessió a mitges. Per sort, he après a una de les coses més 

importants: guardar contínuament, després cada presa o edit important. A més, Pro 

Tools incorpora un sistema de còpies de seguretat automàtiques que també són molt 

útils en aquestes situacions. 

 

He optat per treballar amb Google Drive, una plataforma de Google que permet crear 

documents col·lectius online, alhora que actua de cloud o emmagatzemament online. 

M’ha estat altament útil per poder redactar la memòria amb la supervisió del meu 

tutor i fer-li les consultes necessàries, donar accés als músics a determinades 

carpetes on es troben els àudios dels temes, partitures o bases per estudiar, i per 

lliurar tot el el material que no he pogut incloure per escrit dins d’aquest document 

(fotos, exemples sonors, etc.). Això però té un inconvenient, que és la ubicació de les 

coses: si es comparteix una carpeta i posteriorment se’n modifica el contingut, tots 

aquells a qui se’ls havia compartit la carpeta perden l’accés al contingut anterior. De 

la mateixa manera, si es comparteix una carpeta que canvia de nom o d’ubicació, s’hi 

perd també l’accés. És per això que m’ha calgut ser molt metòdic i planificar bé 

l’ordre de les carpetes que utilitzaria. 

 

Per últim, tenia previst gravar guitarres a Ground, però durant el mes de maig s’hi 

han fet reformes, i abans el guitarrista no tenia disponibilitat. Això m’ha obligat a fer 

un reaplantejament de l’ordre de gravació. Tot i no ser tan òptim, he gravat primer 

les bateries i després els baixòs (tal i com estava previst), però enlloc de les guitarres 

he gravat els pianos i les veus (sobre la bateria i el baix definitius i les guitarres de la 

maqueta), per així enllestir al màxim les gravacions, poder començar a encarar les 

mescles i finalment haver-hi d’afegir només les guitarres i mesclar-ho. 
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8 - Conclusions 

 

La idea inicial d’aquest projecte era fer la producció musical de tres temes, coneixent-

ne i experimentant-ne tot el procés. Per arribar a aquest producte final he passat per 

una sèrie d’etapes que han enriquit el producte. De cadascuna d’elles he adquirit un 

aprenentatge que em servirà en la vida professional. Com he comentat en l’apartat 

anterior, el major aprenentatge ha estat a partir dels errors i problemes trobats al 

llarg del procés, que m’han obligat a buscar alternatives o replantejar les coses. 

 

Amb l’anàlisi dels temes influents he aprofundit en el gènere pop-rock alternatiu, 

descobrint-ne els recursos i el tractament sonor que el caracteritzen. Això m’ha 

permès tenir les idees clares de cara a la producció i adquirir un cert coneixement del 

ventall de recursos que es poden utilitzar en aquestes produccions, tal i com m’havia 

plantejat als objectius. 

 

La pre-producció feta ITB en un primer moment i posteriorment treballada amb 

músics ha donat molt bons resultats. Crec que realment serà la manera de treballar 

que adoptaré a partir d’ara sempre que sigui possible, perquè pel meu gust té un bon 

balanç entre l’estalvi de temps d’estudi, la implicació per part dels músics i la riquesa 

del resultat.  

 

D’altra banda, he vist que ara per ara treballar la producció minuciosa en un assaig 

amb tots els músics no és un recurs que em resulti profitós, ja que quan he 

d’aprofundir en algun instrument sento que faig perdre el temps a la resta de músics. 

És per això que he trobat una bona dinàmica en les sessions 1 a 1, on amb molt poc 

temps s’avança molt, i posteriorment si cal ajuntar la banda per treballar temes de 

cohesió i ritme. No obstant, de cara a un futur m’agradaria ser capaç també de 

treballar directament un primer assaig amb la banda sencera, però crec que per ara 

em manquen eines. 

 

A nivell de gravació el plantejament previ de la microfonia m’ha servit per no perdre 

temps a l’estudi i tenir clar des de bon principi què muntaria. Per això calia primer 



 

64 

tenir clara l’estètica sonora que anava a buscar, i aquí és on ha jugat un paper molt 

important l’anàlisi dels temes influents i la mescla de la segona maqueta, on he dotat 

ja d’una estètica sonora els diferents temes. 

 

Aquest projecte m’ha servit per comprovar que aquesta és la direcció que vull agafar 

a nivell laboral. Vaig entrar a sonologia fa 5 anys amb la idea de treballar en la 

sonorització de directes, però amb moltes ganes d’aprendre de tot, i al llarg d’aquests 

anys he anat descobrint el món de l’estudi, que m’ha anat captivant. Paral·lelament, 

he anat veient que els coneixements musicals es podien vincular al món de l’estudi a 

través de la producció, i la idea m’ha va resultat molt atractiva. 

 

Per aquest motiu vaig decidir fer el projecte final relacionat amb la producció 

musical, la gravació i la mescla per comprovar com em sentia en aquest àmbit i 

quines aptituds i mancances m’hi trobava. Un cop acabat, puc afirmar que és un 

camp en que em sento còmode treballant i, tot i que he vist que encara em queda 

molt per aprendre, el pas per l’ESMUC m’ha donat coneixements i eines per poder 

començar a dedicar-m’hi professionalment. 

 

Aquest document és sols una memòria del procés seguit per obtenir un producte, que 

és l’autèntic resultat d’aquest treball. En aquest producte és on es poden avaluar la 

resta d’objectius, com el de definir un so propi, i es pot valorar el mostrari de la meva 

manera de treballar, que era el principal objectiu del treball. 
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10 - Annexos 

 

Tot el material adjuntat al CD es pot trobar també a: 

 https://drive.google.com/open?id=0BzxCIiU1QDWKbjRZbGFVbnM1U0U 

 

 

10.1 - Annex 1: Anàlisis detallada dels temes 

 

A - Ben Howard - Depth Over Distance 

 

 El primer tema que he volgut analitzar, és Depth Over Distance, de Ben Howard.  Es 

tracta d’un tema que va aparèixer al 2011 dins el release digital Keep Your Head Up, 

format pel tema en qüestió i el tema que dóna nom al release. Va ser un avançament 

del seu disc debut “Every Kingdom”, publicat el mateix any, dins del qual podem 

trobar el tema Keep Your Head Up, però Depth Over Distance ja no apareix. 

 

El tema juga molt amb els efectes i les reverbs, però em va sorprendre de la manera 

com ho fa: sempre adequant-se al registre de la veu i a què vol expressar. Això fa que 

els efectes vagin variant al llarg del tema. D’altra banda trobo que utilitza una sèrie de 

recursos que funcionen molt bé i que juga molt amb deixar espais, tant temporals 

com freqüencials. 

 

La peça comença amb un cor mixt que fent “hmm” en marca l’harmonia. Tenen molt 

d’aire, segurament excitat amb un Aphex o un excitador d’harmònics similar. Fan 

sensació d’espai, com si portessin una reverb de tipus plate densa, molt llarga i molt 

oberta al stereo o quelcom similar, però en canvi quan paren de cantar, aquesta no es 

queda penjada. Pot ser que es tracti d’una reverb portejada. Pel que fa a la dinàmica, 

fa la sensació que el coro està comprimit en grup, tots els canals de veu junts, perquè 

tot i que podem escoltar que els atacs no van del tot junts, dinàmicament no notem 

diversos atacs. 

 

Després de dues voltes d’aquest cor sol, al 00:25 entra la veu principal. Es tracta 

d’una veu també amb aire, però amb més cos que el cor. És de registre bastant agut. 
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Porta una plate fosca amb bastant predelay i curta. La veu presenta el l’estrofa del 

tema en un registre mitjà, sense excessiva expressivitat. Al final de l’estrofa apareix 

molt de fons una guitarra fent unes notes llargues que enllaça amb la segona estrofa, 

amb un so un pèl distorsionat i abundant reverb. 

 

Al 00:51 es repeteix l’estrofa, aquest cop amb uns timbals fent marques a la primera 

part de la volta. Porten també una reverb densa, tot i que tampoc és molt llarga, que 

els fa semblar més grans. Tenen poc atac i bastant de cos, amb el que podrien ser 

tocats amb massa i no amb baqueta. Entra també un sintetitzador baix amb molt poc 

harmònic (diria que sinusoïdal) resseguint les fonamentals de cada acord. Els timbals 

omplen el registre dels mitjos greus i el sintetitzador el dels subgreus, on fins ara no 

hi havia cap informació. La guitarra que ha aparegut de fons per enllaçar les dues 

estrofes segueix sonant, omplint els espais que deixa la veu. Cap al final d’aquesta 

estrofa es comença a sentir millor: es tracta d’una guitarra tocada amb un ebow 

excitant els harmònics i amb una mica de distorsió. Al final de l’estrofa es repeteix la 

darrera frase, però el segon cop es deixa obert, generant així un forat, un breu espai 

en que no passa res excepte el propi decay dels instruments, despertant l’atenció de 

l’oient per saber què sonarà a continuació. 

 

Després d’aquesta breu pausa, al 01:24 entra la tornada. Hi trobem la veu cantant i és 

acompanyada per dues guitarres acústiques obertes al stereo i el sintetitzador, 

marcant rodones. Poc a poc van apareixent la guitarra del ebow, fent notes llargues 

jugant amb els harmònics i dos timbal, panoramitzats cap a L i R, fent un ritme sobre 

la subdivisió a semicorxeres, accentuant cadascun unes notes diferents, creant un 

patró stereo. A la segona volta de la tornada entra el cor i dues segones veus, una 

femenina i una masculina, mentre que la veu principal esdevé una mica més 

expressiva, pujant la melodia amunt. Aquesta tornada acaba també amb un silenci, 

en que altre cop sentim només el decay dels instruments i les seves reverbs. 

 

Al 01:52 torna a entrar l’estrofa, aquest cop amb més intensitat que l’anterior. La veu 

porta una distorsió paral·lela, que li dóna més agressivitat. El timbal té més greu, 

però a més ara la percussió omple més, utilitzant també altres sons, alguns d’ells amb 

l’enviament a la reverb distorsionat, que els dona un timbre curiós, amb el so directe 

net i la reverb distorsionada. Totes les percussions es mantenen al pla que ocupaven 



 

69 

els timbals del principi. El cor i el sinte segueixen com a la primera estrofa, mentre 

que la guitarra de l’ebow omple més temporalment. Per conduir cap a la tornada 

aquest cop enlloc d’una pausa deixant espai trobem un arreglo subtil: un redoble de 

plats fet amb masses que ocupa la mitja i aguda del espectre fent una dinàmica 

creixent fins a entrar a la tornada. 

 

Aquest redoble conclou amb un plat al inici de la tornada (02:27), on tornem a trobar 

la mateixa base que a la segona part de l’estrofa anterior, amb la diferència que la 

guitarra de l’ebow té una intensitat superior i en trobem encara una més que marca 

acords a blanques amb bastanta distorsió i que es va fent més evident a mida que 

avança la tornada. La veu manté la distorsió paral·lela de la tornada anterior. El final 

de la tornada torna a quedar obert, aquest cop amb la veu cantussolant lluny del 

micro discretament i el sinte aguantant el baix, de manera que la resta d’instruments 

es van apagant fins a quedar només el sinte. 

 

Aquest silenci acaba al 03:09, en que trobem una volta instrumental, amb una 

intensitat més baixa que la tornada anterior. Comença altra cop amb un plat al 

primer temps, aquest cop un pèl més distorsionat, però igualment fosc. De la 

percussió trobem altre cop només els timbals, i amb una reverb més curta que a la 

tornada anterior. Sentim al canal esquerra una guitarra elèctrica marcant els acords 

seguint el ritme harmònic, amb una reverb llarga molt de fons, i al canal dret una 

altra que fa una melodia, amb un so mitjós i bastant seca. Apreciem també el cor, 

però aquest cop sense tant d’aire i més reverb, cosa que ens el situa molt més lluny 

del que l’hem sentit fins ara. 

 

Al 03:22 torna a entrar la veu fent l’estofa, aquest cop en una tessitura més alta, amb 

una intensitat i expressivitat molt majors, i amb una reverb de sala (room), a més de 

la plate, que reforça la cruesa de al veu en aquest moment. Aquesta reverb tan podria 

ser de postproducció com de gravació, fent cantar a en Ben més lluny del micro i 

comprimint el senyal, amb una captació stereo. Porta també un delay curt amb una 

mica de feedback, que reforça les early reflections de la room. Aqui podem entendre 

que el fet de que el cor hagi anat enrere en la volta anterior i hagi perdut brillantor 

era per fer espai i no treure protagonisme a la veu que ha entrat en aquesta estrofa. 

Cap al final de l’estrofa el feedback del delay va pujant, fent-lo més evident. Per 
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enllaçar amb la tornada tornem a trobar el recurs del redoble de plats, aquest cop 

més evident, en un pla més principal. 

 

A la tornada (03:53) la veu segueix en el registre que estava a l’estrofa anterior, i amb 

el mateix tractament (seguint amb el feedback del delay que ha quedat al final de 

l’estrofa). Apareixen les segones veus i el cor deixa d’estar amagat per tornar al lloc 

que ocupava fins ara. A les segones veus també se li suma la veu que estava fent fins 

ara la principal a la tornada. Els timbals incrementen la densitat rítmica, creant una 

sensació de més tensió. Pel que fa a les guitarres trobem les dues elèctriques de la 

volta instrumental i la guitarra amb ebow que ens ha estat acompanyant durant 

gairebé tot el tema. Trobem doncs en aquesta part el clímax del tema amb una gran 

densitat d’instruments, que omplen tots els espais, rítmicament i freqüencialment. 

 

El clímax es desfà al 4:19, en que la veu torna al registre del principi, gairebé 

xiuxiuejat, per acabar la frase de la tornada. A partir d’aquest moment marxa la 

guitarra amb ebow, el sinte, i gran part de la percussió, quedant-se només el timbal, 

els coros i la guitarra que frasejava amb pua, fent un fade out. 
 

 

B - 33 GOD - Bon Iver 

 

El segon tema és 33 “GOD” de Bon Iver. És un tema dins del seu darrer treball: 22, A 

Milion, publicat a finals del 2016. Es tracta d’un disc que havia creat molta 

expectativa, ja que Bon Iver ha estat un dels grans pioners dins d’aquest gènere i 

tothom estava expectant què seria el següent. El resultat és un disc de sonoritat molt 

més electrònica que els anteriors, però en el que, curiosament, l’ús de sintetizadors és 

ben escàs. Hi trobem molts vocoders (que ja són un tret distintiu de la seva 

sonoritat), distorsions, molt d’ús del sampleig, en diverses parts sonoritats lo-fi, 
inclús amb sons tallats simulant l’efecte d’un cable mal connectat. S’apropa molt 

doncs a un dels objectius que m’havia marcat pel projecte, aconseguir una sonoritat 

propera a la de la música electrònica, però sense utilitzar cap sintetitzador; tot i que 

ell ho fa mitjançant unes eines que no m’havia plantejat. L’escolta d’aquest disc em va 

fer fer una volta més al projecte i apostar per una producció una mica més arriscada 

de la que tenia pensada en un principi. Dins els recursos que apareixen al disc, 
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m’agradaria destacar l’ús de vocoder en el saxo (com podem sentir a la intro de 

___45___), les distorsions en tot tipus d’instruments, però especialment en bateries, 

els cors generats a partir d’una veu i vocoder, amb veus que arriben a la zona dels 

subgreus, l’ús de dues bateries, que ja era recurrent en el seu darrer disc, i els espais 

creats a partir de les reverbs, creant espais de tot tipus, arribant a agafar sonoritats 

properes a la de les bandes sonores cinematogràfiques. 

 

El tema en qüestió, 33 “GOD”, és dels més variats del disc, passant per un ampli 

ventall de recursos. M’ha sobtat el tractament de les veus, l’stereo exagerat de la 

mescla, l’aprofitament dels plans sonors i l’espai immens que crea en diversos 

moments. M’ha sorprès també que hi ha moltes melodies en segon pla que les 

comença un instrument i les acaba un altre, sense poder dir exactament en quin 

moment s’ha produït el canvi. En aquest cas he fet una anàlisi més sonora que formal. 

 

Comença amb un piano, que ja de per si té un tractament peculiar: la mà esquerra 

sona molt fosca, en la zona dels mitjos greus, mentre que la dreta sona especialment 

brillant, tot amb una afinació poc acurada com si es tractés d’un piano antic. Al llarg 

de les voltes instrumentals van apareixent uns sons brillants repartits per dreta i 

esquerra, amb una reverb també bastant brillant. Semblen fruit de processar amb un 

vocoder sons diversos i alguna veu. Al final de la volta, al 00:20 entren les primeres 

veus, que fan una sola frase. És una veu amb la mateixa reverb que els elements que 

estaven sonant, doblada i amb el ptich pujat, cosa que li canvia el timbre a part del 

registre, creant una veu de barrufet. Apareix també un so semblant a unes cordes de 

sinte, però amb amb un atac i un decay ben abruptes, cosa que fa pensar que pot 

tractar-se de sampleig i processat d’algun so. 

 

Al 00:23 entren unes veus també samplejades, tallades deixant sols una breu part de 

la mostra, amb el pitch modificat perquè facin una melodia i repartides per l’stereo 

anant de L a R i a l’inrevés. Al 00:29 entra la veu principal. És una veu amb un timbre 

i un tractament molt definit, que fan al cantant reconeixible en qualsevol tema. Es 

tracta d’una veu cantada amb falset, molt expressiva, amb bastant d’aire i doblada 

oberta a L i R. Cal destacar el pla de la veu: està en un primer pla exagerat, amb una 

forta compressió, però el registre que utilitza li permet ocupar només una zona 

freqüencial concreta, sense emmascarar la resta d’instruments. Al 00:58 entra un 
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instrument de corda pinçada amb poc cos, diria que és un banjo, però amb un 

tractament sonor diferent al que estem acostumats a sentir: sona poc brillant i està 

doblat a les dues bandes. El piano del principi, a mida que han anat entrant els 

diferents instruments ha anat perdent presència, ocupant ara un pla molt més llunyà. 

Al 01:02 trobem una frase on la veu apareix reforçada per una segona veu inferior, 

per donar-li més èmfasi. 

 

Al 01:12 hi trobem el primer gran canvi. Per una banda entra una veu que encara no 

havíem escoltat fins ara: una veu que canta de coll, en un registre agut i molt 

expressiu. Té un pèl de distorsió, que es nota sobretot en els aguts, i una reverb hall 
llarga, que ens porta a un altre espai diferent al de la veu principal que hi havia fins 

ara. Per altre banda, la mà dreta del piano, el banjo i la resta de sons desapareixen i 

deixen pas a una guitarra elèctrica al l’esquerra en registre agut amb poc harmònic i 

abundant reverb, sembla tocada amb ebow. La mà esquerra del piano segueix en un 

pla molt llunya i intervenint poc. Apareix també una bateria molt distorsionada, al 

centre i amb un tractament de plans molt curiós: trobem el bombo en primer pla, 

mentre que la caixa i els plats apareixen molt llunyans, i el charles i els toms en un 

pla intermig. La definició d’aquests plans és amb nivells i quantitat de reverb. Al 

canal dret trobem sorolls que apareixen i desapareixen. Aquí podem trobar un 

exemple del que he comentat al principi que hi ha frases que comencen amb un 

instrument i acaben amb un altre, amb la frase de la mà esquerra del piano, que la 

darrera nota la fa una veu samplejada en primer pla. Cal destacar d’aquesta part el 

canvi d’espai respecte l’anterior, ens transporta a un espai molt més gran, on trobem 

plans molt més llunyans i l’abundància de distorsió en el tractament dels diferents 

instruments també fan canviar molt l’estètica sonora. 

 

La veu principal torna a entrar al 01:25, ocupant el primer pla tan marcat que 

ocupava fins ara. Aquest primer pla de la veu fa que tots els elements del darrer 

fragment no s’hagin d’enretirar per deixar-li espai. La bateria del centre desapareix 

per donar pas a dues bateries obertes a esquerra i dreta, amb una distorsió com la de 

l’anterior. Cal destacar la poca reverb que tenen, en comparació a la resta d’elements 

sonors. A nivell d’imatge, estan obertes al stereo però amb un tractament freqüencial, 

fent que la part mitja i aguda estigui oberta a L i R però la part greu quedi a la S (és a 

dir, contrafasada entre L i R). Això fa una sensació d’espacialització molt curiosa, 
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obrint més els greus de la bateria que els aguts (quan es fan tractaments stereo en 

funció de la freqüència s’acostuma a centrar més el greu i obrir més els mitjos i aguts, 

degut a l’herència del vinil, en que un excés de greu a la S feia saltar l’agulla). Entra 

també seguint les marques de l’entrada de la bateria, un baix (aparentment sintètic, a 

jutjar pel glide i el tipus de línies que fa, jugant amb les octaves), que ocupa la zona 

freqüencial del sub. Aquest tractament de l’stereo de la bateria amb els greus tan 

oberts funciona molt amb el baix, ja que cadascú té el seu espai, i al passar a mono el 

greu de la bateria desapareix, fent ben entenedora la línia de baix.  Les bateries fan el 

mateix patró, excepte algun accent que fa una si i l’altre no, donant una major riquesa 

al stereo. 

 

Al 01:41 marxa la veu principal per deixar el protagonisme a una veu  que entra, 

samplejada i processada amb el pitch pujat i una reverb densa però curta, que fa un 

joc rítmic a contratemps amb consonants i vocals soltes, similar a un solo de veu fent 

scatting, però amb un tempo més lent i amb sonoritat més electrònica. Apareix 

també un so semblant al de un pad, però amb sonoritat de sintesi FM, per la seva 

suau inharmonicitat. 

 

Al 01:55 paren tots els instruments excepte el pad, que aqui el podem sentir bé: 

podria ser també la reverb d’un piano com el del principi, pel seu contingut espectral. 

Tornen a aparèixer els sons del principi: piano, cordes i veu doblada amb el ptich 

pujat. Al canal dret sons lo-fi, com de disc de vinil amb pols. 

 

Després d’un breu “solo” de les “cordes samplejats”, al 02:11 torna a entrar la veu 

principal, quedant-se sola amb el pad. Al 02:21 tornem a trobar una frase reforçada 

amb una segona veu inferior, que deixa pas a  la resposta per part d’una veu amb el 

pitch pujat. A partir d’aquí (02:24) trobem l’entrada progressiva d’una guitarra 

acústica aguda en registre molt agut doblada al stereo, la guitarra elèctrica amb ebow 

que havíem sentit abans, al canal esquerre, una veu amb el pitch baixat que respon a 

la següent frase, una segona veu feta amb vocoder, plats en un pla llunyà però tocats 

amb molta intensitat, fins que tornen a entrat tots els elements sonors que sonaven 

abans d’aquesta baixada. En aquests poc més de 10 segons hem tingut un gran canvi 

d’intensitat, passant del moment més suau del tema al moment de màxima intensitat.  
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Al 02:38 entra tota la instrumentació, ara amb a més unes veus agudes (també amb el 

pitch pujat) amb molta reverb que actuen com a pad agut, amb bastanta presència 

tot i la reverb. Aquí es fan més evidents les diferències de patrons entre la bateria de 

la dreta i la de l’esquerra, creant així un patró ric en stereo. Van apareixent diferents 

veus amb el pitch alterat fent diferents frases en diferents registres, fins que al 03:08 

les bateries paren de tocar deixant un plat obert, tot i que bastant curt, i es queden 

soles les veus agudes, les guitarres i una veu amb el pitch bastant baixat recitant unes 

frases, primer al canal dret i després al canal esquerra. El tema acaba i queda la 

reverb del les veus penjades.  
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10.2 - Annex 2: Imatge stereo 

 

Un sistema d’àudio stereo és aquell que disposa de dos canals (un per l’esquerra i 

l’altre per la dreta) i té informació independent a cada un d’ells. Això permet en la 

mescla ubicar els elements al llarg d’un plà L-R. D’aquesta manera, hi haurà una 

certa informació que serà la mateixa als dos canals, mentre que n’hi haurà altre de 

diferent. La informació que trobem en fase als dos canals és el que anomenem M (de 

mono), i la podem obtenir sumant els dos canals; M=(L+R)/2. Per altra banda, la 

informació que trobem en contrafase l’anomenem S i la podem obtenir restant els 

dos canals: S=(L-R)/2. 

 

La ubicació de les fonts al llarg del plà L-R pot ser mitjançant les ILDs o les ITDs. Les 

ILDs són la diferència de nivell entre esquerra i dreta, i és el que el nostre cervell 

utilitza per ubicar les fonts sonores que emeten sons de més de 700Hz, basant-se en 

l’ombra acústica que fa el cap a l’orella del costat oposat al de la font. Les ITDs són la 

diferència de temps entre esquerra i dreta, i és la manera que té el nostre cervell 

d’ubicar fonts sonores de menys de 700Hz, basant-se en les diferències de fase entre 

orella i orella. D’aquesta manera, percebem la font sonora del costat que ens arriba 

primer o que ens arriba amb més intensitat. 
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10.3 - Annex 3: Qüestionari biogràfic entregat als músics 

 

1- Lloc i data de naixement 

2- Trajectòria personal 

3- Formació musical (centres d’estudi, instruments, professors referents) 

4- Experiència professional (agrupacions musicals, projectes propis, docència, altres) 

5- Objectiu dins el món de la música (directes, docència, estudi, altres projectes) 

6- Gèneres musicals predilectes 

7- Referents musicals (artistes influents, àlbums, segells discogràfics…) 

8- Vinculació musical amb la resta de participants del projecte 

9- Altres inquietuds 

10- Email de contacte 
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10.4 - Annex 4: Llista de canals de les gravacions a Medusa i Ground 

 

A - Gravació de Bateries a Medusa Estudio 

 

 

Canal 
I/O Font Micro Previ Canal 

Patch Link 

09 BD in Shure 
Beta91 

Api 512c 1 17 http://cdn.shure.com/specific
ation_sheet/upload/120/pdf_
beta91a_specification_sheet.p

df 

01 BD 
out 

AKG D112 Neve 1073 
DPX (1) 

18 http://cloud.akg.com/8296/d1
12_manual.pdf 

10 BD 
far 

Electrovoic
e RE-20 

Chandler 
Limited 
LTD1 (1) 

19 http://www.electrovoice.com/
downloadfile.php?i=971882 

02 SD 
top 

Shure 
SM57 

Neve 1073 
DPX (2) 

20 http://www.shure.es/dms/shu
re/products/microphones/use

r_guides/sm/sm57-
user_guide/sm57-

user_guide.pdf 

11 SD 
down 

Shure 
SM57 

Neve 1073 
(console) 

(11) 

21 http://www.shure.es/dms/shu
re/products/microphones/use

r_guides/sm/sm57-
user_guide/sm57-

user_guide.pdf 

12 HiHat Neumann 
KM 184 

Focusrite 
ISA 430 

(1) 

22 http://microphone-
data.com/microphones/km184

/ 

13 Tom1 Sennheiser 
421 

Neve 1073 
(console) 

(13) 

23 http://en-
de.sennheiser.com/global-

downloads/file/231/MD421II.
pdf 

14 Tom2 Sennheiser 
421 

Neve 1073 
(console) 

(14) 

24 http://en-
de.sennheiser.com/global-

downloads/file/231/MD421II.
pdf 

03 Goliat Sennheiser 
421 

Chandler 
Limited 
LTD1 (2) 

25 http://en-
de.sennheiser.com/global-

downloads/file/231/MD421II.
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Canal 
I/O Font Micro Previ Canal 

Patch Link 

pdf 

04 OH 
Mono 

Coles 4038 Kahayan 
MP-1 (1) 

26 http://coleselectroacoustics.co
m/images/pdfs/4038Spec.pdf 

05 OH 
ORTF 

L 

Telefunken 
ELA M 

260 

Tube-Tech 
MP 2A (1) 

27 http://recordinghacks.com/pd
f/telefunkenusa/260_Letter_a

nd_Specs.pdf 

06 OH 
ORTF 

R 

Telefunken 
ELA M 

260 

Tube-Tech 
MP 2A (2) 

28 http://recordinghacks.com/pd
f/telefunkenusa/260_Letter_a

nd_Specs.pdf 

07 Front Coles 4038 Kahayan 
MP-1 (2) 

29 http://coleselectroacoustics.co
m/images/pdfs/4038Spec.pdf 

08 Room 
M 

Neumann 
M149 

Manley 
VoxBox 

(2) 

30 https://www.neumann.com/z
oom.php?zoomimg=./assets/d
iagrams/m149tube_diagrams.
htm&zoomlabel=Diagram&w=

878&h=295 

15 Room 
AB L 

AKG C414 RCA + 
VariMu 

(1) 

01 http://cloud.akg.com/9406/c4
14b_uls_cutsheet.pdf 

16 Room 
AB R 

AKG C414 RCA + 
VariMu 

(2) 

02 http://cloud.akg.com/9406/c4
14b_uls_cutsheet.pdf 

17 Room 
rare 

place 

AKG C12 Universal 
Audio 
6176 

03 http://cloud.akg.com/7740/c1
2vr_manual.pdf 

 

 

B - Gravació de guitarres a Estudis Ground 

 

Canal 
I/O Font Micro Previ Link 

01 Elèctrica 
linea 

DI 
Countryman 

Type 85 

Soundskulptor 
573 (neve) 

http://www.countryman.com/
downloads/dl/file/id/25/type_

85_di_box_datasheet.pdf 

02 Elèctrica 
ampli 1 

RCA-55 
Ribbon Mic 

Soundskulptor 
512 (API) 

- 
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Canal 
I/O Font Micro Previ Link 

03 Elèctrica 
ampli 2 

Electrovoice 
RE20 

Soundskulptor 
573 (neve) 

http://www.electrovoice.com/
downloadfile.php?i=971882 

04 Elèctrica 
sala 

Neumann 
U67 

Silent Arts 560 
(Neumann) 

http://www.neumann.com/do
wnload.php?download=cata00

75.PDF 

04 Acústica 
M 

Neumann 
U67 

Silent Arts 560 
(Neumann) 

http://www.neumann.com/do
wnload.php?download=cata00

75.PDF 

06 Acústica 
L 

Neumann 
KM 184 

Soundskulptor 
573 (neve) 

http://microphone-
data.com/microphones/km184

/ 

07 Acústica 
R 

Neumann 
KM 184 

Soundskulptor 
573 (neve) 

http://microphone-
data.com/microphones/km184

/ 

08 Acústica 
linea 

DI 
Countryman 

Type 85 

Soundskulptor 
573 (neve) 

http://www.countryman.com/
downloads/dl/file/id/25/type_

85_di_box_datasheet.pdf 
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10.5 - Annex 5: Lletres dels temes 

 

A - Reality (Amaia Miranda) 

 

Walking by the glass bewitched by the scenery 

My eyes understand 

 

The land I can see the land I can taste 

The land where my bones are supposed to raze 

 

Was discovered by a face without a name, without a shape 

A body to forget (x2)  

 

Like you and me now standing here 

Realizing why it is what it is 

Like you and me now standing here 

Realizing why we are the void, smoke screen 

Realizing why being nothing makes us free 

 

Walking by the wood bewitched by the scenery 

My skin understands 

 

Reality I feel reality I smell 

Reality where my soul is supposed to play 

 

Is not been discovered yet is just a dream, just a game 

A pleasure to forget (x2) 

 

Like you and me now standing here 

Realizing why it is what it is 

Like you and me now standing here 

Realizing why we are the void, smoke screen 

Realizing why being nothing makes us free 
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B - Viatges (Eduard Balaguer) 

 

Recordo imatges, paraules i cançons, 

Que van fer de tu aquest record tan lluny. 

Que poc a poc es va anar fent més viu, 

Més real i més a prop, més valent i més sincer. 

 

Que cada dia et veig dins d’aquests ulls, 

Entre tot el que vas deixar sense saber que avui, 

Jo ho veuria entre cada paraula, 

Entre cada petit gest, amb cada despertar... 

 

Cada cop que vens, 

Cada cop estant més a prop, 

De voler saber que sempre viurà amb mi, 

De tenir al costat aquest record tan viu. 

 

Sense paraules anar coneixent, 

El que fa que tinguin aquests ulls, aquest record, 

Entenent històries que sempre he sentit, 

Moments que avui tenim, moments que han de venir... 

 

Cada cop que vens, 

Cada cop estant més a prop, 

De voler saber que sempre viurà amb mi, 

De tenir al costat aquest record tan viu. (x2) 
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C - Tomorrow Won’t Be Today (Emili Bosch) 

 

He's gonna learn, gonna learn, the truth and the fire. 

He will wake up, will wake up, all of my frenzy. 

He’s gonna learn, gonna learn, the shadows are liars. 

He will come back, will come back, 

Tomorrow won’t be today 

And I won’t be alone. 

 

My landscape is as barren as your cries 

Maybe this time it’s a smirk and not a smile 

My destiny is not a question mark 

Maybe I’ll be left alone as years go by. 

 

He's gonna meet, gonna meet, my rage and my fire. 

He will wake up, will wake up, all of my frenzy. 

He’s gonna learn, gonna learn, the truth and the fire. 

He will wake up, will wake up 

Tomorrow will do no harm 

‘Cause I won’t be alone. 

 

My landscape is as barren as your cries 

Maybe this time it’s a smirk and not a smile 

My destiny is not a question mark 

Maybe I’ll be left alone as years go by. 

 

I’m never sorry again 

I just want to say this feeling never ends 

I think I will lay waste 

To our landscape, our hopes and our space. 

 


